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Úvod - StarGate Ships 
 

Tato povídka navazuje dílem desáté série deváté epizody SG-1, Company of Thieves 

(Spolek zlodějů). V povídce je pár změn, které si budete moc přečíst v prvním díle se 

stejným názvem. V povídce se objeví i některé epizody z desáté série a pár epizod 

z Atlantidy. Některé se budou podobat natočeným dílům, ale změny tam budou určitě. 

(Názvy dílů někdy mohou i klamat, takže na to si dávejte velký pozor.) 

 

Pro navázání prvního dílu jsem provedla pár změn v předchozích dílech. V díle Camelot 

byla spolu s Korolevem vyslána do bitvy i nová pozemská loď Athena, která patří pod 

Českou republiku. Její velitelkou je plukovník Helen Svitsová, která je skvělá velitelka a 

dokáže vést loď i při bitvě proti Oriům. Korolev byl při bitvě zničen, a tak Odyssey se 

s Athenou rozhodly ustoupit z boje. Nakonec se Odyssey spolu s Athenou podařilo nalézt 

doktora Jacksona a zachránit ho spolu s Valou Mal Doran.  

 

Jinak Adria nadále velí orijské armádě, která stále obsazuje obyvatelné planety v Mléčné 

dráze. Stovky lidí začíná věřit v Orie a je jen otázkou času, než vyrazí k Zemi, a to v plné 

síle. Proto Odyssey vyrazila do galaxie Pegasus, kde se jim úspěšně podařilo aktivovat 

SuperBránu pomocí černé díry a dvou sekundárních bran z Mléčné dráhy.  

 

Rada Jaffů byla znepokojena, když pozorovali Orie, jakým způsobem získávají stoupence 

na svou stranu. Proto také Rada neváhala v použití zbraně na Dakaře. Tisíce lidí byli touto 

zbraní zabiti. Když se Adria dozvěděla, kde se zbraň nachází, neváhala a hned letěla s lodí 

k Dakaře. Na lodi byla celá SG-1, která byla na misi spolu s Odyssey. Když orijská loď 

vstoupila do hyperprostoru, plukovník Paul Emerson měl tušení, kam ta loď letí, a tak 

Odyssea vstoupila do hyperprostoru směrem k Dakaře. Když orijská loď dorazila 

k Dakaře, Jaffové spustili zbraň, která vyslala vlnu radiace. Vlna dosáhla i na oběžnou 

dráhu, kde byla orijská loď s SG-1. Naštěstí Odyssea vystoupila z hyperprostoru a stihla 

přenést SG-1 k sobě na palubu. Aby vlna nezasáhla i je, tak rychle vstoupila do 

hyperprostoru. Všichni na orijské lodi to nepřežili krom Adrii, kterou chránil osobní štít. 

Adria pak použila své schopnosti a z lodi vyšly paprsky, které zcela zničily zbraň.  

 

Na Zemi si všichni mysleli, že teď už Orie nic nezastaví, ale pak jim Vala řekla: „Nic se 

nespraví tím, že jen budeme stát nad rozlitým mlékem. Nemůžeme změnit minulost. Tak 

se alespoň starejme o budoucnost, nebo v ní pro nás nezbude místo.“ Tato moudrá slova 

přijali všichni, kteří ji poslouchali.  

 

Krom Oriů jsou ještě v galaxii jiní, kteří touží po vládě této galaxie. Je to Luciánská 

aliance, která už delší dobu chce zajmout celou SG-1, protože jim napáchala spoustu škod. 

 

Druhý a tří díl bude o rodině jednoho vojáka. (Asi už víte o kom.) Další díly budou více 

akční než ty předchozí. Budou se dít velké změny.  A taky se setkáte s novými nepřáteli, 

ale i přáteli. (Nejvíce se těšte na šestou epizodu) 

 

A důvodem toho všeho poznáte až při čtení :) 
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Epizoda 1 : Spolek zlodějů 

 

Hyperprostor, Odyssey, můstek 

Odyssey letěla hyperprostorem prověřit souřadnice, které dostali. Na těch souřadnicích má 

být údajně druhá SuperBrána, a tak na můstku spolu s plukovníkem Emersonem, majorem 

Marksem a poručíkem Evansovou byla i podplukovník Carterová, která měla spolu s nimi 

prozkoumat souřadnice a zjistit, zda-li je zpráva o druhé SuperBráně pravdivá.  

„Právě přilétáme k souřadnicím, pane,“ ohlásil major Marks sedící u pilotní konzole. Hned 

za ním stála podplukovník Carterová, která přes jeho rameno sledovala senzory. 

„Vystupte z hyperprostoru, štíty na maximum,“ rozkázal klidným hlasem Emerson. 

  

Prostor, Odyssey, můstek 

Odyssey opustila hyperprostor a podsvětelnou rychlostí letěla vpřed. 

„Podplukovníku.“ Plukovník Emerson pohlédl na podplukovníka Carterovou, která šla 

hned do přední části můstku s pohledem do prázdného prostoru. 

„Měli bychom ji vidět. Jestli ta druhá SuperBrána je tady, měli bychom ji už vidět,“ řekla 

Carterová, když z okna neviděla nic jiného, než hvězdy a prázdný prostor. 

„Ukazují něco senzory?“ zeptal se Emerson otočen směrem k Marksovi, který zmáčknul 

na pár tlačítek na své konzoli, kde se mu na obrazovce zobrazily údaje. 

„Zdá se, že je tu silné gravitační pole.“ Carterová šla zpátky k Marksovi a pohlédla na jeho 

obrazovku. 

„SuperBrána používá jako zdroj energie černou díru,“ řekl Emerson to, co kdysi Carterová 

řekla. 

„Ale tohle není černá díra. Je to neutronová hvězda. Dost silná na to, aby oslabila naše 

štíty a…“ V ten moment byla Carterová přerušena náhlým výbuchem. Na můstku to 

začalo pěkně jiskřit. 

„Hlaste škody!“ zařval Emerson, který byl více nakloněný k Marksovi. 

„Poškození trupu na palubách dvě a sedm,“ odpověděl Marks, který od teď měl spoustu 

práce. Mačkal jedno tlačítko za druhým. 

„Bojová postavení! Dostaňte nás odsud, majore!“ nařídil Emerson a hned na to následoval 

další výbuch. 

„Hyperpohon nelze aktivovat,“ oznámil Marks po zmáčknutí tlačítka pro vstup do 

hyperprostoru. 

„Všechny systémy jsou poškozeny,“ hlásí Carterová místo Markse. 

„Kdo to na nás střílí?“ zeptal se Emerson. Marks přepnul obrazovku, na které se zobrazil 

radar označující tři lodě. 

„Nemohu říct, pane. Zachycuji tři lodě.“ 

„Oriů…?“ zeptal se Emerson. Následoval další výbuch a na můstku vzplanul oheň. 

„Podle velikosti odpovídají goa’uldským mateřským lodím,“ odpověděl rychlým hlasem 

major. 

„Jejich štíty by měly být také oslabeny,“ řekla Carterová Emersonovi, který hned obrátil 

hlavu směrem k Evansové. 

„Palte ze všech kanónů, nabijte rakety!“ rozkázal Emerson a obrátil se s rozkazy pro 

Markse: „Majore, přesměrujte energii do podsvětelných motorů a nastavte kurs ostře 

doprava!“ Následoval další výbuch a Marks s lodí letěl podle rozkazu ostře doprava.  
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Tři Ha’taky střílely na Odysseu, která se snažila dostat pryč z jejich dosahu, ale nedařilo se 

jim uniknout střelám, které byly vyslány z Ha’taků. 

„Pane, detekuji malé objekty přímo před námi!“ oznámil Marks při řízení a zároveň 

sledování obrazovky. Carterová pohlédla dopředu a její tvář se ve vteřině změnila, když 

uviděla jednu z několika tisíců min. 

„Oh můj bože. To je minové pole!“ řekla hlasitě Carterová.  

„Plný zpětný tah!“ nařídil Emerson při pohledu na Markse, který okamžitě zareagoval a 

přitáhl k sobě řídicí páky.  

Odyssea zpomalila na začátku minového pole, ale i přesto miny narážely do předních štítů, 

které nakonec úplně selhaly. Miny začínaly dopadat na samotný trup lodi a tím způsobily 

další exploze, které vážně poškozovaly loď. 

Na můstku byl spuštěný alarm a plukovník Emerson byl při srážce s předchozí minou 

vyhozen ze svého velícího křesla. Po vzpamatování se opřel o vyvýšený můstek a pak 

vstal z podlahy. 

„Hlášení o škodách!“ zařval Emerson a rozhlédl se kolem sebe. Nikdo mu bohužel 

nedokázal odpovědět na jeho otázku, protože veškerá posádka na můstku byla 

v bezvědomí. Carterová spolu s ostatními členy leželi na podlaze. Marks s Evansovou byli 

v bezvědomí ve svých křeslech a na můstku vypukly malé požáry doprovázejícími 

aktivními jiskry. 

„Marksi!“ Emerson šel okamžitě k Marksovi. Nejdříve pohlédl na něj a pak na monitor, 

který udával: „Štíty selhávají“. Pak nadzdvihl hlavu a porozhlédl se po můstku, který byl 

k nepoznání. 

 

Země, SGC, řídící místnost 

Generál Landry rychlou chůzí šel po schodech dolů k seržantovi Harrimanovi, který seděl 

před zadávacím počítačem, na kterém měl pro něj důležitou zprávu. 

„Přijímáme nouzovou subprostorovou komunikaci z Odyssey, pane,“ oznámil seržant. 

„Pusťte to na obrazovku.“ V řídící místnosti se na všech obrazovkách zobrazila nouzová 

zpráva, na níž byl plukovník Emerson. 

„SGC, tady plukovník Paul Emerson z Odyssey. Kód delta šest, delta pět. Jsme pod 

útokem! Utrpěli jsme vážná poškození. Zpráva o druhé SuperBráně byla falešná. Byli jsme 

napadeni třemi goa‘uldskými mateřskými loděmi. Ztratili jsme hyperpohon, štíty jsou 

dole, několik palub je bez podpory života… Jsme obsazováni…“ Na můstku vypukl ještě 

větší požár, než byly ty předchozí. Hned na to byl přenos přerušen.  

„To je všechno, co máme, pane,“ řekl seržant a podíval se na Landryho, který vypadal po 

zprávě zdrceně. 

 

Země, SGC, zasedací místnost – o čtyřicet minut později 

Generál Landry s Valou Mal Doran, doktorem Danielem Jacksonem a podplukovníkem 

Cameronem Mitchellem stáli u monitoru poblíž Landryho kanceláře. Na monitoru blikala 

bílá tečka v prázdném, černém prostoru, který představuje vesmír. 

„Začali jsme získávat data z nouzového vysílače asi třicet minut po obdržení nouzové 

zprávy,“ oznámil Landry.  

„Bohužel nám to neříká nic o stavu lodi nebo posádky,“ řekl Jackson stojící vedle 

Mitchella. 
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„Zní to, jako by byla těžce poškozena,“ řekl Landry. 

„Víme o někom, kdo za tím může stát?“ zeptal se Daniel. 

„Ty údajně spolehlivé informace jsme dostali od Jaffů,“ odpověděl Landry. Za nimi do 

zasedací místnosti přišel po schodech nahoru Teal’c, který se hned k nim připojil. 

„Bra’tac vyšetřuje zdroj falešných informací. V jaffském národu je zmatek, mnoho se jich 

vrátilo k dřívějšímu stylu a utvořilo různé frakce. Vystopovat takovou zradu může být 

téměř nemožné.“ 

„Mnoho Jaffů musí být pořádně naštvaných kvůli zničení Dakary,“ řekla dosud mlčící 

Vala. 

„Za to jsou ale zodpovědní Oriové,“ doplnil ji Jackson. 

„Více, než málo si myslí, že jsme je tam přivedli,“ řekl Landry. 

„Rozzlobení tak, aby naplánovali past? Proč? Kvůli pomstě?“ zeptal se Mitchell. 

„Máme signál, tak to pojďme zjistit,“ navrhla Vala s ukazujícím palcem na obrazovku. 

„Jo, ale je tu malý problém,“ zdůraznil Jackson. 

„Nemáme žádnou loď, kterou bychom letěli,“ dopověděl Teal’c. 

„Daedalus je na cestě do Pegasu a Athena je někde v polovině cesty zpátky k Zemi,“ 

oznámil Landry. 

„A trvalo by několik dní, než by nám Jaffové dali k dispozici loď,“ řekl Teal’c a Vala na 

něj pohlédla s udivením. 

„No, stačí se zeptat. Musíte přece vědět, že vám seženu skoro cokoliv, co chcete,“ řekla 

Vala a Jackson s Mitchellem se na ni ostražitě podívali. 

„Jo, za nějakou cenu,“ řekl Jackson, který ví, že Vala vždycky touží po nějaké kořisti. 

„Nic není zadarmo, Danieli,“ řekla na to povýšeně Vala a po chvilkovém mlčení 

pokračovala: „Samozřejmě, obvykle bych přirozeně chtěla svůj podíl, ale jak jsem řekla, 

budu potřebovat nějakou zálohu.“ 

„Buďte opatrní. Stále nevíme, kdo za tím stojí,“ řekl Landry se souhlasem podniknout 

cokoliv k záchraně Odyssey.  

„Spolehněte se,“ ujistila ho Vala a Jackson pohlédl na Mitchella a ten zároveň na něho. 

Pak oba pohlédli na Valu s velkým váháním a podezřením. 

 

Prostor, Odyssey, nákladová místnost 

Plukovník Emerson s celou svou posádkou byli uvězněni v nákladové místnosti. Většina 

posádky potřebovala lékařskou pomoc, a tak se lékařské týmy rozdělily a ošetřovaly vážně 

zraněné. Major Marks měl pořezanou pravou dlaň, a tak mu ji jeden ze zdravotníků 

vydezinfikoval, zašil a pak zavázal. Krom toho měl na čele nad levým okem velkou 

fialovou bouli, která se mu vytvořila po silném praštění do konzoli. Mezitím plukovník 

Emerson chodil z jedné strany na druhou a spolu s poručíkem Evansovou sčítali posádku. 

Podplukovník Carterová byla v bezvědomí opřena na zemi o zeď. Krom toho měla také na 

čele velkou fialovou modřinu, ale oproti Marksovi na pravé straně. Naštěstí se po pár 

minutách začala pomalu probouzet. Když si jí plukovník Emerson všimnul, šel hned za ní., 

než k ní přišel, vstala ze země a rozhlédla se kolem sebe. 

„Rád vidím, že jste vzhůru, podplukovníku. Co vaše hlava?“ zeptal se Emerson, když 

viděl její modřinu nad pravým okem. Carterová se opírala o zeď otočená směrem 

k Emersonovi. 

„Jsem v pořádku, pane. Jaký je stav?“ 
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„Odtáhli nás z minového pole. Posádka byla spočítaná. Chybí nám tři lidé,“ odpověděl 

Emerson na její otázku. Během několika vteřin se otevřely dveře do nákladové místnosti, 

do které vstoupili čtyři ozbrojení muži. Posádka poblíž dveří se stáhla od mužů, co nejdál 

to šlo. Mezitím Marks přišel k Emersonovi a Carterové, kteří čekali na to, co se teď bude 

dít. Celá posádka sledovala ozbrojené muže, mezi kterými byl Solek. 

„Která z vás je podplukovník Samantha Carterová?“ zeptal se. Carterová se zhluboka 

nadechla a chtěla vykročit vpřed, jenže Emerson byl první. 

„Jsem plukovník Paul Emerson, velitel této lodi. Pokud máte nějaké otázky, můžete se 

ptát…“, než stihl dopovědět celou větu, Solek ho silně udeřil do lícní kosti a muži hned za 

ním namířili své zbraně před sebe. Carterová pohlédla na Markse a poznala na něm, že by 

hned začal jednat, jenže jak. 

„Jestli si budete hrát na hrdiny, ujišťuji vás, že můj velitel nebude váhat a vypustí vám 

tady všechnu atmosféru. Nebudu se ptát znovu.“ Carterová na chvilku zaváhala, ale 

nakonec vykročila vpřed. 

„Já jsem Carterová.“ Marks tam zůstal stát sám, ale chtěl jít za nimi, jenže v tom mu 

zabránila Evansová. Carterová stoupla vedle Emersona a oba sledovali Soleka, který řekl: 

„Odveďte ji! A jeho taky!“ Carterovou s Emersonem odváděli z místnosti a Marks jim 

chtěl pomoci, jenže mu v tom znova zastavila Evansová, když řekla: „Nedělejte to. Tím to 

ještě zhoršíte.“ Marks na ni pohlédl a po chvilce kývnul souhlasně hlavou. 

 

Prostor, Odyssey, můstek 

Vůdce útočníků jménem Anateo seděl ve velitelském křesle na můstku, který je po útoku 

k nepoznání. Skleněná mapa v zadní části můstku byla rozbita a kus konstrukce vysela ze 

stropu. Solek se strážemi drželi Carterovou a Emersona za nadloktí a vedli je na můstek. 

Anateo se otočil s křeslem směrem k nim a Carterovou s Emersonem postavili před něj. 

„Podplukovník Carterová.“ Jakmile ji jeden z mužů pustil, začala si masírovat paži, za 

kterou ji držel.  

„Slyšel jsem, že jste celkem atraktivní,“ dopověděl Anateo a oba muži opustili můstek. 

„Jsem plukovník Paul Emerson, velitel lodi. Co chcete?“ 

„Nic, co byste pro mě vy mohl udělat,“ odpověděl Anateo a šel blíže ke Carterové, o 

kterou se zajímal více. 

„Ale na druhou stranu tady podplukovník Carterová… Mohu vám říkat Samantho?“ 

„Ne,“ odpověděla okamžitě Carterová, která se mu podívala přímo do očí.  

„Jste z Luciánské aliance.“ Carterová jej poznala podle uniformy, kterou měl na sobě. 

Anateo se tomu akorát zasmál. 

„Ta uniforma, jak patetická, že? Předstírat, že jste něco, co nejsme. Anateo je jméno mé a 

věřte mi, že nejsem členem žádného druhu aliance. Ještě toho o téhle lodi moc nevíme, ale 

i přesto jsme našli subprostorový vysílač, který udává naši polohu. Potřebuji, abyste ho 

vypnula,“ řekl Anateo při chůzi kolem Carterové, kterou tím znervózňoval. 

„S tím vám nepomohu.“ 

„Žádnou jinou možnost nemáte. Uděláte všechno, co já budu chtít.“ 

„Nedělejte to, Sam,“ řekl Emerson. Solek okamžitě zvedl svou zbraň a namířil ji přímo na 

Emersona. 

„Navrhuji, abyste to udělala, … Sam.“ Carterová pohlédla na Emersona a pak zpátky 

na Anatea, který ji chytl rukama za límec a odtáhl ji bokem. Carterová tou dobou nebyla 
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schopna dobře dýchat. Když ji přitáhnul k nouzovému vysílači, tak pak ji teprve pustil. Po 

puštění chytla rukou na své hrdlo a začala ho masírovat. 

„Není navržen, aby šel vypnout. Aktivuje se v případě nutnosti automaticky.“ 

„Tak to odstraňte!“ nařídil Anateo i přesto, že Emerson nechtěl, aby to udělala. 

„Nepomáhejte jim, podplukovníku! To je rozkaz!“ řekl Emerson a čekal na Solekovu 

reakci, která přišla okamžitě. Solek vystřelil ze své zbraně do Emersonova hrudníku. 

Předtím, než spadnul na podlahu, vypadal šokován tím, že zmáčkl spoušť. Carterová se na 

to s hrůzou v očích dívala a Solek k tomu ještě několikrát vystřelil do Emersona z 

blízkosti. 

„Myslím, že teď jste nejvyšším důstojník na lodi vy. Takže byste se měla dát do práce, 

pokud byste radši nedělala něco jiného.“ Carterová byla v šoku, těžce se jí dýchalo při 

snaze potlačit slzy. 

„Nepomohu vám. Dal mi rozkaz a já ho chci uposlechnout.“ Anateo věděl, co možná na 

Carterovou zapůsobí, a tak kývnul na Soleka, který už věděl, co má dělat. Odešel z můstku 

a vzal s sebou dva muže, kteří stáli u dveří. 

 

Hyperprostor, Nákladní loď 

Na nákladní lodi, která letěla hyperprostorem, se nacházel zbytek týmu SG-1 oblečen do 

koženého oblečení. Vala seděla v pilotním křesle a hned vedle Daniel, který z toho všeho 

neměl moc dobrý pocit. Motory lodi nefungovaly správě a byl doprovázen podivným 

kvílením. Loď se k tomu několikrát otřásala, ale na oplátku bylo dobré, že letěla. 

„No, to je opravdu kráska,“ řekl Mitchell, který s Teal’cem stáli za nimi. 

„Stabilizátory jsou trošku mimo provoz. Bude to trochu drncat, ale je to naprosto 

bezpečné,“ řekla Vala, protože lepší loď nesehnala. 

„Opravdu?“ chtěl se ujistit Mitchell. Tým pak byl v jedné chvilce vržen dopředu, později 

doprovázen burácivým zvukem. Vala na něj pohlédla a odpověděla: „Ne tak docela.“ 

„Dali jsme ti tolik naquadahu, kolik jsi chtěla, a ty jsi sehnala jen tohohle šmejda?“ zeptal 

se Daniel. 

„Jsou tu v sázce lidské životy, Danieli. Opravdu si myslíš, že bych šetřila na lodi, abych si 

přivydělala?“ Daniel povzdychnul a pak přišel na řadu další problém s lodí. Najednou 

začal na lodi znít alarm. 

„Co je to?“ zeptal se Mitchell. 

„Zdá se, že nám selhává podpora života,“ odpověděla Vala a obrátila se směrem 

k Teal’covi, kterého se zeptala: „Můžeš to převzít?“ Vala pak opustila pilotní místo a 

namířila si to k bočnímu panelu, který byl pár metrů od ní. Mezitím k řízení usedl Teal‘c. 

Vala vytáhla z panelu krystal, který dala jinam, a alarm se v tu chvíli vypnul. Pak zavřela 

panel a přesunula se dopředu k Mitchellovi. 

„Skvělé, to jsi opravila. Jak spravíme ty stabilizátory?“ zeptal se Mitchell. 

„Já nic nespravila. Jen jsem vypnula ten otravný alarm,“ přiznala se Vala a Daniel pohlédl 

směrem na ni s děšeným pohledem. 

 

Prostor, Odyssey, můstek 

Podplukovník Carterová stále stála na můstku, kde poblíž ní byl Anateo, který čekal na 

příchod dvou mužů, kteří přišli během pár vteřin. Oba drželi v sevření majora Markse, 

který se jim snažil vysmeknout. 
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„Marksi,“ řekla tiše Carterová, když ho uviděla. Marks se rázem zarazil, když viděl, jak 

jeden muž táhne Emersonovo tělo. 

„Myslím, že potřebujete další motivaci. No, a tak jsem si vybral prvního důstojníka. Teď 

už snad poslechnete.“ 

„Co jste to udělali?“ zakřičel Marks a oba muži ho pustili tím způsobem, že do něho 

strčili. 

„Chtěl, abych odstranila nouzový vysílač,“ řekla Carterová, když byl Marks u ní. 

„Nedělejte to, podplukovníku,“ řekl Marks i přesto, že věděl, že riskuje svůj život stejně 

jako Emerson. 

„Musím, majore, jinak zabijí i vás. Oni jsou toho schopni, věřte mi,“ řekla Carterová a 

obrátila se směrem k Anateovi, kterému řekla: „Udělám to.“ 

„Podplukovníku!“ zařval Marks. Anateo kývl hlavou na muže, kteří chytli znovu Markse, 

a odvedli ho násilím z můstku. 

„Měla byste se dát do práce, jestli chcete, aby to ostatní přežili.“ 

 

Hyperprostor, Nákladní loď, můstek – o dvě hodiny později 

Nákladní loď stále letěla hyperprostorem a Teal’c nadále seděl u řízení. Na obrazovce měl 

zobrazený signál z nouzového vysílače Odyssey, který se najednou začal pohybovat. 

„Dálkové senzory ukazují, že signál z vysílače Odyssey mění pozici,“ oznámil Teal’c. 

„Pohybuje se?“ zeptal se Mitchell. 

„Zdá se, že letí podsvětelnou rychlostí. Upravuji kurs na setkání.“  

 

Prostor, Nákladní loď, můstek 

Nákladní loď opustila hyperprostor a podsvětelnou rychlostí letěla směrem k planetě. 

„Zamaskuješ nás?“ zeptal se Mitchell. 

„Snažím se, ale maskování nereaguje,“ odpověděl Teal’c. Vala ani vteřinu nezaváhala a 

kopla do maskovacího zařízení. 

Nákladní loď se pomalu, ale zcela úplně zamaskovala. 

Všichni se dívali překvapeně na Valu, která s úsměvem pokrčila rameny. 

„Poděkovat mi můžete později.“ 

„Nyní se zdá, že signál vychází z téhle planety.“ Teal’c zobrazil senzory, které zachycují 

známky života.  

„Zaznamenávám mnoho známek života.“ 

„Jestli byl jejich systém podpory života poškozen, asi museli přistát, aby ho opravili,“ 

hádal Jackson a Teal’c se této variantě přiklonil. 

„Neodpovídá na naše volání. Zdá se, že na povrchu je malá civilizace,“ oznámil Teal’c a 

Vala se usmála, když poznala tuto planetu. 

„Poznávám tuhle planetu.“ 

„Další tvoji přátelé?“ zeptal se Mitchell. 

„Jeden Goa’uld tam měl loděnice. Teď je ovládá bývalými otroky. Co já vím, mají vazby 

s Luciánskou aliancí,“ odpověděla Vala a pohlédla na Mitchella. 

„To nezní moc dobře. Je tam autoservis?“ 

„Mám tam jeden kontakt. Ale nemusí se ukázat, když tam půjdeme všichni. Měla bych 

tam jít sama,“ navrhla Vala. 

„Ale může to být past,“ řekl Mitchell s pohledem na ni. 
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„O důvod víc, proč bychom tam neměli jít všichni. Věřte mi. Jestli něco ví, tak budu 

schopna to z něj dostat. Hlavní je vypadat přátelsky a neškodně,“ řekla Vala a podívala se 

na Mitchella, který nadále nebyl přesvědčen o tomto plánu. 

„Jestli chceš, můžu s sebou vzít Daniela,“ navrhla Vala. Daniel pohlédl na ni dozadu a 

nevěděl, co si o tom má myslet. Proto čekal na Mitchellovu odpověď.  

„Tak dobrá,“ řekl po chvilce váhání s kývnutím hlavou Mitchell, jelikož je tu šance, že by 

to mohlo vyjít. 

 

Prostor, Odyssey, nákladová místnost 

Major Marks byl otočen směrem ke zdi. Raději k němu nikdo nechodil, protože, když ho 

přivedli zpátky k ostatním, kopnul do beden postavených na sobě, které pak spadly na 

zem. Jediná, která měla odvahu se k němu přiblížit, byla Evansová. Přišla k němu a 

poplácala ho po rameni. 

„Marksi, co se tam stalo?“ Marks opřený rukama o zeď pohlédl na Evansovou a nevěděl, 

jak jí má odpovědět. 

„Ti bastardi ho zabili. Chladnokrevně ho zabili.“ Evansová se opřela zády o zeď a sjela až 

k zemi. Stačilo jen pár vteřin a do místnosti se otevřely dveře. Stráže přivedly zpátky 

Carterovou, do které při cestě do místnosti strčily. Marks se otočil směrem k ní a ona 

s brečením přišla k němu. 

„Nemohla jsem tomu nijak zabránit, Marksi. Musela jsem to udělat, jinak by šel po 

ostatních.“ Carterová pohlédla na Markse, se kterým si nevěděla rady potom, co viděl na 

můstku. 

„Co po vás ještě chtějí, abyste udělala?“ zeptal se rovnou Marks. 

„Chtějí, abych jim zprovoznila celou loď. Máte nějaký plán?“ 

„Možná. Potřebuji, abyste se dostala k panelu v kontrolní místnosti dvě a otevřela tamty 

dveře. Jedině tak se můžeme odsud dostat.“ Marks, Carterová i Evansová se nenápadně 

podívali na dveře, které byly zamčené. 

„Bude to riskantní, ale pokusím se,“ řekla Carterová. A utřela si slzy, které ji tekly z očí.  

 

Neznámá planeta Luciánské aliance, hangár 

Vala s Danielem procházeli hangárem a šli přímo za Borzinem, který to tam vedl. 

„Vala Mal Doran! Nikdy jsem nemyslel na to, že tady ještě někdy uvidím tvou tvář,“ řekl 

Borzin zvýšeným hlasem, protože se právě v hangáru opravovaly malé lodě. Jedna 

z opravených lodí právě vylétla z hangáru ven. 

„Borzine, ty jeden slizký, zvrhlý podvraťáku,“ jakmile to Vala dopověděla, Borzin 

předstíral, že ho to hluboce ranilo, a tak dělal uraženého. 

„No tak, dej mi pusu.“ Vala se rozeběhla a skočila Borzinovi do náruče. On ji chytil a Vala 

ho několikrát po sobě poplácala po zádech. Po poplácání pustil Borzin Valu zpátky dolů. 

„A jakého smolaře sis tentokrát vybrala, aby tě doprovázel?“ zeptal se Borzin a s Valou se 

obrátili k Danielovi zády. 

„To je můj učenec, Shamus.“ Oba se obrátili zpátky k Danielovi, kterého Vala představila 

jako Shamuse. 

„Musíte se učit hodně,“ řekl Borzin otočen směrem k doktoru Jacksonovi, který dal najevo 

pouhý úsměv. 

„Více, než bych já chtěl.“ 
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„Vlastně jsem ho s sebou vzala jako součást dohody.“ 

 

Prostor, Nákladní loď, můstek 

Podplukovník Mitchell spolu s Teal’cem zůstali na palubě nákladní lodi, kde seděli v 

přední části lodi a poslouchali přes spuštěnou vysílačku Danielův a Valinin rozhovor 

s Borzinem. 

„Nevěřte jí, zradí vás hned při první příležitosti,“ varoval Borzin Daniela. 

 

Neznámá planeta Luciánské aliance, hangár 

„Já vím,“ odpověděl Daniel, který se přitom usmíval a zároveň souhlasně kýval hlavou. 

„Má mě rád,“ řekla Vala a ukázala rukou na Daniela. Ten pokrčil rameny s nadále 

usměvavou tváří. Předstírat někoho jiného byla pro něj naprostá hračka. 

„Není to hezké?“ zeptala se Vala. Borzin se zasmál, ale pak se hned obrátil směrem 

k Vale. 

„Co po mě chceš, Valo, z toho, co jsi mi ještě nestihla ukrást?“ 

„Hledáme nějaké informace,“ odpověděla Vala, jelikož krádež zrovna neměla na mysli. 

„O lodi Tau’riů, která byla napadena nedaleko odtud. Jakékoliv informace, které byste 

nám mohl dát…“ řekl Daniel. 

„Dobře, můj příteli, je tu jedna věc,“ řekla Vala a spolu s Borzinem se přesunuli na 

opačnou strana a Daniel se hned k nim obrátil.  

„On není můj učeň. Je to boháč,“ řekla Vala a Borzin lapal posměšně po dechu. 

„Ne?“ 

„Velmi bohatý a ochotný platit, zobá mi z ruky. Řekni nám něco, cokoliv. Vyplatí se ti 

to.“ 

„To už jsem slyšel i dříve,“ řekl Borzin. 

„Říká pravdu.“ 

„Dobře, co tohle. Zachytili jsme odsud vysílání nouzového vysílače. Neříkám, že tu 

nemůžeš mít celou loď, ale určitě tu máš nějakou její část. Borzine, já nevím, o co ti jde.“ 

Borzin stále nic nechtěl říci, jenom se posmíval. 

„Nedávno jsem měla jisté kontakty vysoko s Luciánskou aliancí a ty by určitě moc 

zajímalo, kolik ti tady z téhle operace káplo.“ Vala věděla jak na Borzina, a tak trochu 

přitvrdila. 

„Wow. Nabídka, která nelze odmítnout. Tamhle,“ řekl Borzin a přemístil se na druhou 

stranu, kde měl nějaké věci. Vala šla za Borzinem, ale Daniel ji chytnul za ruku, když 

procházela kolem něj. 

„Co takhle se zeptat na díly pro naši nákladní loď?“ zeptal se Daniel, když si vzpomněl na 

stav nákladní lodi, kterou sehnala. 

„Jedno po druhém.“ Borzin se obrátil zpátky k nim, ale tentokrát s aktivovaným 

nouzovým vysílačem Odyssey v rukou. 

„Je tohle to, co hledáte?“ zeptal se a podal vysílač Danielovi. 

„To je záznamník dat z Odyssey. Vysílač stále vysílá.“ Prohlédl si jej pořádně a ukázal ho 

i Vale. 

„Kde jsi to vzal?“ zajímalo ji. 

„Jeden muž to přinesl před pár hodinami. Řekl, že mi to hodí velmi pěkné ceny.“ Borzin si 

vzal zpátky vysílač a aktivoval ho. 
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„Anateo je jméno mé…“ 

 

Prostor, Nákladní loď, můstek 

Teal’c s Mitchellem okamžitě reagovali, když zaslechli záznam z nouzového vysílače 

Odyssey. 

„…a věřte mi, že nejsem členem žádného druhu aliance.“ 

 

Neznámá planeta Luciánské aliance, hangár 

Borzin posunul přehrávání na jeden určitý úsek, kde mluví podplukovník Carterová. 

„Není navrženo, aby šlo vypnout.“  

 

Prostor, Nákladní loď, můstek 

„Aktivuje se to v případě nutnosti samo.“ 

„Tak to odstraňte!“ poručil Anateo. 

„Nepomáhejte jim, podplukovníku! To je rozkaz!“ řekl Emerson. Hned potom zaznělo 

několik výstřelů a Mitchell i s Teal’cem se hned zděsili, když uslyšeli výstřely. 

 

Neznámá planeta Luciánské aliance, hangár 

Borzin přehrál pouhý kus záznamu a pak ho vypnul. 

„Chcete víc, ukažte mi naquadah.“ 

„Víte, je mi to k ničemu, když mi neřeknete, kdo vám to dal,“ řekl Daniel. 

„Oh. Když to musí být… On.“ Daniel a Vala se otočili a uviděla Soleka, který stál hned za 

nimi se Zat’nik’telem namířeným na ně. 

 

Prostor, Nákladní loď, můstek 

Teal’c s Mitchellem slyšeli dvakrát použitý Zat. Mitchell sundal nohy z ovládacích prvků 

a zapnul vysílačku. 

„Jacksone? Valo? Jacksone, hlaste se!“ Mitchell si s Teal‘cem vzájemně vyměnili 

pohledy. 

„Sakra.“ 

 

Země, SGC, zasedací místnost – o dvě hodiny později 

Mitchell s Teal’cem se vrátili na Zem a spolu s generálem Landrym seděli u stolu, na který 

Mitchell položil diktafon, na kterém spustil nahraný rozhovor. 

„Chcete víc, ukažte mi naquadah,“ řekl Borzin. 

„Víte, je mi to k ničemu, když mi neřeknete, kdo vám to dal,“ řekl Daniel. 

„Oh. Když to musí být… On,“ řekl Borzin a během chvilky se ozvaly zvuky Zatu. 

Mitchell po dokončení záznamu vypnul přehrávač. 

„Předpokládáme, že to mohla být další léčka,“ řekl Mitchell. 

„Myslíte, že jdou právě po vás?“ zeptal se Landry, který seděl zády ke své kanceláři. Po 

jeho levici seděl Mitchell a hned vedle něho Teal’c. 

„Věděli, že budeme následovat signál vysílače,“ odpověděl Teal’c. 

„Proč?“ zeptal se Landry. 

„Možná nám chtějí zabránit, abychom našli Odysseu,“ odpověděl Teal’c. 

„Osobně si myslím, že nás prostě nemají rádi,“ řekl Mitchell. 
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„Chápu, proč nejsou vaši největší fanoušci,“ řekl Landry. 

„No, bez ohledu na důvod, nebyl žádný jiný způsob, jak získat ty informace. Podle toho 

záznamu to vypadá, že Odyssea nebyla zničena, ale je v rukou Luciánské aliance. 

Bohužel, to je všechno, co máme. Borzin zmizel společně s Danielem a Valou a nikdo 

jiný, s kým jsme mluvili, nic neví,“ řekl Mitchell. 

„Teal’cu, rozšiř mezi Jaffy a ostatními, kdo bude poslouchat, že chci mluvit s vůdcem 

Luciánské aliance!“ rozkázal generál Landry a opustil zasedací místnost. Mitchell vstal ze 

židle a pozoroval, jak generál odešel zpátky do kanceláře, pak sednul zpátky a pohlédl na 

Teal’ca. 

 

Prostor, Odyssey, kontrolní místnost dvě 

Podplukovník Carterová dřepěla u jednoho z panelů, který měla otevřený. Anateo stál 

poblíž ní opřený o asgardský panel, u kterého jedl energetickou tyčinku. Několik dalších 

členů Luciánské aliance byli také v místnosti a doslova se hrabali v panelech. 

„Vždy říkám, že civilizace se má posuzovat podle dvou věcí. Podle jídla a podle žen. Vaše 

je jenom na půli cesty,“ řekl Anateo, který při mluvení jedl. Carterová se na něj bez 

humoru usmála a pak svou pozornost věnovala zpátky krystalům v panelu. Anateo 

nabídnul Carterové zbylou část tyčinky, ale ona nereagovala. 

„Nedivím se vám. Ale musíte být silná. Musíte opravit celou loď.“ 

„Víte, to mi muže trvat zbytek mého života,“ řekla mu na to Carterová. 

„Je jen na vás, jestli bude dlouhý nebo bolestně krátký,“ řekl při chůzi Anateo ke 

Carterové, která se na něj podívala, ale pak její pozornost byla přesunuta směrem ke 

dveřím, když uslyšela zvuky kroků blížící se do místnosti. Vstala na nohy, když uviděla 

Valu s Jacksonem, jak je Solek, Borzin a několik dalších ozbrojených mužů přivedli do 

místnosti. Daniel i Vala měli svázané ruce za zády.  

„Danieli! Valo!“ Oba dva dávali Carterové falešné šklebivé úsměvy, když se zastavili 

poblíž ní. 

„Ahoj Sam,“ řekl Daniel. 

„Mysleli jsme si, že bychom ti chyběli,“ řekla Vala. 

„Kde jsou ostatní?“ zeptal se Anateo a Borzin na to pokrčil rameny. 

„Poslouchej, musíme si promluvit o mé odměně,“ odpověděl Borzin. 

„Oh, samozřejmě. Polovina odměny za polovinu SG-1.“ 

„Vlastně dvě pětiny,“ řekla Vala a Daniel do ní lokty žďuchl. Vala hnedka zareagovala a 

okamžitě jekla: „To je rozdíl.“ 

„Nenapovídej!“ zpucnul ji Borzin.  

„Proč ne?“ zeptala se Vala a Vashin se na ni znova podíval. Potom se obrátil k Anateovi a 

řekl: „Není moje chyba, že se tam ukázali jen tihle dva.“ 

„Samozřejmě,“ řekl s úsměvem Anateo a obrátil se směrem k Solekovi, kterému řekl: 

„Postarej se o něj.“ Borzin pohlédl na Soleka a pak se usmál na Anatea. Vala se zamračila 

na Daniela a kousla se do rtu. 

„Podívejte… Je mi to líto, ale myslím si, že se už znovu neuvidíme,“ řekl Borzin a spolu 

se Solekem odešel se smíchem z místnosti. 

„Ne, myslím, že ne,“ řekla Vala a hned potom Anateo řekl: „Zavřete je k ostatním.“ 

„Neboj se, Sam. Všechno jde podle plánu,“ řekl Daniel a při odchodu dával najevo 

uklidňující úsměv. Vala mrkla na Carterovou a pak muži odvedli jak Valu, tak i Daniela 
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z místnosti. Carterová se usmála a kývla hlavou. V rukou držela klíč, na kterém otočila 

kličkou, a vrátila se zpátky k práci. 

 

Země, SGC, zasedací místnost 

Major Escher stál před bílou tabulí, na kterém byly fotky lidí z Luciánské aliance. Generál 

Landry, podplukovník Mitchell a Teal’c seděli u stolu a sledovali majora, který jim říkal 

informace o alianci. 

„Každá divize území Luciánské aliance je ovládána Netanovým poručíkem. Říkají si 

„Druzí“. Což je asi dvacet lidí provozujících činnosti jako pašování, vydírání, vybírání 

výpalného a samozřejmě pěstování Kassy.“ 

„Nemáte něco nového? Vzhledem k tomu se mi zdá, že tohle jsem už slyšel,“ řekl Landry. 

„No, zaslechli jsme nějaké zvěsti o zradě a možné vzpouře jednoho zástupce. Zdá se, že 

zpochybňuje Netanovo vedení.“ 

„To je dobré, ale jak nám to pomůže?“ zeptal se Landry a major poukázal na 

jeden obrázek na tabuli. 

„Kefflin. Je jeden z Netanových nejvěrnějších zástupců. Ovládá značně velkou část 

produkce Kassy na planetách po okraji galaxie.“ 

„Co s ním?“ Major několikrát po sobě polknul a podíval se na Mitchella. 

„Kromě toho, že je brutální zabiják s notoricky známou náladou…“, než major dopověděl 

větu, přerušil ho podplukovník. 

„Známe jen jeho pověst. Je hodně samotářský a jen zřídka opouští mateřskou loď. 

Málokdo z Netanových podřízených ho vůbec potkal.“  

„Myslíte si, že ten Kefflin stojí za zmizením Odyssey?“ zeptal se Landry. 

„Ne, pane. Myslím, že je to ideální kandidát na záměnu,“ odpověděl Mitchell a Landry se 

hned nechápavě na něho podíval.  

„Promiňte!?“ řekl překvapeně. Mitchell se naklonil ke stolu a položil ruce na krabičku, 

která ležela před ním. 

„Navrhuji, abych se infiltroval do Luciánské aliance. Je to jediný způsob, jak získat nějaké 

informace o Odyssey,“ navrhl Mitchell. 

„Nemáme ani slušný obrázek toho muže,“ řekl na to Landry a poukázal na obrázek, který 

vysel na tabuli. 

„To je to, co ho dělá perfektním kandidátem, pane,“ řekl Mitchell a otevřel krabičku, 

kterou posunul k Landrymu. V krabičce byl modrý prsten s malou chemickou lahvičkou. 

„Tahle chemikálie. Jackson ji použil před několika lety, aby se dostal na summit Vládců 

soustavy. Jedno píchnutí a uvěří, kdo jsem bez ohledu na to, jak vypadám. Nikdo jiný se 

ptát nebude, protože ho nikdo nikdy neviděl.“ 

„V to doufáte,“ řekl skepticky Landry. Mitchell na něho pohlédl a řekl: „Neříkám, že to 

není riskantní, pane. Říkám jen, že musíme něco udělat.“ 

 

Prostor, Odyssey, nákladová místnost 

Stráže Luciánské aliance přivedly do nákladové místnosti zpátky Carterovou, do které při 

vstupu opět strčily. Hned potom za sebou zavřely dveře. Daniel s Valou a Marksem stáli u 

sloupu a čekali, až k nim Carterová přijde. 

„Jak to jde?“ zeptal se okamžitě Marks, když stoupnul vedle Carterové.  

„Pracuji na tom, ale k ovládacímu panelu jsem se ještě nedostala.“ 
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„Máš nějakou představu, co mají v plánu udělat s lodí?“ zeptal se Daniel. 

„Nebo s námi?“ doptala se Vala. 

„Ne, ale bez vysílače nás SGC nikdy nenajde.“ 

„Jediná šance je převzít loď zpátky,“ řekla Vala. Carterová pohlédla na Markse a pak na 

Daniela a Valu. 

„No, jeden plán máme, ale je docela riskantní,“ řekl Marks, který je autorem celého plánu. 

„No, určitě je to lepší, než náš plán,“ řekla Vala a pohlédla na Daniela, který tomu přikývl. 

„Jaký je váš plán?“ zeptala se Carterová. 

„Žádný nemají,“ odpověděl Marks dříve než Vala, která pak ukázala rukou na majora a 

souhlasně kývla hlavou. 

„Aha,“ řekla na to Carterová. 

„A jaký je ten váš?“ zeptal se Jackson. 

„Hned za vámi jsou dveře, které jsou zavřené. Jestli se podaří podplukovníkovi otevřít ty 

dveře, aniž by si toho všimli, můžeme se odsud dostat,“ odpověděl stručně Marks. 

„Vsadím se, že to má nějaká ale,“ řekla Vala při pohledu na Markse.  

„Nejspíše na můstku sledují vnitřní senzory, takže by na to přišli,“ odpověděl Marks. 

„Možná ne. Stačí, kdybych zkratovala pár obvodů. Ale půjde pouze Vala a Daniel, vy tu 

musíte zůstat, Marksi,“ řekla Carterová, jelikož tušila, co by Marks hned šel podniknout. 

„Proč?“ zeptal se Marks a Carterová se otočila směrem k majorovi, který byl odhodlán to 

vše udělat sám. 

„Marksi, kdyby na to přišli, začnou hned zabíjet. Posádka je teď vaše a vy ji musíte chránit 

jako plukovník Emerson. Stejně jsem teď vaší velící já, takže vám to rovnou přikazuji,“ 

řekla Carterová. 

„Tak dobrá. Ale jestli se něco stane, kašlu na rozkazy. Rozumíte?“ 

„Rozumím.“ 

„Tak dobrá, dejme se do práce,“ řekl Marks a šel pomalu, a hlavně nenápadně informovat 

posádku o plánu. 

 

Prostor, Nákladní loď, můstek 

Nákladní loď, ve které byli Mitchell a Teal’c, se blížila k mateřské lodi Luciánské aliance. 

Teal’c seděl u řícení, zatímco Mitchell stál za ním. Na lodi zazněl alarm a Teal’c ho hned 

deaktivoval. 

„Zachytili nás, podplukovníku Mitchelle. Jsi připraven?“ Mitchell přišel blíže k Teal’covi 

při nasazování prstene na pravý prsteníček. Na sobě měl oblečenou uniformu Luciánské 

aliance. 

„Připraven, jak jsem ještě nikdy předtím nebyl.“ Mitchell se naklonil a Teal’c mezitím 

aktivoval komunikační zařízení. Před nimi se na obrazovce se objevil Vashin. 

„Co tu hledáte?“ zeptal se Vashin, když uviděl na obrazovce Mitchella.  

„Jsem Kefflin, chci vidět Netana,“ přestavil se. 

 

Prostor, Hat‘tak, můstek 

„Nejste očekáván,“ řekl Vashin, který stál na můstku a sledoval obrazovku, která byla před 

ním. 

„Já nemusím být očekáván. Okamžitě mě k němu transportujte, nebo použiji tvoji hlavu 

jako ozdobu na mé lodi.“ 
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„Uvědomím Netana o vašem příchodu,“ řekl nervózně Vashin a odešel z můstku. 

 

Prostor, Hat‘tak, místnost s kruhy 

V místnosti s kruhy byla stráž, která hlídala kruhy, které se aktivovaly. Na palubě lodi se 

objevil podplukovník Mitchell předstírajícího Kefflina. Vashin stál mezi dvěma muži, 

kteří stáli před Mitchellem. 

„Kde je Netan?“ zeptal se Mitchell při opatrném rozhlížení. 

„Vezmu vás k němu.“ 

„Dobře, pojďme,“ řekl Mitchell při chůzi k Vashinovi, který ho ještě zastavil tím, že si 

před něj stoupl. 

„Nejdříve vás prohledáme.“ Mitchell pohlédl na stráž a pak zpátky na Vashina. 

„To si nemyslím,“ řekl Mitchell a snažil se projít kolem Vashina, který mu ale blokoval 

cestu. Mitchell se napřáhl a srazil Vashina k zemi, pak se dostal do boje s dalšími třemi 

muži. Jeden z nich dokázal Mitchella udeřit tak, že spadl na zem.  

 

Prostor, Hat‘tak, trůnní sál 

Netan seděl v trůním sále ve svém křesle s opřenou hlavou o ruku. 

„Říkal jsem, že nechci být rušen.“ Do místnosti přišel Vashin, který měl na tváři krvavou 

rýhu, kterou mu způsobil Cam. 

„Omlouvám se, Netane, ale došlo k nehodě.“ Netan pohlédl na dva muže, kteří přivedli 

Mitchella do trůnního sálu. Obličej měl krytý kapesníkem, aby ho Netan nepoznal. Netan 

vstal z trůnu a šel blíže k Mitchellovi, který padá dopředu. Dopadl na Netanovu ruku, do 

které píchnul špičkou prstene. Stráže ho hned dostaly zpátky mimo Netanův dosah. 

„Snažil jsem se jim říct, kdo jsem, ale zřejmě jméno Kefflin tady moc nemá velký 

význam.“ Z pohledu Netana stojí před ním Kefflin, kterého stráže drží v sevření. Měl 

dlouhé, hnědé, narovnané vlasy svázaný do ohonu a tmavé oči. Netan se podíval na svůj 

roztrhaný rukáv, za který může Mitchell alias Kefflin. 

„Omlouvám se. Ten prsten byl dárek od mé poslední výpravy,“ vysvětlil Mitchell 

objevující se jako Kefflin s mávnutím ruky, na které byl nasazený prsten. Usmíval se a 

přitom ukazoval svůj prsten Netanovi. Netan se po chvilce usmál a objal Kefflina, pak ho 

poplácal po zádech.  

„Můj drahý přítel Kefflin je tady a vy jste mi nic neřekli?!“ zeptal se naštvaně Netan a 

přestal objímat Kefflina. 

„Je mi to líto, pane. Přál jste si být nerušen,“ odpověděl Vashin. 

„Takže jste ho raději zmlátili?!“ 

„Ale jak vidíš, nebylo to jednosměrné,“ skočil jim do řeči Kefflin. Netan se hlasitě zasmál 

a poplácal Mitchella po obličeji. 

„To jsem si jistý,“ řekl s úsměvem Netan a pak se obrátil ke stráži a řekl vážným hlasem: 

„Nechte nás!“ Stráže opustily místnost a Mitchell obrátil prsten dolů, jelikož to hlavní měl 

za sebou. 

 

Prostor, Odyssey, můstek  

Anateo stál v přední části můstku a díval se na prázdný prostor. Jenže v tomhle ho vyrušil 

přicházející Solek. 

„Co je?“ zeptal se rovnou Anateo. 
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„Ještě není příliš pozdě otočit loď a přivést ji Netanovi. Byl byste hrdina.“ 

„Víš, že to nemůžu udělat. Netan alianci zklamal a jeho pozice jako vůdce aliance visí 

nebezpečně na vlásku. On ví, že jsem jeho největší soupeř. Jenže nemůže mě jen tak 

chladnokrevně zavraždit, takže nás vyslal na sebevražednou misi.“ 

„Ale my uspěli,“ Solen zhodnotil fakt, který splnili. 

„Ano. A to bude zajištěný pád pro Netana.“  

„Ale proč bylo nutné taky zajmout SG-1?“  

„Protože každý ví, že oni mají větší cenu než jakýkoliv jiný nepřítel, včetně Oriů. Každou 

chvíli jsem se snažil přinutit Netana, aby po nich šel, ale on odmítl. Je to zbabělec. Raději 

bude utíkat a schovávat se, než aby čelil hněvu Tau’ri.“ 

„A my ne?“ 

„Vzali jsme jim jejich bitevní loď, co asi udělají? Až ukážu Odysseu a SG-1 ostatním, 

Netanovo vycpané tělo bude trofejí na mé zdi. A kontrola nad Luciánskou aliancí bude 

má.“ Při těchto slov usedl spokojeně Anateo do velícího křesla. 

 

Prostor, Hat‘tak, chodba 

Podplukovník Mitchell spolu s Netanem procházeli chodbou mateřské lodi. 

„Tenhle rok mě zklamal nejvíce, můj příteli. Záplavy a nájezdy hrabošů zničily mnohé 

plantáže Kassy. Armády Oriů pokračují v dobývání planet, se kterými obchodujeme. A 

samozřejmě je tady Tau’ri.“ 

„Ano. Poskytnout jim naše lodě v boji proti Oriům byla strategická chyba,“ řekl Mitchell a 

Netan se hned zastavil. Po několika krocích se zastavil i Mitchell. 

„V minulosti jsi vždycky vítal moji upřímnost,“ řekl Mitchell a Netan se dal opět do chůze 

vpřed. 

„To ano.“ 

„Ty jsi šéf. Já tě neobviňuji, ale ostatní ano.“ 

„Já vím,“ řekl Netan. 

 

Prostor, Nákladní loď, můstek 

Teal’c seděl v pilotním křesle a poslouchal přenos rozhovoru mezi Mitchellem a Netanem. 

„Tak proč jsi tady? Kefflin, kterého znám, by sem neletěl jen tak,“ optal se Netan. 

„Vlastně, jde o Odysseu…“ Přenos byl bohužel přehlučen hlasitým hučením z motorů. O 

chvilku později veškerá světla na nákladní lodi zhasla.  

Nákladní loď poblíž Ha’taku se pomalu demaskovala. 

„Sakra.“ 

 

Prostor, Hat‘tak, chodba 

„…loď Tau’ri, doneslo se ke mně, že jsi ji zajal. Chtěl jsem znát tvé plány. Jejich 

transportní a hyperprostorová technologie by nám poskytla velkou výhodu při přepravě 

úrody.“ 

„Kde jsi to slyšel?“ 

„Běžné zdroje,“ odpověděl Mitchell. 

„Slyšel jsem zvěsti, že Odyssea byla zničena při bitvě s Orii. Nic zatím nebylo potvrzeno. 

Já s tím rozhodně nemám nic společného,“ odpověděl Netan a Mitchell začal tušit 

problémy. Zpozad nich k nim přicházel rychlým krokem Vashin. 
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„Netane, nedaleko nás jsme objevili loď. Pronásledujeme ji.“ Netan s Mitchellem jdou 

okamžitě za ním. 

 

Prostor, Hat‘tak, zadržovací cela 

Netan s Mitchellem a s několika stráži Luciánské aliance šli přímo do zadržovací cely. 

Když se otevřely dveře do místnosti, uviděli za nimi stojícího Teal’ca, jehož ruce byly 

svázány řetězem k metrové železné tyči. Mitchell dokázal zakrýt svůj výraz nevykazující 

znepokojení, když ho uviděl. 

„Teal’cu. Začínám si myslet, že jsi rád mým vězněm.“  

 

Prostor, Odyssey, kontrolní místnost dvě 

Podplukovník Carterová seděla u hlavní stanice, na které zmáčkla na pár tlačítek., než to 

však udělala, pohlédla na stráže a ujistila se, že ji nesledují. Když viděla, že se věnují 

něčemu jinému, rychle zmáčkla na několik tlačítek. Světla na chvilku zablikala a oba muži 

automaticky zareagovali a podívali se na Carterovou. 

„Promiňte, chvilkově jsem přetížila vedení.“ Tomu oni vůbec nerozuměli, a tak Carterová 

byla v klidu, jelikož plán začal. 

 

Prostor, Odyssey, nákladová místnost 

Marks s Valou a Jacksonem stáli poblíž dveří, na jejíž zámku svítila červená barva, což 

znamenalo, že jsou zamčeny. Po chvilce se barva změnila na zelenou. Dveře se odemkly a 

trochu pootevřely. Vala pohlédla na Markse, který kývnul hlavou a tím dal signál 

ostatním, aby se pomalu začali přibližovat ke dveřím. Vala pomalu otevřela dveře a 

s Danielem opustili nákladovou místnost. 

 

Prostor, Odyssey, kontrolní místnost dvě 

Sam pohlédla na oba muže a zdálo se, že nezachytili žádný pohyb Valy nebo Daniela. 

„Tak dobrá,“ řekla tiše. 

 

Prostor, Hat‘tak, zadržovací cela 

Vashin udeřil Teal’ca do břicha a obličeje. Netan sledoval celou událost s Mitchellem, 

který nijak nezasahoval.  

„Kde je zbytek tvého týmu?“ zařval Vashin. Když Teal’c neodpovídal, udeřil ho znova do 

lícně. Popošel bokem a vzal do rukou goa’uldskou hůl bolesti. Mitchell tomu tentokrát 

chtěl zabránit, a tak vytrhnul z Vashinovy ruky hůl a použil ji proti němu. Když spadl na 

břicho, použil ji na jeho záda. Pak Mitchell pohlédl na hůl a dal si ji pod paži. 

„Ten muž neví, co je to mučení. Zjistím to, co potřebujeme vědět.“ 

„Zajímalo mě, jak dlouho odoláš tomu pokušení,“ řekl s úsměvem Netan. 

„Jestli ti to nevadí, potřeboval bych s ním být chvíli o samotě,“ řekl Mitchell, kterého 

Netan viděl jako Kefflina. Netan kývnul hlavou na stráž a ta vynesla Vashina ven 

z místnosti. Mitchell alias Kefflin popošel blíže k Teal‘covi a pak se přiblížil zpátky 

k Netanovi. Hned, jak se dveře zavřely, šel rychle k Teal’covi. 

„Takže teď musíme najít způsob, jak nás dostat ven.“ Mitchell položil hůl a začal hledat 

kolem zadní stěny panel. 

„Zjistil jsi pozici Odyssey?“ zeptal se Teal’c. 
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„Ještě ne. A nemyslím si, že by to Netan věděl. Má zrovna teď krušné chvíle a problémy 

s jeho druhými.“ 

„Rozhodně musíš ty informace získat.“ Mitchell nemohl nic najít, a tak stoupl zpátky před 

Teal’ca. 

„Ne za tvoji cenu.“ 

„V sázce jsou i jiné životy, Mitchelle!“ Mitchell zvedl svou pěst v zoufalství a téměř 

reagoval. 

„Dobře,“ souhlasil tedy Mitchell a popadl hůl.  

„Ale pamatuj, že jsem expert v mučení.“ Mitchell se holí dotkl zdi a Teal’c začal řvát, jako 

kdyby měl bolesti a byl mučen. 

 

Prostor, Hat‘tak, chodba 

Dva muži hlídali dveře a slyšeli, jak Teal’c křičí. Oba se vzájemně na sebe podívali. 

 

Prostor, Odyssey, můstek 

Jeden z důstojníků Luciánské aliance, Teresh, seděl u taktické konzole, na které měl 

zobrazenou posádku Odyssey, která byla neobvykle shromážděna. Za Tereshem stál další 

muž, který sledoval to samé přes jeho rameno. 

„Něco se děje v zadržovací místnosti. Jdi je spočítat.“ Muž právě odcházel z můstku, když 

byl zasažen Zatem. Teresh hned zareagoval, ale, než stihl vzít do rukou zbraň, Daniel ho 

zasáhnul. Vala s Danielem šli rovnou k pilotní konzole. 

 

Prostor, Hat‘tak, jídelna 

Netan a jeho druzí měli velkou hostinu. Když Mitchell vstoupil do místnosti, Netan si ho 

okamžitě všimnul. 

„Vashine, udělej místo.“ Vashin mrzutě opustil své místo u stolu a odešel bokem ke zdi. 

Mitchell usedl na jeho místo a hned si vzal nějaké jídlo, které leželo na tácu před ním. 

„To je Kefflin,“ představil ho ostatním Netan, aby věděli, s kým mají tu čest. 

„Myslel jsem, že nerad ukazuješ svou tvář,“ ozval se Gavos. Mitchell zvedl nůž a 

propíchnul ním nějaký kus jídla. 

„Chodím na terapii,“ reagoval takto Mitchell. 

„Tohle je Gavos, Slaviash, Karug, Millic a Rameris.“ 

„Co ses dozvěděl od toho Jaffy?“ zajímalo Gavose. 

„Zdá se, že zvěsti jsou pravdivé. Odyssea je stále tam venku v rukou Anatea. Tau’ri vlastní 

zvukovou nahrávku, která dokazuje, že ji ovládá.“ Gavos, Netan a Slaviash si dávali 

vzájemné podezřelé pohledy. Mitchell pohlédl na Netana a pak se v klidu napil vody ze 

dřevěného hrnku. 

„Nařídil jsem útok na Odysseu,“ šel Netan s pravdou ven a Gavos vykoulil očima. Netan, i 

přes nespokojené pohledy ostatních, nadále pokračoval v mluvení: „Je čas poslat Tau’riům 

zprávu.“ 

„Kde je ta loď teď?“ zeptal se Gavos. 

„Nevím. Anateo nás zradil.“ 

„Chceš říct, že se mu podařilo zajmout tu loď?“ zeptal se Slaviash a Netan vzal do rukou 

hrnek. 

„Ještě se neohlásil,“ odpověděl Netan a napil se. 
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„Loď Tau’riů je velice silná. Nemohl jsi očekávat, že to přežije!“ řekl Gavos. Mitchell 

nadále jedl a zároveň sledoval i posuzoval v duchu situaci. 

„Řekl jsem mu takovou strategii, která výrazně zvýšila jeho šance,“ řekl Netan a Gavos na 

to nepříjemně pohnul hlavou. 

„Přišel ke mně před několika měsíci a požadoval více území. Počet jeho planet rychle 

ubývalo při útoků Oriů. Navrhl, že odstraní tebe, Karugo, a převezme kontrolu nad tvými 

planetami.“ Karug vypadal rozrušeně, když tohle slyšel, ale zato Gavos se Slaviashem se 

začali srdečně smát. 

„Anateo nejenom dostal Odysseu, používá ji jako návnadu, aby chytil SG-1,“ dopověděl 

Mitchell a Gavos se Slaviashem okamžitě zestřízlivěli. 

„On se zbláznil. Takhle nám Tau’ri vyhlásí všem válku!“ hlasitě řekl Slaviash. 

„Měl jsi to s námi probrat, Netane!“ řekl Gavos. Netan bez váhání stoupnul a vytáhl svoji 

zbraň, ze které vystřelil na Gavose do hrudi. Gavos okamžitě padl s židlí dozadu na zem. 

„Nemusím se s nikým o ničem radit! Ještě někdo se mi chce postavit?“ zařval Netan při 

mávání se zbraní v ruce. 

„Anateo zradil nás všechny. A za to zaplatí stejně jako Tau’ri. Ti už s námi ve válce jsou, 

tak jako my s nimi. Já se jich bát nebudu, tohle rozšiř. Pošlete všechny dostupné lodě. Chci 

najít Odysseu. Hned!“ zakřičel Netan až se otřásl celý stůl, do kterého silně praštil rukama. 

Všichni vstali od stolu a odešli z místnosti. Mitchell také vstal a pomalými kroky směřoval 

ke dveřím. 

„Keffline.“ Mitchell se otočil a šel zpátky k Netanovi. Mezitím se dveře zavřely a oba se 

podívali na mrtvého Gavose.  

„Bylo opravdu nutné mě takhle ztrapnit?“ 

„Byly tady hlasy, které zpochybňovaly sílu tvého vedení. Předpokládám, že to teď 

skončí,“ řekl Mitchell a Netan na to: „Prozatím.“ 

„Budeš potřebovat někoho, kdo bude dohlížet na Gavosovo území,“ doplnil Mitchell a 

Netan se tomu mírně usmál. 

„Tvůj podíl bude dvacet procent.“ Netan schoval svou zbraň zpět do pouzdra a Mitchell po 

kývnutí hlavou odešel z místnosti jako ostatní. 

 

Prostor, Odyssey, můstek 

Daniel stál za Valou, která seděla u pilotní konzole a hrála si s ovládacími prvky tak, jak 

nejlépe uměla. 

„No tak!“ zakřičel Daniel a Vala na něj: „Pš! Pracuji tak rychle, jak jen to jde!“ 

„Promethea jsi ukradla hned,“ zdůraznil Daniel na minulost. 

„Já vím. Tyto systémy jsou všechny nové.“ 

„Říkala jsi, že potřebuješ pár minut! Nemáme zrovna hodně času!“ 

„Ne, Sam nás varovala, že i s lokátory je přenos na lodi z jedné místnosti do druhé velmi 

nebezpečné. Chceš, aby se někdo zhmotnil mezi palubami?“ zeptala se Vala. 

„Tereshi, tady Anateo. Propásl jsi hlášení, ozvi se,“ ozval se z vysílačky Anateo. Vala 

s Danielem se obrátili tím směrem, odkud vycházel hlas z vysílačky. 

 

Prostor, Odyssey, nákladová místnost 

Do nákladové místnosti přišel Solek, který odstrčil ženskou důstojnici při chůzi 

k Marksovi, kterému už náladu více zkazit nemohl. 



~ 21 ~ 
 

„Uhni!“ řekl Solek a odstrčil další dva důstojníky. Stoupl si před Markse, který stál před 

dveřmi, kterými Vala s Danielem utekli. 

„Kde jsou? Doktor Jackson a Vala!?“ Marks tam stál a byl ochoten nic mu neříct. Podíval 

se na něj a tím mu dal najevo, že odmítá odpovědět. Solek ho naštvaně odstrčil bokem a 

pak i dalšího důstojníka, aby se dostal k otevřeným dveřím, které hlídali. Solek se 

zamračil, když otevřel dveře. Vytáhl z kapsy rádio a pak ho aktivoval.  

„Anateo, máme problém.“ Solek vypnul svou vysílačku a obrátil se směrem k Marksovi. 

„Jo, máte problém,“ obrátil Marks jeho slova a vší silou ho praštil pěstí do obličeje. Hned 

po ráně padl k zemi. Marks rychle popadl jeho zbraň, ze které několikrát vystřelil na stráž, 

která stála u dveří. Hned na poprvé se trefil do obou mužů. 

„Teď už toho mám vážně dost,“ řekl a šel ke dveřím. Evansová šla hned za ním a celá 

posádka mezitím sledovala Markse, který vyšel ven z místnosti. Oběma mrtvým vzal 

zbraně a jednu z nich pak podal Evansové. 

„Zůstaňte všichni tady, než to skončí!“ rozkázal a vzal ještě do rukou ze země vysílačku, 

kterou dal do kapsy. 

„Marksi!?“ Marks nechtěl riskovat životy zbylé posádky, proto chtěl, aby posádka zůstala 

v místnosti. 

„Zůstaňte tady! To je rozkaz!“ jekl Marks a zavřel za sebou dveře. Nabil obě zbraně, které 

měl v rukou, a běžel vpřed.  

 

Prostor, Odyssey, kontrolní místnost dvě 

Podplukovník Carterová seděla na židli před Anateem, který se k ní přiblížil. Na panelu, u 

kterého Sam byla, aktivoval komunikační zařízení. 

„Doktore Jacksone? Valo?“ 

 

Prostor, Odyssey, můstek 

Daniel a Vala vypadali rozrušeně, když slyšeli Anateův hlas přes reproduktory. 

„Jenom jsem chtěl říct, že vaše snaha právě stála život podplukovníka Carterovou.“  

 

Prostor, Odyssey, chodba 

„Pokud se okamžitě nevzdáte, zbytek posádky bude následovat hned po ní.“ 

Když major Marks slyšel po chodbě, jak vyhrožujícím způsobem mluví Anateo, namířil si 

to hned ke kontrolní místnosti dvě. Při cestě několikrát vystřelil po mužích, kteří mu 

bránili v cestě za Carterovou.  

 

Prostor, Odyssey, kontrolní místnost dvě 

Carterová se naštvaně dívala na Anateo, který na ni mířil zbraní. 

 

Prostor, Odyssey, můstek 

Vala váhala s použitím transportní technologie, když měla vše přichystané. 

„Nemůžu si být jistá.“ 

„I tak to udělej,“ popohnával ji Daniel se zavřenýma očima. Vala chtěla zmáčknout na pár 

tlačítek, ale v tom ji přerušil Marks, který se ozval z vysílačky: „Doktore Jacksone, Valo. 

Nic nedělejte! Mohli byste zaměřit mě, takže nic nedělejte. Jsem hned poblíž Carterové.“ 

Vala zakroutila hlavou a pak zapnula na konzoli vysílačku. 
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„Rozumíme.“ 

 

Prostor, Odyssey, kontrolní místnost dvě 

„Nikdo jiný vám loď opravit nemůže,“ snažila se Carterová získat trochu času na 

záchranu. 

„Myslím, že je to docela jasné, že jste celou dobu jen zdržovala. A že ji stejně nehodláte 

opravit. Prostě na to budu muset přijít sám.“ Za Anateem se objevil u dveří Marks. Když 

viděl, že chce vystřelit ze zbraně na Carterovou, neváhal a vystřelil na něho. Carterová 

strachy povyskočila, ale pak uviděla Anatea, jak padá na zem. Chvilku potom zdvihla 

hlavu a uviděla Markse, jak drží v rukou namířenou zbraň na Anatea. Marks ještě 

několikrát za sebou vystřelil, aby si byl jistý, že je mrtev. 

„Marksi?“ Marks byl zadýchaný tím, jak celou dobu musel běžet, až k ní. Jenže netrvalo 

dlouho a někdo za ním vystřelil ze zbraně přímo do jeho pravého ramene. Marks kleknul 

na kolena a pustil z rukou obě zbraně. Za ním se objevil jeden ze stráží, který v jedné ruce 

držel pistoli a v té druhé goa’uldskou hůl bolesti, kterou použil na Markse. Dotknul se 

přímo střelné rány na rameni, kde to bylo pro něj bolestivější. Marks okamžitě začal řvát 

bolestí. Carterová, i přesto, že na ni muž mířil zbraní, se rozeběhla a vzala ze země do 

ruky zbraň, ze které vystřelila po muži. Jakmile byl muž mrtví, položila zbraň zpátky na 

zem a šla k Marksovi, který se válel v bolestech na zemi. 

„Au. To je ošklivý. Majore, slyšíte mě?“ Marksovo rameno bylo celé zakrvácené. 

„Jo, slyším. Moje rameno. Strašně to bolí.“ Carterová mu pomohla sednout a pak i opatrně 

vstát z podlahy. 

„Tak tady byl ten poslední,“ vyšlo z Markse, když pohlédl za sebe a uviděl mrtvého muže. 

„Poslední?“ 

„Jo,“ odpověděl bolestně Marks. Do místnosti přiběhl Jackson s Valou a hned po nich i 

Evansová se dvěma členy posádky, kteří nakonec neuposlechli jeho rozkaz a vyšli 

z nákladové místnosti. Daniel přišel k Sam a zeptal se: „Jsi v pořádku, Sam?“ 

„Jo. Poručíku, vezměte majora na ošetřovnu, ať se na to podívají. Ta kulka musí jít ven.“ 

„Ano, madam,“ uposlechla Evansová rozkaz a s jedním důstojníkem podepřeli Markse a 

šli na ošetřovnu.  

„Kde je zbytek posádky?“ zeptala se Carterová. Druhý člen posádky vzal do rukou 

vysílačku a aktivoval ji. 

„Vzduch je čistý. Můžete ven.“ 

„Přežil vůbec někdo?“ zeptala se Vala při pohledu na mrtvého muže. 

„Solek, a ještě další dva. Ochranka je vzala do vazby a je u nich nepřetržitá stráž,“ 

odpověděl člen posádky. Carterová kývla hlavou a přesunula se zpátky k ovládacímu 

panelu. 

„Musíme co nejrychleji opravit hyperpohon a subprostorový vysílač.“ Po chvilce několik 

členů začalo přicházet do místnosti a začali pracovat na poškozených zařízeních, které 

bylo nutné opravit. Největší prioritou byl hyperpohon, který byl ze všech nejvíce 

poškozený. Bude trvat dlouho, než ho zprovozní do režimu online. 

 

Prostor, Odyssey, kontrolní místnost dvě – o patnáct minut později 

Různí členové posádky, včetně Carterové a Valy, pracovali na opravách lodi. Carterová 

seděla u hlavní stanice a Vala s počítačem v rukou šla k ní. 
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„Jenom padesát procent emitorů štítů reaguje,“ oznámila Vala a stoupla si vedle Carterové. 

„Musíme je nahodit zpátky a dostat integritu trupu do přijatelných parametrů. Hyperpohon 

je naší prioritou.“ Hned za nimi do místnosti přišel doktor Jackson, který šel rovnou 

k oběma. 

„Měli jste pravdu. Všichni krom Soleka a těch dvou jsou mrtví. Major musel mít pořádný 

vztek.“ 

„To ano,“ ozval se Marks, který se objevil hned za ním. Carterová se obrátila směrem 

k němu a uviděla ho oblečeného pouze v tričku a ve spodní části uniformy. Pravou ruku 

měl páskou přivázanou k tělu, aby s ní mohl alespoň částečně pohybovat. 

„Marksi, máte být na ošetřovně.“ Carterová vstala ze židle a šla k němu, jenže ten šel 

rovnou k hlavní stanici. Ona tušila, na co Marks myslí, a tak už raději nic neříkala a vrátila 

se zpátky na své místo. Jenomže to dlouho nevydržela a se židlí se k němu přisunula blíže. 

„Musíme si promluvit, hned.“ 

 

Prostor, Hat‘tak, zadržovací cela 

Netan vstoupil do místnosti, kde Mitchell stojí u Teal’ca, jehož hlava poklesla dolů. Buď 

to jen předstírá, nebo byl vážně vyčerpaný. 

„Keffline, co to děláš?“ zajímalo Netana. 

„Vyslýchám dál vězně.“ 

„A co jsi zjistil?“ Mitchell pohlédl na Teal’ca, který stále měl skloněnou hlavu. 

„Zatím nic moc.“ 

„Fajn, tak ho zabijeme společně.“ Teal’c zvednul hlavu, když tohle Netan řekl. 

„Zabít ho?“  

„Dozvěděli jsme se vše, co jsme mohli. Anateo nám nedal na výběr. Jsem rozhodnutý 

poslat Tau’riům zprávu.“ 

„Netane, musím přiznat, že jsem si to právě začal užívat.“ Mitchell předstírá nezájem a 

opatrně se prsty dotýká goa’uldské holi bolesti. Netan se zasmál a vytáhl pistoli. 

„Je mi to líto, můj starý příteli, tvoje zábava je u konce.“ Netan namířil zbraň na Teal’ca a 

Mitchell vzal do ruky hůl. 

„Netane!“ zařval Vashin, který přibíhal do místnosti. 

„Našli jsme Odysseu.“ Netan se s úsměvem otočil na Teal’ca, který měl znepokojený 

pohled stejně tak, jako Mitchell. 

 

Prostor, Hat‘tak, místnost s kruhy 

Netan s Mitchellem a Vashinem přišli do místnosti s kruhy, kde na ně čekal Tenat. 

Mitchell se okamžitě zastavil, když ho uviděl. Nenápadně se obrátil na jinou stranu a 

skrýval před ním svou tvář, jelikož se už znají. 

„Tenate, vítej. Tohle je můj dobrý přítel, Kefflin.“ Tenat pohlédl na Mitchella, který se 

poškrábal na nose a stále zůstal stát k němu zády. 

„Je mým potěšením. Hodně jsem toho o vás slyšel, Keffline.“ 

„Jo, nápodobně,“ souhlasil Mitchell. 

„Řekni, co ses dozvěděl. Možná pak ušetřím tvůj mizerný život.“ Tenat se tomu pošetile 

zasmál.  

„Zábavný jako vždy, Netane. Jak jste se domníval, Odyssea nebyla zničena. Anateo tě 

zradil a nechal si ji pro sebe.“ 
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„Kde je?“ zeptal se okamžitě Netan. 

„Půl dne letu. Možná i méně. Poslal jsem souřadnice na můstek.“ 

„Vrať se na svou loď, poletíme společně.“ 

„Samozřejmě,“ řekl Tenat a Netan s Vashinem opustili místnost s kruhy. Mitchell chtěl 

také odejít, ale Tenat ho zastavil. 

„Počkej chvilku, Came Mitchelle.“ Mitchell na chvilku zavřel oči a pak se k němu otočil. 

„Hele, nevím, kdo si myslíte, že jsem…“ Mitchell šel blíže k Tenatovi. 

„Jste Cam Mitchell, lovec odměn. Podvedl jste mě a mého partnera Jupu.“ Mitchell se 

k němu otočil tváří a ukazuje na něho prstem, aby se k němu přiblížil. Pak se rozhlédl 

kolem sebe, jestli je někdo v blízkosti náhodou neposlouchá. 

„Co chceš?“  

„Nevím, jak se vám podařilo přesvědčit Netana, že jste Kefflin, ale určitě tady jde o něco 

velkého. Chci polovinu,“ začal s jednáním Tenat, který se chtěl zbavit Netana stejně jako 

Mitchell. 

„A co tvoje věrnost k Netanovi?“ zeptal se Mitchell. 

„Zabije mě hned, jakmile mu budu k ničemu.“ 

„A Jup? Tvůj starý přítel? Kde je?“ 

„V tuto chvíli pracuje jinde. O něho se starat nemusíme.“ 

„Dobře. Deset procent. Bude to velký, věř mi.“  

„Třicet procent, nebo řeknu Netanovi, že nejsi ten, za koho se vydáváš.“ 

„Dvacet pět procent, nic víc. Přenesu se kruhy na tvoji loď, než skočíme do hyperprostoru 

a zasvětím tě do detailů.“  

„Tak dobrá.“ Mitchell se rukou dotkl Tenatovy paže před odchodem z místnosti. Tenat se 

podíval na svou ruku a pak na odcházejícího Mitchella. 

 

Prostor, Hat‘tak 

Mitchell přišel se Zatem v rukou k zadržovací cele, před kterou stojí stráž. 

„Odvažte vězně, půjde se mnou.“ Oba muži vešli do místnosti a uvolnili Teal’covi z rukou 

pouta. Teal’c si nepostřehnutelně oddechl. Když si promasíroval zápěstí, pohlédl do stran 

na stráže. Vashin kráčel k nim, ale Teal’c déle čekat nemohl, a tak oba ozbrojené stráže 

srazil hlavami k sobě. Oba muži spadli bezvládně na zem a Teal’c šel hned na Vashina, 

kterého srazil k zemi a opakovatelně do něj mlátil pěstmi. 

„Teal’cu! Teal’cu!“ Teal’c nadále mlátil muže a ignoroval Mitchella, který se ho snažil 

zastavit. Proto Mitchell musel jednat a chytil ho za ruku. Teal’c hned reagoval na pohyb a 

chytl Mitchella pod krkem a strčil ho ke zdi. 

„Už mě tohle neustálé mučení nebaví, podplukovníku Mitchelle.“ 

„To je celkem zjevné, ale teď už musíme jít.“ Teal’c jemně uvolnil Mitchella ze sevření, a 

pak ho Mitchell poplácal po rameni. Teal’c kývnul hlavou a Mitchell mu podal svůj Zat. 

Pak dřepnul na zem, sebral Vashinovu zbraň a oba odešli z místnosti. 

Podplukovník Mitchell spolu s Teal’cem směřují chodbou ke kruhům. Oba v rukou drželi 

zbraně a rozhlíželi se kolem sebe, jestli je náhodou někdo nesleduje. 

„Pamatuješ na Tenata?“ zeptal se Mitchell a Teal’c se na něj překvapeně podíval. 

„Jo, Jup a Tenat. Pořád stejní hňupové jako předtím. Velí jedné lodi aliance a on a jeho 

partner zrovna našli Odysseu.“ 

„Viděl tě?“ zeptal se Teal’c. 
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„Jo, dokonce mě i poznal. Ale nic nevyzradí, protože si myslí, že jsem tady uprostřed 

nějaké akce. Musíme se dostat na jeho loď, než tahle skočí do hyperprostoru.“ 

„Jaký je plán?“ 

„Vymýšlím ho za pochodu.“ 

 

Hyperprostor, Tenatův Hat’tak, můstek – o hodinu později 

Hodinu po vstoupení obou lodí do hyperprostoru, Tenat seděl v křesle na můstku, kam 

právě přišel jeden z jeho poddaných. 

„Tenate, přišel za tebou Netan,“ ohlásil Netanův příchod jeden z Oranianů. 

„Co?“ Tenat vstal z křesla a viděl přicházejícího Netana na můstek. 

„Netane…“ 

„Vím o tvých záměrech oklamat mě.“ 

„Jak jste se to…?“ 

„Vím celou dobu, že podplukovník Mitchell předstíral, že je Kefflin.“ 

„Podplukovník Mitchell?“ Tenat dělá, jako by nic nevěděl, jenže na dlouho mu to moc 

nevydrží. 

„Z SG-1! Chytil jsem ho s Teal’cem, když se pokoušeli opustit mou loď.“ 

„Ne, Netane, to se pleteš. Ano, je pravda, že jsem věděl, že on není ve skutečnosti Kefflin. 

Jen jsem se… ho sem snažil… přilákat, abych ti ho… mohl předat.“ Tenat vymyslel 

takovou výmluvu rychle, že při mluvení se několikrát zakoktal. Netan se jenom nad ním 

smál, ale nebyl to až tak příjemný úsměv. 

„To je ta nejblbější věc, kterou jsem ještě nikdy neslyšel!“ zařval Netan. Tenat padl k zemi 

na kolena a zvedl ruce, přitom se jeho tělo chvělo. 

„Prosím… Nezabíjej mě!“ Tenat prosil o milost a Netan vypadal tím znechuceně. 

„Vstaň, ty ubohá výmluvo pro… nevím čeho.“ 

„Co chcete se mnou udělat?“ 

„Nic pro tuto chvíli.“ 

„Oh, děkuji. Jste tak velkorysý a laskavý muž. Říkám to pořád, že ano, hoši? Řekněte mu, 

jak jste poctěni tím, že jste ho konečně potkali.“ Oba Oraniani pohlédli na Netana a 

souhlasně kývli hlavou. 

„Drž hubu! Přestaň mi lézt do zadku.“ Tenat začal během chvilky lapat nervózně po 

dechu. 

 

Prostor, Odyssey, kontrolní místnost dvě – o pět hodin později 

Major Marks stále seděl u hlavní stanice, na které se mu sama přepnula obrazovka. 

„Madam, z hyperprostoru vystoupily dvě goa’uldské mateřské lodě a blíží se k nám. Jak je 

na tom hyperpohon?“ Marks pohlédl za sebe na Carterovou, která se pokoušela spolu 

s Valou opravit hyperpohon. 

„Nijak.“ Během pár vteřin se ozval z lodního interkomu Jackson. 

„Sam?“ Carterová vzala do ruky vysílačku a odpověděla: „Už víme. Potřebujeme více 

času, můžeš je nějak zastavit?“ 

„Pokusím se.“ 

„Kanóny jsou jediné zbraně, které fungují. Jinak štíty jsou na pouhých třiceti pěti 

procentech, dlouho nevydrží,“ oznámil současnou situaci Marks, kterému se na panelu 

krom radaru zobrazilo ještě něco zajímavého. 
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„Budeme si muset pospíšit s hyperpohonem a dostat se co nejrychleji odsud,“ řekla 

Carterová. 

„A to není všechno. Zaměřuji dva lokátory na jedné mateřské lodi.“ Na obrazovce byly 

zobrazeny dva lokátory, které se pohybovaly kolem můstku na jedné ze dvou lodí. 

„Dá se zjistit, kdo to je?“ zeptala se Carterová. 

„Podívám se na to.“ Marks se přesunul na druhou stranu stanice, na které začal pracovat. 

„To nám teď scházelo, aby někdo od nás byl na jejich lodi,“ povzdychla Carterová a s 

Valou pokračovaly v opravách hyperpohonu, které trvaly déle, než si myslely. 

 

Prostor, Odyssey, můstek 

Poručík Evansová tentokrát seděla místo majora Markse u pilotní konzole a doktor 

Jackson seděl ve velícím křesle. 

„Jedna z lodí nás volá.“ Doktor Jackson se otočil s křeslem směrem ke komunikační 

obrazovce. Vypadal velmi nervózně potom, co se všechno během tohoto dne přihodilo. 

Odkašlal si a ukázal rukou směrem na obrazovku.  

„Na obrazovku.“ Poručík Evansová pohlédla na doktora Jacksona a pak aktivovala 

komunikaci mezi loděmi. Na boční obrazovce po její levici se objevil Netan. 

„Doktore Jacksone.“ Daniel si otřel rukou oči, a pak nahodil falešný úsměv. 

„Oh, dobře! Ahoj… Ahoj, jak se máte?“  

„Čekal jsem spíše Anatea.“ 

 

Prostor, Odyssey, kontrolní místnost dvě 

Marks spustil na panelu komunikaci a pustil to nahlas. Všichni pohlédli na obrazovku, 

která je za asgardským panelem, na které byl na jedné části zobrazen Netan a na té druhé 

Jackson. 

„Ano, chvíli tady byl, ale pak musel někam jít.“ Marks zakroutil hlavou se slovy: „Musel 

jít tak do pekla.“ 

„Vaše loď je silně poškozená. Moje skeny ukazují, že máte oslabené štíty a hyperpohon 

stále nemáte. Vzdejte se, nebo budete zničeni.“ Marks zakroutil hlavou a čekal na 

Jacksonovu odpověď. 

„Správně. Tak my se vzdáváme.“ 

„Cože?“ Marks „vykulil“ oči a pohlédl na obrazovku se slovy: „To snad nemyslí vážně?“ 

Marks se naštval a šel ke Carterové, kde vzal do rukou dva krystaly. 

„Připravte se na obsazení.“ Vala uvolnila Marksovi místo, který už věděl, jak dokončit 

opravy hyperpohonu. 

„Už víte, kdo to je?“ 

„Jo. Podplukovník Mitchell a Teal’c. Nejspíše mají plán, protože jsou na jedné lodi hned 

na můstku. Teda jenom podplukovník, Teal’c se ukrývá v jedné místnosti.“ 

 

Prostor, Odyssey, můstek 

„Jo, tady máme takový malý problém. Víte, naše kruhy jsou poškozené, a jak jste sám 

řekl, nemáme štíty, což znamená, že atmosféra v hangárech pro F-302ky je neudržitelná… 

Nevím, jak se sem chcete dostat. Leda, že byste mě nechali vás sem přenést… Třeba 

transportním paprskem?“ Naštvaný Netan zmizel z obrazovky, která hned ztmavla. 

Evansová pohlédla na konzolu, na které byl zobrazen radar s malým textem. 
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„Nabíjejí zbraně.“ Jackson hned aktivoval na křesle interkom. 

 

Prostor, Odyssey, kontrolní místnost dvě 

„Sam, myslím, že jsem je zdržel, jak jen to šlo.“ 

„Hned to bude,“ odpověděl Marks, který právě popřehazoval pár krystalů. 

„Doufám, že víte, co děláte,“ řekla Carterová, která ho pouze pozorovala. 

„To já taky,“ doufal stejně. 

 

Prostor, Tenatův Hat’tak, můstek 

Netan stál vedle Tenata u trůnního křesla. Odtamtud oba sledovali obrazovku, která 

ukazovala stejné údaje jako na Odyssea. 

„Začni střílet na druhý Ha’tak!“ nařídil Netan. 

„Co?“ Tenat se otočil směrem k Netanovi. 

„Slyšel jsi mě!“ 

„Ale…?“ Netan se naštval a chytl Tenata za oblečení. 

„Ty zpochybňuje moji taktiku?! Ta loď je plná zrádců, kteří mě chtějí sesadit z vůdce 

Luciánské aliance. Hned zahaj palbu! Budeš bohatě odměněn jejich rozsáhlým územím.“ 

„Začněte střílet na druhý Ha’tak!“ Kormidelník kývnul hlavou, a pak začal s palbou na 

druhý Ha‘tak. 

 

Prostor, Odyssey, můstek 

Monitor poručíka Evansové ukazoval střelbu jednoho z Ha’taků na druhého. 

„Jedna mateřská loď střílí na tu druhou. Přijímám rádiový signál,“ oznámila Evansová a 

aktivovala komunikaci.  

„Odysseo, tady je Teal’c. Slyšíte mě?“ Jackson byl překvapen, když slyšel Teal’cův hlas.  

„Teal’cu?“ řekl do vysílačky na křesle. 

„Danieli Jacksone, je dobré slyšet tvůj hlas. Podplukovník Mitchell a já jsme na palubě 

jedné z mateřských lodí. Žádáme o okamžitý transport na palubu Odyssey.“  

„Jo.“ Daniel přikývl a podíval se zběsile na Evansovou. 

„Zaměřuji jejich lokátory.“  

 

Prostor, Tenatův Hat‘tak, můstek 

Na obrazovce se objevil rozzlobený Netan a Tenat, vlastně všichni přítomni na můstku 

byli překvapeni. 

„Co to sakra děláš?“ 

„Netane? Co? Jak?“ Všichni pohlédli na muže stojící vedle Tenata. Byl to podplukovník 

Mitchell, který tentokrát předstíral Netana. A nakonec mu to i vyšlo. 

„Mysleli jsme, že Netan je tenhle.“  

„Sbohem,“ rozloučil se s nimi Mitchell a zamával Tenatovi na rozloučenou, než byl 

přenesen na Odysseu. 

 

Prostor, Odyssey, můstek 

Teal’c s podplukovníkem Mitchellem se objevili na můstku před Jacksonem. 

„Jacksone, co děláš v tom křesle?“ Poručík Evansová pohlédla na Mitchella, který šel 

blíže k Jacksonovi. 
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„Co to máš na sobě?“ Mitchell se podíval na oblečení, které měl právě na sobě, a pak na 

Jacksona. 

„Oh, to je dlouhý příběh.“ 

 

Prostor, Odyssey, kontrolní místnost dvě 

Marks přehodil poslední krystal a hned potom se ozval zvuk nabíhajícího hyperpohonu. 

„Pěkný,“ Marks krátce se zaradoval a aktivoval vysílačku, do které řekl: „Doktore 

Jacksone, můžete vstoupit do hyperprostoru.“ Carterová nejdříve radostně pohlédla na 

Valu, a pak se usmála i na Markse. 

 

Prostor 

Odyssea se dala do pohybu a po pár metrech vstoupila do hyperprostoru. Mezitím proti 

sobě střílely dvě mateřské lodě.  

 

Prostor, Tenatův Hat‘tak, můstek 

S Tenatovou lodí to pěkně třáslo a se štíty to bylo hodně špatný. 

„Selhání štítů je nevyhnutelné,“ oznámil kormidelní otočený směrem k němu. 

„Proklínám tě, Came Mitchelle.“ 

Během několika vteřin byla Tenatova mateřská loď zničena i s ním na palubě. 

 

Hyperprostor, Odyssey 

Odyssea po dlouhé době opět letěla hyperprostorem směrem domů na Zemi. 

Daniel s Mitchellem procházeli chodbou oblečeni tentokrát v normálním oblečení.  

„Víš, měl jsi velké štěstí, že nikdo na jeho můstku nevěděl, jak Netan vypadá.“ 

„Jo, byl to hazard. Ale věděl jsem, že kdyby to na něj do půl hodiny nezabralo, tak se 

pokusím vzít si můstek silou. Náš naštvaný Jaffa čekal, aby pomohl.“ Při cestě potkali 

Valu s Carterovou, které na ně počkaly před výtahem, kde se i oni dva zastavili. 

„Kde je Teal’c?“ zeptala se Carterová. 

„Je na ošetřovně,“ odpověděl Jackson. 

„Jo, náš silný, velký kluk trochu dostal,“ dopověděl Mitchell. 

„Hej, co se stalo? Jak jsi je přinutil, aby na sebe stříleli?“ zeptala se zvědavě Vala. 

Carterová pohlédla na chvilku na jinou stranu a zahlédla Markse, který procházel chodbou. 

„Omluvte mě na chvilku. Valo, řekni jim, prosím, vše. Za chvilku se vrátím,“ řekla 

Carterová a šla chodbou za Marksem. Mitchell pohlédl nechápavě na Valu a Jacksona. 

„Nebýt jeho, tak jsme všichni mrtví,“ vysvětlil Jackson.  

Carterová se snažila dostihnout Markse, ale ztratila ho z dohledu hned při odbočení na 

chodbu do jiné části lodi. 

Mezitím, co ho Carterová hledala, Marks lezl po žebříku nahoru. Zastavil se u jednoho 

malého průchodu, do kterého se opatrně vplazil. 

Carterová se rozhlížela kolem sebe, až pak ji napadlo podívat se do šachty se žebříkem, 

která byla náhodou otevřena. Hned tam vlezla a lezla směrem nahoru, kde předtím lezl 

Marks. 

Marks otevřel poklop a skočil do jedné tajné místnosti na palubě. V místnosti byly 

všechny přístroje, které byly rozděleny po palubách po celé lodi. Toto je jediná místnost, 

ve které jsou všechny. Marks sedl k jedné z konzol, na které začal pracovat. Carterová 
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byla nad místností, do které skočila za Marksem. Marks hned pohlédl za sebe a uviděl 

Carterovou. 

„Podplukovníku… Neděste mě.“ 

„Omlouvám se. Co je to za místnost?“ Marks vstal z křesla a šel ke Carterové. 

„Při stavbě Odyssey mě… mě plukovník Emerson požádal, abych zřídil v jedné místnosti 

záložná zařízení, která dokážou nahradit ty nefunkční. Také chtěl, aby na tuto místnost byl 

těžší přístup, a tak jsem si trochu pohrál s touto místností. Například, tento okruh, který se 

snaží na můstku opravit.“ Marks měl na obrazovce zobrazenou skupinu lidí, která se 

snažila na můstku opravit vedení. 

„Stačí zmáčknout na toto tlačítko a vše začne fungovat přes záložní zařízení.“ Oba viděli, 

jak se na můstku skupina lidí usmála, když začalo vedení opět fungovat. 

„Marksi… Já vím, že vám plukovník Emerson chybí, ale nic už s tím nenaděláme.“ 

„Raději o tom nechci mluvit. Půjdeme?“ Marks šel zpátky nad poklop a Carterová se 

otočila směrem k němu. 

„Měl byste si s někým o tom promluvit. A taky byste si měl jít lehnout s tou rukou.“ 

Marks vyskočil nahoru a levou rukou se přitáhl nahoru. 

„Mluvit se mi o tom zrovna nechce,“ řekl jí na to Marks a nastavil levou ruku, kterou 

vytáhl Carterovou zpátky nahoru. Oba slezli po žebříku dolů a zavřeli za sebou dveře. 

„Marksi. Kdybyste si to ještě rozmyslel, klidně za mnou přijďte,“ nabídla se Carterová 

Marksovi, který už chtěl jít do své kajuty. Marks se zastavil a kývl hlavou. Oba pak šli 

jiným směrem. 
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Epizoda 2 : Rozloučení 

 

Je to týden po útoku na Odysseu, která se pomalu opravuje. Mezitím ji zastupuje Athena, 

která je právě na misi. Vedení zatím přemýšlí o novém veliteli, který má zaujmout 

Emersonovo místo. Všichni důstojníci na palubě Odyssey drží smutek, jelikož je brzy čeká 

to nejhorší. Pohřeb plukovníka Paula Emersona. 

 

Země, SGC, zasedací místnost 

SG-1 se před pár hodinami vrátila z mise na planetě P3K-482. Právě teď měli s generálem 

Landrym brífink. Landry seděl vpředu jako obvykle, před ním na stole ležela modrá 

složka. Napravo od něho seděli podplukovníci Carterová s Mitchellem, zbytek týmu seděl 

na druhé straně. 

„Jaká byla planeta?“ zeptal se Landry při pohledu na Mitchella. 

„Je krásná. Možná, že až příliš. Ale nechtěla bych tam být,“ odpověděla jako první 

Carterová. 

„Proč ne?“ 

„V létě tam je až čtyřicet stupňů ve stínu, a to nemluvím o zimě, kdy je tam až k mínusu 

padesáti. Možná, že i více.“ 

„Takže přijatelné podmínky jenom na jaře a na podzim. Chápu. Ale přejdu k tématu, kvůli 

kterému jsem si vás sem pozval. Před chvílí se nám ozvala SG-3. Oriové získali další tři 

planety a jejich počet se stále zvyšuje. Bude jen otázkou času, než vyrazí na Zemi. Bez 

Odyssey, která se zatím opravuje, je Země v ohrožení. Jediná Athena je dostupná, ale ta 

nejedná podle rozkazů IOA. Daedalus prozatím zůstává v Pegasu, kde mají teď vlastní 

problémy s Wraithy.“ 

„A jak to vlastně vypadá s vybíráním nového velitele? Už se někdo našel?“ zeptal se 

Mitchell. 

„Jeden kandidát by tu byl, ale nevíme, jestli tu práci potom všem přijme.“ 

„Smím se zeptat, kdo to je?“ zeptala se Carterová. Landry se usmál a podal jí složku, 

kterou měl připravenou před sebou. Carterová jen do ní nahlédla a hned ji zavřela. 

„Páni. Vážně?“ 

„Ano. Chcete mu to oznámit?“ zeptal se Landry. 

„Moc ráda. Od návratu na Zemi jsem ho ještě neviděla.“ 

„Mohu se podívat?“ zeptal se Mitchell., než Carterová stihla odpovědět na jeho otázku, 

vzal z její rukou do vlastnictví modrou složku a otevřel ji. Když viděl jméno, které je tam 

napsané u položky „Návrh na velitele Odyssey“, podíval se na Carterovou a ta se na něj na 

oplátku usmála. 

„Takže, jestli mě omluvíte, půjdu někomu oznámit na Odysseu dobrou zprávu,“ řekla 

Carterová a vstala ze židle., než ale odešla od stolu, vzala si zpátky do rukou složku a 

odešla i s ní.  

„A co když řekne ne?“ pokladl Mitchell dobrou otázku. 

„Zatím našli jediného kandidáta a tím je právě major Marks.“ 

 

Země, Nevada, Oblast 51, hangár, Odyssey, můstek  

Na můstku, kde se právě prováděly poslední opravy, seděla u taktické konzole poručík 

Sharon Evansová, která pomalu spouštěla jeden systém za druhým. 
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„Poručíku Evansová, tady je podplukovník Carterová. Mohla byste mě přenést na palubu, 

prosím?“ ozvala se z vysílačky Carterová. 

„Ano, madam,“ odpověděla Evansová a transportovala Carterovou přímo na můstek, kde 

se během pár vteřin objevila. 

„Madam.“ 

„Poručíku, kde najdu majora Markse?“ 

„Ve své kajutě,“ odpověděla Evansová.  

„Děkuji.“ 

„A… Není zač.“ Evansová jí chtěla ještě něco říci, jenže Sam odešla dříve, než jí to stihla 

říci. 

 

Země, Nevada, Oblast 51, hangár, Odyssey, Marksova kajuta 

V Marksově kajutě ležely na zemi krabice plné jeho věcí. Major Marks byl v civilním 

oblečení, a právě teď stál u svého pracovního stolu, ze kterého dával své věci do krosny, 

kterou měl na židli. Na stole měl v rámečku položené dvě fotky, které vzal do rukou a 

podíval se na ně. Na první fotce byl vyfocen spolu s poručíkem Womackovou a 

plukovníkem Pendergastem. Na druhé fotce byl tentokrát s poručíkem Evansovou a 

plukovníkem Emersonem. Po prohlédnutí obou fotek zavřel na chvilku oči. Chvilku na to 

zaslechl zvonek ve své kajutě. Marks otevřel oči, položil obě fotky na krosnu a šel ke 

dveřím, které otevřel jedním stisknutím na panel. Když se otevřely dveře, uviděl za nimi 

stát Carterovou. 

„Zdravím,“ řekla jako první Carterová, když viděla Markse. 

„Podplukovníku, co vy tu děláte?“ zeptal se překvapený Marks. 

„Přišla jsem za vámi, abych vám něco oznámila,“ řekla Carterová a poklepala rukou na 

složku.  

„A co? Smím-li to vědět a není to tajné,“ zajímalo Markse, když šel zpátky ke stolu. 

Jakmile Carterová vstoupila do jeho kajuty, všimla si plných krabic na zemi. Pohlédla na 

Markse, který stál u stolu a čekal, jestli se ho zeptá na určitou otázku. Carterová se při 

chůzi divila, že celá místnost byla jaksi poloprázdná. Teda krom krabic, které ležely na 

zemi. 

„Marksi…?“ Nebylo to zrovna tom, co by major Marks čekal, ale i přesto se otočil 

směrem k Sam a upřímně jí řekl: „Dal jsem výpověď. U Hvězdné brány končím. Vlastně 

končí u celého letectva.“ Tím byla Carterová zaskočena a nechápavě se ho zeptala: „Proč 

to děláte?“ 

„Za pouhý rok zemřeli dva nejlepší velitelé, které jsem kdy v životě měl. Vždy jsem tomu 

přihlížel a nemohl jsem nic udělat. Většinou nás ve škole učili, že máme chránit velitele, 

pak teprve své zadky. Ani jedno jsem v těchto případech neudělal, a to jsem byl prvním 

důstojníkem. Dále už pracovat nemohu. Kdyby znova zemřel můj velící důstojník, 

nepřežil bych to. Proto raději odcházím od letectva.“ Carterová po těchto slovech zdrceně 

položila složku na Marksův stůl. Marks na ni pohlédnul se slovy: „Co to je?“ 

„Zpráva o novém veliteli Odyssey. Nebo spíše…byla.“ Marks ji vzal do ruky a otevřel. 

Když tam viděl své jméno a svou hodnost, okamžitě složku zavřel a položil ji zpátky na 

stůl. 

„Podplukovník? No, teď už je mi to stejně jedno,“ řekl Marks a dal poslední kus svých 

věcí do krabice na stole. Carterová si mezitím všimla obou fotek, které ležely na krosně. 
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„Mohu?“ Marks pohlédl na fotky a s kývnutím hlavou odpověděl: „Jo.“ Carterová vzala 

obě fotky do rukou a prohlédla si je. Mezitím Marks vzal do rukou vysílačku a aktivoval 

ji. 

„Evansová, tady Marks. Zaměřte mé věci a přeneste mi je domů, děkuji.“ Carterová 

pohlédla na Markse a položila zpátky fotky na krosnu. Všechny jeho věci byly přeneseny 

během několika vteřin a Marks pak šel ke dveřím. 

„Půjdeme?“ zeptal se. Carterová si vzala zpátky složku a šla za Marksem, který ještě vzal 

do rukou svou uniformu a položil ji na stolek vedle dveří. Pak šel na chodbu, kde pohlédl 

na ceduli, která vysela vedle dveří na zdi, kde na ní stálo: „Major Kevin Marks, První 

důstojník na palubě Odyssey“. Cedulku se svým jménem vysunul a hodil ji na svou 

uniformu, kterou nechal v kajutě. Pak zavřel dveře a šel rovnou na můstek. 

 

Země, Nevada, Oblast 51, hangár, Odyssey, můstek  

Evansová stála v přední části můstku, kde čekala na Markse, který tam během pár minut 

přišel. Když ho Sharon viděla, šla hned k němu. Kevin nastavil ruce a oba se objali. 

„Postarej se mi o loď,“ pošeptal Sharon do ucha. 

„Slibuji, že budu.“ Celá posádka už o tom věděla dříve než vedení, které se to teprve 

dozvědělo dnes ráno. Členové posádky, kteří byli na můstku, šli ke Kevinovi, aby se s ním 

rozloučili. Kevin všechny na rozloučenou poplácal po zádech a pak šek ke konzole. 

„Rád jsem s vámi všemi pracoval. Postarejte se mi o Odysseu,“ tak zněla jeho slova na 

rozloučenou, než zmáčknul na pár tlačítek na konzole. Pak byl přenesen z lodi. 

„Byl skvělým prvním důstojníkem,“ pronesl jeden člen posádky. Evansová na něj pohlédla 

a souhlasně kývla hlavou. 

„To byl. Hlavně všichni nezapomeňte na zítřek. Je to hlavně pro plukovníka Paula 

Emersona.“ Carterová stála u přepážky a pozorovala posádku, jak se rozloučila 

s Marksem, a jak se připravují na pohřeb plukovníka Emersona, který se koná zítra. Pro 

plukovníkovu čest a statečnost se celá posádka domluvila, že tam půjdou všichni. Všech 

dvě stě lidí. 

 

Země, SGC, Landryho kancelář – o patnáct minut později 

Generál Landry seděl u stolu, kde četl hlášení z mise od SG-3, která stále sleduje postupy 

Oriů na jedné přátelské planetě. Ta hlášení byla natolik zdlouhavá, že po první stránce 

odložil složku. Pár vteřin potom někdo zaklepal na dveře. 

„Vstupte.“ Dveře se otevřely a do místnosti vstoupila podplukovník Carterová. 

„Mohu, pane?“ 

„Jistě, posaďte se. Co pro vás mohu udělat?“ Carterová sedla před generála do křesla a 

položila na stůl tu samou složku, kterou si od něj vzala. 

„Myslím, že tohle můžete vyhodit.“ 

„Proč? Co se stalo?“ 

„Byla jsem za Marksem na Odyssey, kde jsem se přímo od něho dozvěděla, že končí. 

Odchází od letectva,“ odpověděla Carterová. 

„Dal výpověď?“ 

„Ano. Nejspíše nevydržel ten nátlak, jak to všechno padá na něj. Hlavně potom, co 

plukovníci Pendergast a teď i Emerson zemřeli. Ale v jednom, co mi řekl na Odyssey, měl 

pravdu. Na škole nás většinou učili chránit nejdříve velitele a pak teprve své zadky. V tom 
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měl pravdu. A jeho nejvíce štve, že nesplnil jeho povinnost vůči prvnímu důstojníkovi,“ 

odpověděla smutně Carterová. 

„Šlo by ho nějak přesvědčit o opaku? Tím se ještě více prodlouží hledání velitele.“ 

„Myslím, že své rozhodnutí nezmění. Z Odyssey si už přenesl všechny věci domů. Mohla 

bych ho ještě navštívit v Oblasti 51 nebo v Pentagonu, pokud už to nevyklidil i tam.“ 

„Pokuste se o to, jinak bude Země déle bezbranná,“ řekl Landry. 

„Ano, pane,“ souhlasila s tím Carterová, když vstala od stolu. Pak na něj kývla hlavou a 

opustila jeho kancelář. 

 

Země, Washington D.C., Pentagon, Marksova kancelář  

V kanceláři Majora Markse ležely na zemi dvě krabice, ve kterých měl veškeré věci. 

Nikdo tam nebyl, až do té doby, než se tam objevila transportním paprskem podplukovník 

Carterová. Když viděla uklizenou kancelář a pouze dvě plné krabice na zemi, na chvilku 

zavřela oči a povzdychla. Tušila, že je to marný ho přesvědčovat, aby zůstal, ale i tak šla 

ke stolu a sedla do křesla. I přesto, že tušila, jaká bude znít Marksova odpověď, čekala tam 

na něj, až přijde. Po pár minutách se dveře do kanceláře otevřely a Carterová se obrátila s 

křeslem směrem k nim, kde viděla stát Markse, který byl oblečený tentokrát výjimečně ve 

slavnostní uniformě. Když viděl Carterovou, jak sedí v křesle, zůstal stát na místě. 

„Kdo vás sem tentokrát poslal?“ zeptal se rovnou Marks a šel ke svým věcem. 

„Generál Landry. Marksi, zvažte ještě vaše rozhodnutí. Vždyť vy si to zasloužíte.“ Marks 

sedl ještě do svého křesla a pak opřel ruce o stůl. 

„Nemohu. Kdyby plukovník Emerson žil, nemuselo by se něco takového řešit,“ řekl na to 

Marks a Carterová hned reagovala: „Chcete mi to dát za vinu?“ 

„To jsem neřekl.“ Marks vstal hned z křesla a začal pochodovat po místnosti. 

„Ale znělo to tak. Marksi, já tomu nemohla zabránit.“ Carterová také vstala a šla k němu. 

„Možná se tomu dalo zabránit. Ale i tak mě nepřesvědčíte. Už jsem se rozhodl a své slovo 

neberu zpět. Takže se nemusíte snažit. A v Oblasti 51 už mě ani nehledejte, tam už jsem to 

vyklidil před včerejškem,“ řekl na to Marks a otevřel dveře. Vzal do rukou obě krabice a 

odešel z kanceláře, před kterou se zastavil a otočil se směrem ke Carterové.  

„S armádou už nechci mít nic společného,“ po těchto slovech šel chodbou až do hlavního 

sálu, kde podepsal poslední papíry o odchodu z Pentagonu. Zbylé papíry už měl vyřízené, 

takže mohl opustit budovu. Carterová šla pár metrů za ním, ale pak se zastavila se skleslou 

hlavou. Marks opustil budovu a Carterová vytáhla z kapsy vysílačku, do které řekla: 

„Odysseo, tady Carterová. Přeneste mě zpátky do SGC.“ Sam během pár vteřin byla 

přenesena z Pentagonu. 

 

Země, Nevada, Oblast 51, hangár, Odyssey – den pohřbu Paula Emersona 

Poručík Sharon Evansová spolu s několika členy posádky z Odyssey stáli na můstku 

převlečeni ve vojenských oblecích. 

„Je čas,“ oznámila Evansová při pohledu na hodinky. Pak šla ke konzole a zmáčkla na pár 

tlačítek. Všichni byli během pár vteřin přeneseni z lodi. 

 

Země, Michigan, Saginaw, hřbitov 

V rodném městě plukovníka Paula Emersona se na hřbitově scházeli jeho příbuzní spolu 

s lidmi z letectva, se kterými sloužil. Na pohřbu nechyběla ani podplukovník Samantha 
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Carterová s podplukovníkem Cameronem Mitchellem a majorem generálem Henrym 

Landrym. Když začal pohřeb, poručík Evansová se rozhlédla kolem sebe, nikde tam 

neviděla Markse. Nikdy by nepomyslela, že by na takovou událost zapomněl. A taky že 

nezapomněl. Po pár minutách, kdy vše začalo, přišel naposledy v uniformě i Kevin Marks. 

Stoupl vedle Evansové a kývnul na ni hlavou. Všichni tam stáli a poslouchali faráře. Po 

patnácti minutách zazněly výstřely ze zbraní. Hned po nich předali Emersonově rodině 

národní vlajku a pak se všichni pomalu rozcházeli. Marks byl první, kdo popřál 

Emersonově rodině „upřímnou soustrast“. S nikým se moc nebavil, aby se ho nesnažili 

přemluvit k návratu do armády k letectvu. Carterová s Landrym, když ho zahlédli, 

povzdychli se smutnou tváří. Oba ho dobře chápali, proč tohle dělá, ale nevěděli, co teď 

bude dělat, když armáda byla jeho rodina. Evansová rychle doběhla Markse, kterého 

objala hned kolem hrudi. Kevin jí přidržel hlavu k tělu a utěšoval ji. 

„To bude dobrý,“ uklidňoval ji Kevin. Sharon tekly slzy z očí, a tak Kevin vytáhnul 

z kapsy kapesník a utřel jí je. 

„Já vím, ale bez tebe to bude ještě horší,“ šeptla Sharon. 

„Kdybys potřebovala s něčím pomoci, tak mi hned napiš, ale do armády se už nevrátím. 

Nejdříve bych chtěl najít svou rodinu, pak se podle toho zařídím.“ 

„Jistě,“ odpověděla mu na to Sharon a pohlédla na Kevina, který už chtěl odjed. 

„Tak ahoj. A kdyby něco, tak hned volej,“ řekl Kevin a pomalu se vydal k autu. Sharon 

stála na místě a sledovala ho, jak pomalu šel k autu. Když Kevin odjel, povzdychla a šla 

také k autu.  

 

K9P-358, vesnice – o týden později 

SG-1 byla na misi na planetě označenou jako K9P-358, kde sledovali postup Oriů. Na 

planetě byla Adria, která kázala místním vesničanům, stejně jako na ostatních planetách.   

„Nevěřící mezi vámi se snažili zadržet naše poselství. Chopili se zbraní, aby potlačili 

pravdu. Neuspěli a byli zničeni. Počátek nemůže být umlčen, bude vzkvétat na tomto světě 

i na bezpočtu jiných. Věřící mezi vámi byli bohatě odměněni pravdou a Počátkem. Nyní je 

na vás pomoci ostatním tak, jako jste vy prohlédli a šířit poselství svým vstupem do 

armády Oriů.“ Vesničané začali tleskat a jásat radostí. Celá SG-1 byla převlečena jako 

místní vesničané, takže nikdo nevěděl, že jsou to oni. Podplukovník Mitchell oblečen 

v kápi zavrtěl hlavou, když na každé planetě slyšel jednu a tu samou povídačku. 

„Měli bychom jít, s tím už nic nesvedeme,“ tiše zavelel Mitchell a celá SG-1 se pomalu 

vytratila z davu vesničanů. Všichni šli rychlým krokem k východu opevněné vesnice. Až 

když odešli z vesnice, mohli ze sebe sundat kápi.  

„Myslím, že tu Merlinovu zbraň musíme najít co nejrychleji, jinak jsme bezmocní. To už 

je třetí planeta za tento týden. A ještě neskončili, budou jich mít více,“ řekl Mitchell při 

cestě k bráně. 

„Snažím se najít nějaké informace o ní v Merlinově knihovně, ale je tam neskutečně 

mnoho knih. Bude trvat měsíce, než v nějaké z jeho knih nalezneme informaci o nějaké 

zbrani. Morgan nám tehdy v Pegasu pomohla, ale nestihla nám říci polohu té zbrani,“ 

oznámil vše, co věděl, Jackson. 

„To nám stejně nepomůže. Je jen otázkou času, než zaútočí na Zemi. Jedinou obranu, 

kterou Země má, je křeslo Antiků v Antarktidě. A i to nám nepomůže proti zbylým lodím, 

které mají přiletět. Podle zvěstí se má k této armádě připojit další skupina lodí. Nevím, jak 
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se sem chtějí dostat, ale my i tak nezvládáme ani tyto čtyři,“ vyhrkla při rychlé chůzi 

Carterová. 

„Jo, ale stejně budeme muset najít tu zbraň. Je to jediná věc, o které víme, že může zničit 

Orie. Teda jen jejich povznesené,“ opravil se Mitchell. Po cestě, po které šli, procházela 

zrovna skupina válečníků armád Oriů. 

„Máme společnost,“ rychle oznámil Teal’c, když je jako první viděl přicházet.  

„Za křoví,“ rozkázal Mitchell a celá SG-1 se rychle ukryla za křovím, kde počkala, až 

válečníci budou z jejich dohledu. 

„Tak jo. Myslím, že bychom se měli co nejrychleji odtud dostat.“ Mitchell přehodnotil 

znovu situaci a dal se do pohybu směrem k bráně. Tentokrát šli lesem, místo po hlavní 

cestě. Po pár minutách byli téměř u brány. Problém byl v tom, že Oriové hlídali bránu, 

takže se k ní nikdo nemohl nepozorovaně dostat. 

„Myslím, že tu chvíli pobudeme,“ řekl Mitchell a pomalu šel zpátky a zbytek za ním. 

„Za pár minut se má ozvat SGC. Měli bychom zůstat v dosahu rádiového vysílání.“ 

navrhla při ústupu Carterová. 

„Kde je ta jeskyně?“ zeptal se Mitchell. 

„Pár metrů odsud,“ odpověděl Teal’c a všichni se rozeběhli za ním. 

 

Země, SGC, řídící místnost 

Seržant Harriman seděl u zadávacího počítače, na kterém právě zadával adresu K9P-358, 

kde se nachází SG-1. Generál Landry přišel po schodech dolů do řídící místnosti a šel 

rovnou k seržantovi se slovy: „Waltere.“ 

„Podplukovník Mitchell se ještě neozval z K9P-358.“ Když to seržant dopověděl, 

vytvořila se stabilní červí díra. Harriman aktivoval vysílačku a Landry se k ní naklonil. 

„Podplukovníku Mitchelle, tady generál Landry. Propásli jste hlášení, ozvěte se.“ 

„SGC, tady Mitchell. Máme tu menší problém.“ 

„Co se děje?“ 

 

K9P-358, jeskyně 

Mitchell, Carterová a Teal’c stáli u vchodu do jeskyně s namířenými zbraněmi na orijské 

válečníky, kteří se k nim blížili. 

„Oriové nás našli. Pomalu nás obkličují. Nemáme šanci jim uniknout,“ odpověděl 

Mitchell. Hned na to řekl Landry: „Pošlu za vámi posily.“ 

„Negativní, pane. Brána je střežena. Týmy by se nedostaly skrz ně,“ odrazila okamžitě 

jeho nápad Carterová. Jakmile to dopověděla, z vysílačky se začal ozývat pouhý šum. 

„Museli najít sondu,“ řekla Carterová. Oriové byli na dostřel, a tak jim nic nezbývalo než 

začít palbu. 

 

Země, SGC, řídící místnost 

„Spojte mě s plukovníkem Svitsovou na palubě Atheny,“ vyžádal si Landry. 

„Ano, pane. Hned to bude.“ 

 

Prostor, Athena, můstek 

Major Pavel Barta, který seděl na můstku u taktické konzole, dostal zprávu, která se mu 

hned zobrazila na obrazovce. 
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„Madam, volá vás subprostorem generál Landry z SGC.“ Plukovník Svitsová ze zadní 

části můstku přešla k obrazovce. 

„Na obrazovku.“ Na boční obrazovce se zobrazil generál Landry. 

„Plukovníku, doufám, že nemáte nic na práci,“ doufal Landry. 

„Ne, pane. Co pro vás mohu udělat?“ zeptala se Svitsová. 

„Ztratili jsme kontakt s SG-1. Jsou na K9P-358, kde sledují postup Oriů na planetě. 

Bohužel byli prozrazeni a jsou pod palbou nepřítele. Bránou se na planetu nedostaneme, 

protože ji hlídají.“ Svitsová pohlédla na Bartu, který po stisknutí pár tlačítek odpověděl: 

„Přibližně tři hodiny, madam.“ Svitsová kývla hlavou a obrátila se zpátky k obrazovce. 

„Ozveme se hned, jakmile je budeme mít na palubě. Svitsová konec.“ Obrazovka ztmavla 

a Svitsová šla ke svému velitelskému křeslu se slovy: „Kapitáne, nastavte kurs na K9P-

358.“  

„Ano, madam,“ odpověděla kapitán Pavla Nyklová sedící u pilotní konzole a plukovník 

Svitsová sedla do křesla. 

Athena v prázdném prostoru se začala pohybovat a hned potom vstoupila do 

hyperprostoru. 

 

Země, Colorado Springs, Marksův dům 

Letectvo se stále nechtělo vzdát Markse a snažili se vždy, když ho uviděli, přemluvit 

k návratu. Dneska dokonce dva muži z Pentagonu čekali před jeho domem v autě. Když je 

Marks zahlédl z okna v kuchyni, zavrtěl hlavou a šel na chodbu, kde na sebe oblékl 

motorkářskou bundu. Pak vzal do rukou helmu s klíčky od motorky a od domu a šel 

k zadnímu vchodu, který pak za sebou zavřel. Dálkovým ovladačem otevřel příjezdovou 

bránu a nasedl na mašinu. Oba důstojníci z letectva vystoupili ihned z auta, když viděli 

otvírající se bránu. Marks sklopil kryt na helmě a pak odjel. Oba důstojníky to zarazilo, 

když ho uviděli na motorce. Jeden z nich zavrtěl hlavou a prohlásil: „Takhle nemáme 

žádnou šanci. Je lepší, než všichni.“ Nakonec sedli zpátky do auta a tentokrát jeli rovnou 

do Pentagonu. Mezitím při cestě podali hlášení generálu Landrymu, kterému mají vše 

hlásit. 

 

K9P-358, před jeskyní – o dvě hodiny později 

Po dlouhých dvě a půl hodinách bránění celá SG-1 byla bez munice a k tomu obklíčena 

armádní jednotkou Oriů. Nebyla cesta úniku, a tak jim nezbývalo nic jiného než se vzdát.  

„Tak tohle nevypadá dobře,“ prohlásila Vala a všichni na ni pohlédli se zvednutýma 

rukama nad hlavou. 

„Orici vás bude chtít vidět. Odevzdejte své zbraně, půjdete před námi,“ řekl velitel této 

armádní jednotky. Všichni bez problémů odevzdali své zbraně a šli před skupinou po 

cestě, která vedla zpátky k vesnici.  

Během pár minut chůze se objevil asgardský transportní paprsek obklopující SG-1, která 

nečekaně zmizela. Armádní jednotka se okamžitě začala zmateně rozhlížet kolem sebe. 

 

Prostor, K9P-358, Athena, můstek 

Na můstku na palubě Atheny se objevila celá SG-1. Jakmile byli přeneseni z planety, 

zůstal jim pohyb, a tak stále šli vpřed, dokud se nezastavili o trám v přední části můstku. 

Když je Svitsová viděla, tak se trochu zachechtala. 
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„Co to je?“ zeptal se Mitchell, když narazil do zdi. 

„SG-1. Jsem plukovník Helen Svitsová. Vítejte na palubě Atheny.“ SG-1 se překvapeně 

obrátila směrem ke Svitsové. 

„Děkujeme, madam,“ poděkoval za záchranu Mitchell. Svitsová vstala z křesla a přišla 

k nim blíže, pak se otočila na Nyklovou a řekla: „Vstupte do hyperprostoru. Směr Země.“ 

Nyklová kývla hlavou a začala pracovat na své konzoli. 

„Pojďte za mnou,“ pobídla je plukovník Svitsová a spolu s SG-1 odešli z můstku, jehož 

velení převzal dočasně major Barta. 

Athena se dala do pohybu a rychle vstoupila do hyperprostoru, aby je orijské lodě na 

orbitě detekovaly. 

 

Hyperprostor, Athena, konverzační místnost 

Plukovník Svitsová zavedla tým do konverzační místnosti, kde byl seržant Derek Addison.  

„Seržante, spojte nás subprostorem s SGC,“ řekla Svitsová a všichni stoupli před 

obrazovku. Seržant zmáčknul na pár tlačítek na konzoli vedle obrazovky a během chvilky 

navázali spojení s SGC. Na obrazovce se objevil generál Landry. 

„Generále, přibližně za pět hodin budeme na Zemi. Nechám vás tu o samotě.“ 

„Děkuji, plukovníku.“ Svitsová kývla hlavou a se seržantem Addisonem odešli 

z konverzační místnosti. 

„Rád vidím, že jste v pořádku. Jak to vypadá?“ zeptal se Landy. 

„Přišli jsme o další planetu. Oriové mají přesvědčivé argumenty a tím získávají více 

věřících,“ odpověděl Mitchell.  

„Rozumím. Mám pro vás ještě jednu zprávu. Z Atlantidy nám poslali jedno ZPM, které je 

určeno pro Odysseu. Hned, jak se vrátíte na Zem, bude integrováno do lodních systémů. 

Podplukovníku, myslím, že budou potřebovat vaši pomoc.“ 

„Ano, pane. A jak jde její oprava?“ optala se Carterová. 

„Trup lodi bude opraven tento týden. Štíty, hyperpohon a zbylé systémy budou fungovat 

na sto procentech do dvou týdnů,“ odpověděl Landry. 

„A co major Marks?“ zeptala se ještě Carterová. 

„Myslím, že je to beznadějný. Před chvílí mě volali z Pentagonu, zkoušeli to, jenže Marks 

je chytřejší, než si mysleli.“ Carterová povzdychla a kývla hlavou.  

„To se dalo čekat,“ odpověděla nakonec na Sam. 

„To je zatím vše. Landry končí.“ Obrazovka ztmavla a pár vteřin potom vstoupila zpátky 

do místnosti Svitsová s Addisonem. 

„Madam, musím říct, že to tu máte pěkný,“ řekl Mitchell při pohledu kolem sebe. 

„Děkuji, podplukovníku. Jestli máte hlad, tak v jídelně dneska vaří k obědu rýži s kuřecím 

masem. Nebo jestli jste unaveni, tak vás zavedu do volných kajut,“ nabídla jim Svitsová. 

„Beru. Při cestě jsem vyhládl,“ ozval se jako první Mitchell. 

„Jo, jdu s tebou,“ připojil se hned po něm Jackson. Nakonec se rozhodli, že všichni půjdou 

do jídelny. Svitsová tak kývla na seržanta, který na ně čekal u dveří., než Carterová odešla, 

zastavila ji Svitsová. 

„Podplukovníku Carterová.“ 

„Ano?“ Sam se zastavila u dveří, zatímco zbytek šel za Addisonem, který je doprovázel až 

do jídelny.  

„Potřebovala bych s vámi mluvit.“ 
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„A o čem?“ zajímalo Carterovou. Svitsová k ní přišla blíže a odpověděla: „O majoru 

Kevinovi Marksovi.“ Carterová kývla hlavou a se Svitsovou tedy odešly do kajuty pro 

velícího důstojníka. 

 

Hyperprostor, Athena, jídelna  

Addison s Mitchellem, Teal’cem, Valou a Jacksonem přišli do jídelny, která byla 

z poloviny už plná. 

„Páni. Musíte tu mít dobré jídlo, když tu máte tolik narváno,“ řekl Mitchell. Addison se 

usmál a pak mu na to odpověděl: „To si nedokážete představit, jak moc dobré.“ Pak šel 

k muži, který podával jídlo vždy s úsměvem. 

„Ahoj brácho. To, co vždycky.“ Muž, který podával posádce jídlo, byl Addisonův mladší 

bratr, který měl vyšší hodnost než on. Mitchell pohlédl na Jacksona, který se na něj usmál, 

a přitom pohnul rameny. Všichni pak šli za Addisonem pro jídlo. 

„Koho pak to tu máme?“ zeptal se kapitán Lucas Addison. 

„To je SG-1. SG-1, to je můj mladší bratr, kapitán Lucas Addison. Nejlepší kuchař a také 

důstojník na palubě Atheny.“ 

„Nepřeháněj. Když nemám službu v kuchyni, tak pracuji jako druhý zbraňový důstojník,“ 

řekl jim Lucas něco málo o sobě a postupně jim začal podávat jídlo na talíře. 

 

Hyperprostor, Athena, kajuta pro velícího důstojníka 

Svitsová s Carterovou vstoupily do pracovny Svitsové, kde obě sedly na gauč, který měla 

Svitsová hned u okna. 

„Vím, že se armáda snaží o návrat Markse do aktivní služby, ale to rozhodnutí je jeho a 

nikdo jiný to ovlivnit nemůže,“ začala Svitsová smluvením při pohledu na Carterovou. 

„Jenže on neví, co dělá. Vždyť armáda je jeho život a k tomu mu nabídli velení Odyssey,“ 

odpověděla jí na to okamžitě Carterová a pak pohlédla před sebe, kde mohla vidět prostor, 

ve kterém letěli. 

„Podplukovníku, já vím, že Marks udělal správné rozhodnutí. Neříkala bych to, kdybych 

ho neznala už dvacet tři let.“ Carterová překvapeně pohlédla na Svitsovou. 

„Dvacet tři let?“ 

„Ano. Za dobu, když byl pod mým velením, nikdy neudělal špatné rozhodnutí. Proto 

respektuji jeho rozhodnutí. A tak by to měl udělat i zbytek. Zkuste si představit, kdyby 

vám několikrát po sobě zemřel velící důstojník, pod kterým jste sloužila. Marks to 

neprožil dvakrát, ale pětkrát. Když zemřel třetí důstojník, tak jsem si ho vzala pod sebe. Ti 

první tři důstojníci zemřeli při misích na různých planetách. Když zemřel jeho velící 

důstojník SG-8, chtěl s tím prásknout už tehdy, jenže pak jsem přišla za ním já. I když 

jsem stejně stará jako on, tak jsem ho dokázala přemluvit, aby pokračoval s pilotování. 

S F-302kou se naučil perfektně lítat. V té době byl prohlášen za nejlepšího pilota F-

302jek., než před rokem a půl dostal nabídku, že může sloužit na Prometheu, starala jsem 

se o něho, jak nejlépe jsem mohla,“ povyprávěla jí zkráceně svůj a Marksův příběh. Sam 

celou dobu věděla o těch třech důstojnících, jenom netušila, že to byl tento Kevin Marks. 

Předtím si myslela, že je to nějaký jiný Marks. Helen pohlédla na Sam, která se jí zeptala: 

„A co jeho rodina?“ 

„Nevím, jestli bych vám o tom měla říkat, ale Marksovy rodiče ho opustili při vstupu do 

armády a od té doby je zřejmě neviděl. Nikdy mi neřekl proč. Nejspíše to bylo kvůli tomu, 
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že vstoupil do armády. To si myslím já. Jestli je to pravda, to nevím. Na to byste se musela 

zeptat přímo jeho.“ 

„A co když s tím nepřestanou?“ 

„V tom případě bude muset někdo s ním promluvit z očí do očí, tak jak jsem to udělala 

kdysi já,“ odpověděla Svitsová. 

„Jenže když hned zahlédne někoho z letectva, zmizne a pak se vrátí domů až někdy 

v noci.“ 

„Asi vím, kam jezdí. Vám na něm záleží, že ano? Jinak byste se mě na takové věci 

neptala.“ Carterová po pár vteřinách souhlasně kývla hlavou. 

„Já to tušila. Pár měsíců potom, co jsme se potkali u letectva, jsem ho vzala do jedné 

budovy, kde jsem ho později i nacházela. Je to střelecká a zároveň i výcviková budova. 

Tam jsem většinou já trénovala své lidi. Myslím, že právě tam ho najdete,“ řekla svou 

předtuchu Svitsová. 

„Děkuji vám, plukovníku.“ 

„Ráda pomůžu s čímkoliv. Hlavně dejte na Markse pozor. Vím, že se dokáže postarat sám 

o sebe, ale když někoho ztratí, jde to s ním skopce dolů.“ 

„Co byste na mém místě udělala?“ zajímalo Carterovou. 

„Já? Nad touto otázkou bych nikdy nepřemýšlela. Prostě za ním přijďte a řekněte mu to, 

co máte na mysli. To jediný vám mohu poradit,“ odpověděla Svitsová a hned potom se na 

chvilku zapřemýšlela. 

„Co kdybychom šli za ostatníma do jídelny? Začínám mít hlad.“ 

„Souhlasím,“ odpověděla Carterová a se Svitsovou vstaly z gauče a šly ke dveřím. 

 

Země, SGC, řídící místnost – o čtyři hodiny později 

Generál Landry pomalu přicházel po schodech dolů ze své kanceláře do řídící místnosti, 

kde u počítače seděl seržant Harriman. Když zahlédl, jak generál Landry jde za ním dolů, 

otočil se směrem k němu. 

„Pane, Athena právě opustila hyperprostor. SG-1 tu bude každou chvíli.“ 

„Už bylo načase,“ řekl Landry a pár vteřin potom se objevila v řídící místnosti SG-1.  

„SG-1, vítejte zpátky,“ přivítal je generál. 

„Děkujeme, pane,“ řekl Mitchell. 

„Hlášení mi podáte za třicet minut v zasedací místnosti.“  

„Ano, pane,“ řekl Mitchell a všichni krom Carterové odešli z řídící místnosti. 

„Pane, nevadí vám, když teď ze základny odejdu a tu zprávu vám dám, až když se 

vrátím?“ zeptala se Carterová. 

„Jistě že to nevadí. Stalo se něco?“ 

„Ne, pane. Jen potřebuji s někým mluvit.“ Landry kývnul hlavou a Carterová odešla 

z řídící místnosti. 

 

Země, Colorado Springs, Marksův dům – o půl hodiny později 

Kevin byl zpátky doma, a právě seděl u televize s papíry na klíně. Na těch papírech měl 

nákresy některých přístrojů na Odyssey. Evansová mu před hodinou volala a poprosila ho, 

jestli by jí mohl pomoci alespoň dálkově s opravami. Co se týče Kevina, má velký talent 

na opravování věcí s nákresy na papíru. Po chvilce přemýšlení o opravách odložil papíry 

s tužkou na stůl a šel do kuchyně, kde se napil džusu. Na chvilku se zastavil a zapřemýšlel 
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o tom, co právě dělá. Vždy ho nejvíce zajímala a bavila armáda, teď nevěděl, co má dělat, 

když z ní odešel. Jediná věc, která ho napadla je, že půjde na chvilku si zastřílet, tak jako 

za starých časů. Vzal si svoje věci a odešel z domu.  

Venku měl zaparkovanou motorku, takže jen na ni sednul a odjel. Jenže při cestě z domu 

si nevšimnul, že kousek od jeho domu stojí stříbrný Mercedes, ve kterém seděla Carterová. 

Když ho zahlédla, jak odjíždí na motorce, tak nastartovala auto a jela hned za ním. 

 

Země, Colorado Springs, střelecká budova – o necelých dvacet minut později 

Po necelé dvacetiminutové jízdě na motorce přijel Marks ke střelecké budově. Slezl 

z motorky, sundal z hlavy helmu a šel ke dveřím, od kterých měl klíče. Otevřel dveře a 

vešel do budovy, kde na chodbě potkal muže, který právě držel v rukou dvě M9ky. 

„Ahoj Dane,“ řekl Kevin, když viděl majora Dana Jamese. Dan se hned otočil na Kevina a 

usmál se. 

„Ahoj Kevine. Co ty tady? Dlouho jsem tě tu neviděl.“ 

„Přišel jsem si zastřílet. Doufám, že je střelnice volná.“ 

„Jo, je volná. Jakou chceš zbraň?“ zeptal se Dan. Kevin položil bundu i helmu na židli a 

pak šel blíže k Danovi. 

„Ty dvě, které držíš v rukou. Pokud ti to nevadí?“ 

„Jistě že nevadí. Jenom doplním náboje.“ Kevin se usmál a šel za Danem pro náboje do 

jeho pracovny, kde skladuje většinu zbraní s náboji. 

Mezitím Sam přijela k budově a zaparkovala vedle jeho motorky., než vystoupila z auta, 

na chvíli si zapřemýšlela. Po chvilce přemýšlení vystoupila z auta a šla ke dveřím, které 

nechal Kevin odemčené. 

„Dej mi tu nejtěžší scénu s limitem. Jsem zvědav, jestli dám nový rekord,“ řekl Kevin při 

cestě do místnosti.  

„Jako obvykle.“ 

„Vždyť mě znáš.“ Kevin měl kolem krku tlumiče, když přišel do jedné z místností, která 

byla určena pro přesnou střelbu v pohybu. Šel do středu místnost a pak dal Danovi 

znamení, že může začít. Kevin nasadil na uši tlumiče a nabil zbraně. Během pár vteřin se 

začaly objevovat cvičné terče ve tvaru postav, které se pohybovaly. Kevin se rozeběhnul a 

hned na poprvé trefil dvě nepřátelské postavy. Počet zásahů se velmi rychle zvětšoval. 

Dan v jednu chvíli pohlédl za sebe, kde vysela tabule rekordů s nejlepším časem. 

„Vypadá to, že tu budeme mít nový rekord. Ten tu dlouho nepadl.“ Pár metrů od něho se 

otevřely dveře, kterými prošla dovnitř chodby Carterová. Dan na ni pohlédl a pak se 

obrátil zpátky na Kevina. Když se ozval zvuk konce časového limitu, Kevin se usmál a 

pak pohlédl na Dana, který se tvářil zaraženě. Po pár vteřinách pochopil proč. Vedle něho 

se objevila Sam. Kevin sundal z uší tlumiče a šel k Danovi. Tlumiče s M9kami položil na 

stůl, a i když věděl, že je tam Sam, vůbec s ní nemluvil. Dan věděl, že už Kevin nechce 

mít s armádou nic společného. Proto Kevin po položení věcí na stůl šel hned ke dveřím, 

které vedly přímo ven. Při cestě k nim si vzal helmu s bundou. Sam stála vedle Dana a 

pouze sledovala, jak Kevin opouští budovu. Pak pohlédla na majora Jamese a zeptala se 

ho: „Proč tohle dělá?“ 

„To nevím, podplukovníku. Ale podle toho, když vás viděl, posuzuji, že už vážně nechce 

mít nic s armádou. Možná je to právě tím,“ odpověděl James a vzal do rukou obě pistole 

s tlumiči, které odnesl zpátky do skříně. 
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Marks vyšel z budovy s helmou na hlavě a oblečenou bundou. Hned za ním vyběhla 

Carterová, která se nechtěla jen tak vzdát. Marks nasedl na motorku a odjel pryč. 

Carterová tam chvíli stála, než nasedla do auta a jela k němu domů, kde pravděpodobně 

právě jel. 

 

Země, SGC, zasedací místnost 

Generál Landry a celá SG-1 krom Carterové seděli kolem stolu v zasedací místnosti, kde 

měli brífink. Všechna hlášení už od nich dostal, a tak mohli řešit závažnější situaci. 

„Musíme jednat, a to co nejrychleji. Jak to vypadá s hledáním té Merlinovy zbrani?“ zeptal 

se Landry. 

„Nějaké informace, které jsem našel, dávám dohromady. Když jsme prohledali všechny 

planety, kde by se mohl nacházet Sangreal, nic jsme nenašli. Ale když jsem si všechny 

planety na počítači spojil dohromady, vznikl rovnostranný trojúhelník. Ale když jsem si 

k němu přidal i planetu s Camelotem, dostal jsem čtyřstěn. Dokonalou pyramidu,“ 

odpověděl doktor Jackson při pokládání fotek na stůl před Landryho. 

„To už je pořádná náhoda,“ řekl na to Mitchell. 

„Přesně. Určitě to něco znamená, jen nevím co.“ 

„Tak dál na tom pracujte, doktore. Zatím máte čas, než se vrátí Carterová,“ řekl Landry. 

„No jo. A kde vlastně je?“ zeptal se Mitchell. 

„Musela nutně odjet ze základny.“ 

„Aha. A kdy se vrátí?“ 

„To nevím,“ odpověděl Landry a odešel do své kanceláře. 

 

Země, Colorado Springs, Marksův dům 

Marks sesednul z motorky a šel ke dveřím. Mezitím Carterová zaparkovala auto před 

bránou a tím zabránila Marksovi v odjezdu, kdyby chtěl odjet pryč. Carterová vystoupila 

z auta a šla k Marksovi, který tam teda na ni u dveří počkal.  

„My dva si musíme promluvit,“ řekla Carterová a Marksovi nezbývalo nic jiného než ji 

pustit k sobě do domu. 

„Tak povídejte,“ řekl Marks při vstupu do obývacího pokoje. 

„Proč jste to nikomu neřekl?“ Kevin se nechápavě podíval na Sam. 

„Nevím, o čem mluvíte,“ řekl Kevin a svlékl ze sebe bundu, kterou položil na gauč. 

„Při cestě na Zem jsem mluvila s plukovníkem Svitsovou.“ Kevin byl překvapen, když 

Carterová řekla jméno bývalé velící důstojnici, která ho naučila spoustu věcí. 

„Aha. Takže už víte, že plukovníci Emerson a Pendergast nebyli jediní, kteří zemřeli. A to 

že jsem s tím chtěl skončit už tehdy, když zemřel třetí velící důstojník. Všichni tři zemřeli 

během jednoho roku. Teď to byli plukovníci Emerson a Pendergast.“ Kevin se opíral o 

dveře vedoucí do kuchyně, Sam stála pár metrů před ním. 

„Proč jste to nikomu neřekl?“ 

„Protože jsem myslel, že když budu na lodi, že nezemře velící důstojník. Zmýlil jsem se. 

Smrt plukovníka Pendergasta jsem ještě dokázal překonat. Ale když zemřel plukovník 

Emerson, bylo toho už na mě dost.“ Sam pohlédla na bok a uviděla nějaké papíry na 

stolku. Kevin si všimnul, kam se dívá, a tak rychle šel ke stolku, jenže Sam taky. Sam si 

prohlédla vrchní papír na hromadě papírů. Jakmile Kevin přišel k ní, rychle vzal do rukou 

papíry a schoval je do šuplíku. 
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„Proč se teda nevrátíte zpátky, když vás ta práce baví?“ Marks byl ke Carterové otočen 

zády, když se ho na to zeptala. Opřel se o skříňku, sklonil hlavu a povzdychnul. Carterová 

položila na gauč svůj kabát a šla k Marksovi. Otočila ho směrem k sobě a začala ho líbat. 

Kevinovi se to chvilku líbilo, ale pak ji od sebe odstrčil. 

„Nenechám se někým zmanipulovat.“ Sam i nadále nechtěla přestat a přiblížila se znova 

ke Kevinovi. 

„Vy si myslíte, že tímto vás chci zmanipulovat?“ zeptala se jemným hlasem Sam a začala 

ho znova líbat. Po chvilce přestala a Kevin se usmál. 

„Jak teda chcete,“ řekl Kevin a tentokrát začal jako první líbat on ji. Sam mu svlékla tričko 

a Kevin zase jí. Oba pomalu při líbání šli do ložnice, kde pokračovali ve velkém. 

 

Země, SGC – ráno, 8:00 

Podplukovník Mitchell procházel chodbou na dvacátém podlaží rovnou k výtahu, u 

kterého stál generál Landry. 

„Pane, neviděl jste někde Carterovou? Něco od ní potřebuji, ale nemohu ji nikde najít.“ 

„Bohužel, podplukovníku. Od té doby, co opustila včera základnu, se ještě nevrátila,“ 

odpověděl generál.  

„Nemohlo se jí něco stát?“ zeptal se Mitchell a oba nastoupili do výtahu, když se otevřely 

dveře. 

„Spojíme se s Odysseou. Jestli už jim fungují senzory, tak ji určitě najdou.“ Výtah se 

zastavil na podlaží, kde se nachází Hvězdná brána. Oba z něj vystoupili a šli rovnou do 

řídící místnosti. 

„Jak znám Carterovou, tak ta si poradí s každým problémem, kdyby nastal,“ řekl Landry, 

když šli po schodech nahoru. 

„To ano. Ale že by nebrala ani telefon? To se mi nijak nezdá.“ 

„Nebojte se, podplukovníku. Jestli je někde na Zemi, tak ji najdeme.“ Oba šli za seržantem 

Harrimanem, který jako obvykle seděl u počítače a nevěděl, co má dělat. To bylo až 

doposud. 

„Seržante, spojte mě s poručíkem Evansovou na palubě Odyssey.“ 

„Ano, pane. Hned to bude.“ 

 

Země, Nevada, Oblast 51, hangár, Odyssey 

Poručík Evansová stála v zadní části můstku, kde s několika opraváři právě zprovoznili 

skleněnou mapu. 

„Dobrá práce. Jak je na tom trup lodi?“ zeptala se Evansová. Jeden z členů posádky šel ke 

konzole, která hned při jeho příchodu zapípala. 

„Poručíku, mám tu pro vás příchozí hovor od generála Landryho.“ 

„Pusťte to na boční obrazovku,“ řekla Evansová při chůzi k obrazovce, na které se zobrazil 

generál Landry. 

„Generále. Co pro vás můžeme udělat, pane?“ 

„Poručíku, podplukovník Carterová se ještě neohlásila v SGC. Můžete zjistit podle 

lokátoru, kde se právě nachází?“ zeptal se Landry. 

„Jistě, pane. Chvilku vydržte,“ odpověděla Evansová a šla k pilotní konzole, na které 

zmáčkla jen na pár tlačítek. Po chvilce se usmála a pak stoupla zpátky před obrazovku. 

„To byste, pane, neuhádl, kde právě teď je,“ řekl s úsměvem Evansová. 
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„Nechám se překvapit.“ 

„Je v Coloradu Springs.“ 

„Ale kde?“ zeptal se netrpělivě Mitchell. 

„V domě Kevina Markse,“ odpověděla Evansová a zasmála se. 

 

Země, SGC, řídící místnost 

Landry pohlédl na Mitchella, který se tvářil velmi překvapeně. 

„Jak se jí to podařilo?“ zajímalo Mitchella. 

„To nevím. Ale podle záznamu lokátoru, tam je od včerejška,“ odpověděla Evansová. 

„Děkuji, poručíku. Přeji hodně štěstí s opravami.“ 

„Rádo se stalo, pane. Evansová končí.“ Hlavní obrazovka v SGC ztmavla a Mitchell šel 

s Landrym ke schodišti. 

„Možná nebudeme muset hledat nového velícího,“ řekl Mitchell. 

„Raději nepředhánějte. Stále může říct ne,“ s těmito slovy se na něj otočil a pak po 

schodech nahoru šel do kanceláře. 

 

Země, Colorado Springs, Marksův dům 

Kevin se Sam leželi v ložnici na posteli, kde stále spali. Samanthin mobil byl ztlumený, a 

tak neslyšela žádné příchozí hovory či zprávy. Když se jako první probudila, hned vzala 

do rukou mobil, na kterém se na display zobrazovalo: „Máte 17 nepřijatých hovorů a 10 

nepřečtených zpráv“. 

„Páni,“ vyšlo z jejích úst, když vstala z postele. Oblékla na sebe tričko a šla do obýváku. 

Při cestě prohlížela seznam nepřijatých hovorů. Většinou to byla SGC nebo Mitchell. Při 

prohlížení jí znova zazvonil mobil, a tak hovor přijala. 

„Carterová,“ řekla tiše, aby neprobudila Kevina. 

„Podplukovníku, mohla byste otevřít dveře? Potřebuji s vámi mluvit,“ ozval se z telefonu 

mužský hlas. Carterová přerušila hovor a pak na sebe oblékla kalhoty, než šla ke dveřím, 

za kterými stál muž z Pentagonu. 

„Podplukovníku.“ 

„Poručíků. Jak jste mě tu našel?“ 

„Generál Landry si dělal o vás obavy, a tak zavolal na Odysseu, která zaměřila váš 

lokátor,“ odpověděl poručík. 

„Za to se omlouvám. A co jinak potřebujete?“ 

„Mám se vás zeptat, jak vám to jste s majorem?“ 

„Pracuji na tom. Možná se mi ho podaří přesvědčit,“ odpověděla Carterová. Pár vteřin 

potom se ozval zvuk zavírání dveří. 

„Sakra.“ Carterová si všimla, že zmizela Marksova bunda i s helmou. Rychle vyběhla ven, 

jenže to už bylo pozdě. Marks na motorce odjel zadním výjezdem, který vedl na další 

silnici. 

„To se nemělo stát,“ řekla Carterová. Poručík stál vedle ní a pouze tomu přihlížel. 

 

Země, SGC – o čtyřicet minut později 

Podplukovník Carterová vystoupila z výtahu na podlaží, kde stojí Hvězdná brána, a šla 

rovnou do generálovy kanceláře, který tam na ni čekal. 

„Pane?“ Carterová stála u otevřených dveří. 
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„Podplukovníku, pojďte dál.“ Podplukovník vstoupila do místnosti a sedla do křesla 

naproti generálovi. 

„Stalo se něco?“ zeptal se Landry, když viděl Carterovou, jak se tváří. 

„Popravdě… Ano, stalo. Myslím, že na návrat Markse můžeme rovnou zapomenout. 

Kdyby nepřišel ten poručík z Pentagonu, tak by nás Marks neslyšel a neodjel by na 

motorce.“ 

„Takže nemáme už žádnou šanci.“ 

„Přesně tak.“ 

 

Země, Colorado Springs, silnice 

Po silnici, která míří k Pentagonu, jel autem kapitán Mike Evans oblečen ve slavnostní 

uniformě. Pár metrů před ním byla křižovatka. Když ji projel, uviděl na zemi ležet 

motorku, na které bylo napsáno: „Marks“. Mike rychle za křižovatkou zastavil a vystoupil 

z auta. Běžel k motorce a ujistil se, že je opravdu Marksova. 

„Kevine!“ zařval, jak nejvíce mohl a rozhlédl se kolem sebe. Pak se podíval za svodidlo, 

za kterým byl prudký kopec dolů. 

„Kevine!“ Mike zahlédl Kevina úplně dole, jak ležel na zemi a nehýbal se. Rychle 

přeskočil svodidlo a opatrně slezl dolů až k němu.  

„Kevine, slyšíš mě?“ Mike k němu dřepnul. Kevin bezmocně ležel na zemi, vůbec se 

nehýbal. Helma ležela pár metrů od něho a jeho tvář vypadala ošklivě. Mike mu nahmatal 

tep, který byl slabý. Navíc nemohl s ním hýbat, protože tím by mu mohl více ublížit. 

Rychle vytáhnul z kapsy mobil a vytočil jedno číslo. 

„Tady kapitán Mike Evans. Potřebuji rychle sanitku na křižovatce, která vede 

k Pentagonu, rychle! Major Marks je vážně raněn.“ Mike hned zavěsil mobil a schoval ho. 

„Kevine, probuď se. No tak.“ Kevin po chvilce zasténal. 

„Kevine, to jsem já, Mike.“ 

„Miku… Strašně to… bolí.“ 

„Co tě bolí?“ 

„Obě… nohy a… a břicho.“ Kevin měl velké bolesti, že hned, jakmile to dopověděl, upadl 

zpátky do bezvědomí. 

„Kevine, to mi nedělej. Zůstaň tu se mnou, chlape. Udělej to pro mě a sestru.“ Kevinovi 

tekla z poraněné hlavy krev, jenže Mike nemohl nic dělat, jinak by mohl Kevinovi 

poškodit páteř a hrozilo by ochrnutí. Do deseti minut přijela na místo nehody záchranka a 

doktoři rychle slezli dolů za Kevinem a Mikem. 

„Kevine, pomoc je tady,“ jakmile to Mike dořekl, doktoři byli téměř namístě. 

„Kapitáne, co se stalo?“ zeptal se hned doktor Robert Glave, když přiběhl k Mikovi. 

„Nejspíše ho srazilo auto, když jel na motorce.“ 

„Vy jste mu sundal helmu?“ 

„Ne. Když jsem ho našel, helma byla tam, kde je teď. Nejspíše si ji nezacvaknul a při 

nárazu se musela sundat sama.“ 

„Byl při vědomí?“ zeptal se Robert, když z batohu vytáhl fixační límec. 

„Když jsem k němu přišel, tak nebyl. Ale později se na chvilku probudil. Stěžoval si na 

velkou bolest břicha a obou noh, a tak jsem se na ně podíval. Má otevřenou zlomeninu 

bérce a ta druhá je nejspíše pořádně naražená, nebo má jen vykloubený kotník, to nevím.“ 

Mezitím Robert zafixoval Kevinovi krk a zavedl infúzi.  
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„Pomalu ho otočíme a položíme na nosítka. Kapitáne, vy mu opatrně podržíte nohy. Jime, 

ty mu podržíš hlavu. A já ho přenesu. Připraveni?“ 

„Jo,“ odpověděl Mike a druhý doktor kývnul hlavou. 

„Na tři. Raz, dva, tři.“ Všichni tři opatrně obrátili Kevina a položili ho na nosítka, které 

byly při zemi, a který jim tam přinesl řidič sanitky.  

„Připoj ho na EKG,“ řekl Robert, jakmile ho položili na nosítka. Doktor Glave pak vytáhl 

z batohu laryngoskop, endotracheální kanylu a s ambuvak a co nejrychleji intuboval 

Kevina.  

„Hotovo. Jeho tlak je strašně nízký, musíme rychle do nemocnice.“ Všichni čtyři vzali 

nosítka a opatrně s ním šli až k sanitce, ale museli jinou stranou. 

„Jestli najdu toho hajzla, který mu to udělal, tak ho přerazím na místě, že se z toho do 

konce života nevzpamatuje. Takhle mému nejlepšímu kamarádovi ubližovat nebude,“ řekl 

při cestě k sanitce Mike. 

„Myslím, že s tím vám můžeme pomoci. Necelý dva kilometry odsud je nabourané auto a 

pěkně na pravé straně otlučené. Myslím, že to je on. Stojí tam taky sanitka, ale z jiného 

okresu.“ 

„Děkuji za informaci. Teď ho můžu dodělat, protože za to, co mu udělal Kevinovi, pěkně 

zaplatí,“ řekl Mike přitom, když dávali Kevina do sanitky. 

„Hlavně to nepřežeňte.“ 

„Nic neslibuji,“ řekl Mike a zavřel dveře od sanitky, která se hned rozjela s houkáním. 

Mike pak nastoupil do auta a jel k autu, které nejspíše srazilo Kevina z motorky.  

Jakmile k němu dorazil, vystoupil z auta a šel k nabouranému autu. Podíval se na pravý 

bok, na kterém bylo oraženo jméno Marks. Mike šel hodně naštvaně k tomu chlápkovi, 

který stál u sanitky.  

„Ty hajzle,“ řekl Mike, když k němu přišel blíže, a bez váhání hned mu vrazil. Muž 

okamžitě spadl na zem. Doktoři tam nechápavě stáli a pozorovali Mika, který si právě 

vychutnával muže, který zavinil srážku. 

„Co to děláte?“ zeptal se divným hlasem muž ležící na zemi. 

„Co já dělám? Spíš bych se vás měl zeptat, jestli si vůbec pamatujete, koho jste srazil?“ 

Muž byl natolik opilý, že jen tak tak vstal ze země. 

„O čem to mluvíte?“ Mike byl tak naštvaný, že ho chytnul za tričko a přitlačil k sanitce. 

Oba doktoři se lekli a chtěli ho zastavit, jenže Mike jim pokynul, že se mají držet zpátky.  

„Tak já vám to připomenu. Při projetí křižovatkou jste srazil motorkáře, který byl náhodou 

voják z Letectva Spojených států amerických a zároveň i můj nejlepší kamarád. Proto se 

postarám o to, abyste šel sedět na hodně dlouho. A jestli to kvůli vám nepřežije, čekejte 

ten horší trest.“ Muž se na něho podíval a pak mu plivl na botu. Mike ani vteřinu 

nezaváhal a jednu mu znova vrazil. A tak muž znova skončil na zemi. 

„Doufám, že jste už zavolali policii?“  

„Jo,“ odpověděl jeden ze sanitářů, který byl v sanitce. 

„Tak ho hlídejte, než sem přijede,“ řekl Mike a pak se obrátil zpátky k muži, který se válel 

s natrhnutým rtem na zemi. 

„Jestli to kvůli vám nepřežije, najdu si vás. A nikdo vám nepomůže. To si pamatujte.“ 

Mike kývnul hlavou na zdravotníky a pak běžel rychle zpátky k autu. Rychle do něj 

nastoupil, nastartova a namířil si to rovnou do vojenské nemocnice, kam vezli Markse. 

Mezitím zdravotníci pomohli opilému muži vstát ze země a vzali ho dovnitř sanitky, kde 
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mu ošetřili ret, za který mohl Mike. Pak už jen čekali na příjezd policie, aby opilého muže 

vzali do vazby, kde podstoupí výslechu, až střízlivý. 

 

Země, Colorado Springs, Nemocnice Letecké Vzdušné Síly – deset minut později 

Kevina Markse přivezli ve vážném kritickém stavu do nemocnice, kde už na chodbě čekal 

lékařský tým. 

„Jak jsme na tom?“ zeptal se Swayn, který zrovna měl službu a také dobře znal Kevina. 

„Major Kevin Marks. Zřejmě těžký otřes mozku, na pravé noze otevřená zlomenina bérce, 

krvácení do dutiny břišní, fraktura žeber, levý kotník je nejspíše silně naražený a jeho levá 

strana tváře je silně potrhaná. Bude to chtít plastika.“ 

„A co tlak?“ 

„Tlak je osmdesát na padesát. Museli jsme ho na místě intubovat. Pár vteřin, než jsme 

přijeli na místo, byl při vědomí a stěžoval si na bolest břicha a obou dolních končetin,“ 

odpověděl Robert. 

„Okamžitě na sál,“ řekl Swayn a všichni šli rovnou chodbami na operační sál, který byl 

předem přichystán.  

 

Země, Colorado Springs, cesta 

Mike jel rychle, jak kdy předtím nejezdil.  

„No tak uhni!“ Jedno auto mu blokovalo cestu a ani na zatroubení nereagoval. Po chvilce 

začal předjíždět jedno auto za druhým a stále přidával na plyn. Při cestě vytáhnul z kapsy 

mobil a vytočil číslo své sestry.  

„Sakra.“ Mike přemýšlel o tom, co jí řekne. 

 

Země, Nevada, Oblast 51, hangár, Odyssey 

Poručík Evansová zrovna seděla u své taktické konzoli, kde se snažila zprovoznit jeden 

program, jenže měli s ním jisté problémy.  

„Tak jo. Zkusím to obejít.“ Když chtěla zkusit možnost, která by mohla zabrat, začal jí 

zvonit v kapse mobil. Rychle ho vytáhla z uniformy a podívala se, kdo jí to volá. Když 

viděla, že jí volá bratr, tak to hned zvedla. 

„Ahoj brácho. Co se děje?“ 

 

Země, Colorado Springs, cesta 

Když Mike uslyšel hlas své sestry, chvíli nic neříkal, protože nevěděl, jak jí to má říci.  

„Brácho, co se děje?“ Po pár vteřinách se odhodlal a řekl jí: „Kevin je v kritickém stavu ve 

vojenské nemocnici. Jeden chlap ho srazil autem, když jel po silnici na motorce.“ 

 

Země, Nevada, Oblast 51, hangár, Odyssey 

Sharon zděšeně vstala z křesla a šla do přední části můstku se slovy: „A jak je na tom?“ 

 

Země, Colorado Springs, cesta 

„To nevím. Právě jedu autem přímo do nemocnice.“ 

 

Země, Nevada, Oblast 51, hangár, Odyssey 

„Tak jo… Za chvilku jsem tam.“ Sharon schovala mobil, když ji zbytek posádky sledoval.  
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„Seržante, převezměte velení. Musím rychle odejít.“ 

„Stalo se něco?“ zeptal se seržant a šel k Evansové. 

„Marks je v kritickém stavu v nemocnici. Musím tam co nejrychleji jet,“ odpověděla 

Evansová a šla zpátky ke konzole, na které zmáčkla na pár tlačítek a během chvilky byla 

přenesena z lodi. Všichni měli kamennou tvář, když jim Evansová řekla o Marksovi. 

 

Země, Nevada, Oblast 51, parkoviště 

Poručík Evansová se objevila na parkovišti v Oblasti 51, který byl v podzemí stejně jako 

kus její základny. Při cestě k autu sundala insignie z rukávů a dala je do kapsy, ze které 

pak vytáhla klíče od auta. Rychle otevřela dveře, nasedla do auta a odjela z parkoviště. Na 

vrátnici u výjezdu ukázala svoji průkazku a pak mohla odjet z velmi hlídaného území. 

 

Země, Colorado Springs, Nemocnice Letecké Vzdušné Síly, recepce – o několik minut 

později 

Mike vběhnul do nemocnice a hned běžel k recepci. 

„Kde je major Kevin Marks?“ 

„Je na operačním sále. Právě před chvílí začali,“ odpověděla sestřička a hned potom 

vběhla do nemocnice i Sharon. 

„Kde ses tu tak rychle vzala?“ 

„Řídím lépe než ty. Kde je?“ zeptala se Sharon. 

„Ještě ho operují. Můžeme jít do galerie?“ zeptal se Mike. 

„Jistě. Hned za rohem po schodech nahoru.“ 

„Děkuji,“ odpověděl Mike a rychle se Sharon běželi do galerie. 

 

Země, Colorado Springs, Nemocnice Letecké Vzdušné Síly, operační sál – o hodinu a 

půl později 

Sourozenci Sharon a Mike Evansovi stáli nad operačním sálem v galerii, odtamtud 

sledovali celou operaci.  

Kolem Kevina byla spousta doktorů. O jeho obličej se starala nejlepší doktorka plastické 

chirurgie. O obě nohy se staral jeden cévní chirurg a další doktor. Další dva doktoři měli 

na starost břicho. Oba dva měli spoustu práce. Kevinův tlak byl sedmdesát sedm na 

padesát pět. 

„Teče tam spousta krve. Vůbec nestačím odsávat. Kdyby do toho praskly ty játra, tak to by 

byl konec. Už tak je na tom špatně,“ řekl Swayn, který vede celou tu operaci. 

„Ale i přesto měl kliku, že něco takového vůbec přežil,“ řekl Ben. 

„Jak je na tom s tou nohou?“ zeptal se Swayn. 

„Je to jen dvojitá fraktura bérce a rozsáhlé poškození okolní tkáně. Za chvilku s tím 

skončíme,“ odpověděl cévní chirurg. 

„A co obličej?“ 

„Krom toho, že celá jeho levá strana byla pěkně potrhaná, tak právě zašívám poslední 

ránu. Do měsíce by to měl mít zahojený a bez jizvy,“ odpověděla doktorka. 

 „Alespoň nějaká dobrá zpráva. A myslím, že jsem našel, odkud to teče. Svorky,“ řekl 

Swayn a sestřička mu podala dvě svorky.  

Sharon pochodovala z jedné strany na druhou a přitom přemýšlela. 

„Měla bych zavolat do SGC, ať o tom vědí,“ řekla Sharon. 
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„Asi ano. Stejně za to můžou částečně i oni. Kdyby pořád za ním nelezli, neodjel by na 

motorce a nesrazil by ho ten hajzl.“ Sharon tomu přikývla hlavou a vytáhla mobil z kapsy. 

 

Země, SGC 

Generál Landry seděl v kanceláři spolu s podplukovníkem Carterovou, se kterou prohlíželi 

osobní složky kandidátů na velitele Odyssey.  

„Co třeba plukovník Ian Davidson?“ zeptal se Landry.  

„Já nevím. Je tu moc kandidátů,“ odpověděla Carterová. Po chvilce prohlížení je přerušil 

jdoucí Mitchell rychlým krokem přes zasedací místnost rovnou do kanceláře. 

„Už jste to slyšeli?“ zeptal se Mitchell. 

„Co bychom měli slyšet?“ zeptal se nechápavě Landry. 

„Volala poručík Evansová, Marks je v kritickém stavu v nemocnici. Prý ho srazilo nějaké 

auto. Už ho operují skoro dvě hodiny.“ Carterová zděšeně vstala z křesla. 

„Pane?“ Carterová se podívala na generála. 

„Běžte.“ Sam okamžitě vyběhla z Landryho kanceláře a běžela do řídící místnosti. 

„Seržante, spojte se s Odysseou, ať mě okamžitě přenesou do vojenské nemocnice. 

Rychle!“ Seržant Harriman kývnul hlavou a hned se spojil s Odysseou, která na rozkaz 

přenesla Carterovou z SGC. 

 

Země, Colorado Springs, Nemocnice Letecké Vzdušné Síly, recepce 

Během pár vteřin se Carterová objevila v nemocnici u recepce. 

„Kde…?“ 

„Jsou v galerii. Za rohem po schodech nahoru.“ 

„Děkuji.“ Carterová okamžitě běžela do galerie, kde byla Evansová se svým bratrem. 

 

Země, Colorado Springs, Nemocnice Letecké Vzdušné Síly, galerie 

Sam přiběhla do galerie, kde u prosklené části místnosti stála Sharon s Mikem, se kterým 

sledovala celou operaci. 

„Poručíku…?! Kapitáne…?! Co se stalo? Jak je na tom?“ Sam nevěděla, na koho se má 

dříve z těch dvou dívat. 

„Kevina srazilo na silnici auto. Našel jsem ho pod útesem vedle silnice ve špatném stavu. 

Z počátku byl na tom dost špatně, ale už by měli končit,“ odpověděl Mike. Sam se opřela 

o zeď a hned potom jí začaly téci slzy. 

„Všechno je to moje vina.“ 

„Proč to říkáte?“ zeptala se Evansová při pohledu na ni. 

„Včera, když jsem k němu přijela domů, jsem ho v polovině rozhovoru začala líbat. A 

skončilo to tím, že jsem se s ním vyspala v posteli.“ Sharon s Mikem se okamžitě podívali 

na Carterovou, protože by to od ní nikdy nečekali. 

„Co jste udělala?“ zeptala se zaraženě Evansová. 

„Začala se s ním líbat. Po ránu, když jsem se neohlásila v SGC, tak poslali jednoho vojáka 

z Pentagonu. Při našem krátkém rozhovoru nás Marks uslyšel, a tak rychle odjel na 

motorce.“ Sharon zakroutila hlavou a šla na druhou stranu místnosti, kde se pak obrátila a 

šla zpátky. 

„Proč všichni naléhají na Marksově návratu? Je to jeho rozhodnutí a s tím nic dělat už 

nemůžeme,“ řekla hlasitěji Evansová. Swayn se podíval nahoru, když ji uslyšel. Mike 
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zakroutil hlavou a vzal Sharon za ruku se slovy: „Raději půjdeme dolů na chodbu, tam 

můžete řvát, jak je oběma libo. Stejně už budou končit.“  

„Jo.“ Všichni tři nakonec odešli z galerie. 

 

Země, Colorado Springs, Nemocnice Letecké Vzdušné Síly, chodba u operačního sálu 

Carterová i Evansová šly s Evansem na chodbu, kde si obě sedly na židle. 

„Tak abychom si to všichni ujasnili, nikdo za to nemůže krom toho hajzla, který ho srazil 

autem. Už jsem mu dal přes hubu, takže přestaňte s tím, kdo za co může. Souhlasíte?“ 

„Jo,“ odpověděla Carterová. Uběhlo pár desítek minut a skupina doktorů prošla dveřmi. 

Swayn šel hned k Evansovým a ke Carterové. 

„Jak je na tom?“ zeptala se Sharon. 

„Zvládne to. Ale prvních čtyřiadvacet hodin bude kritických. Podstoupil náročný zákrok. 

Pravou nohu jsme dali do pořádku. Levá byla naštěstí jen silně naražená.“ 

„A co hlava a břicho?“ zeptal se Mike. 

„Jeho hlava je pěkně potlučená, ale naštěstí ne tak vážně. Jeho levá tvář byla pěkně 

potrhaná, ale naštěstí na tom dělala nejlepší doktorka plastické chirurgie. Břicho bylo na 

tom mnohem hůře. Ale nakonec se nám podařilo krvácení zastavit.“ 

„Můžu jít za ním?“ zeptala se Sam. 

„Jak jsem řekl, prvních čtyřiadvacet hodin bude kritických. Nikoho z vás tam pustit 

nemůžu. Kdykoliv by se mohla vyskytnout komplikace. Jedině se na něho můžete podívat 

z pozorovacího pokoje.“ Carterová kývla hlavou a všichni šli za doktorem. 

 

Země, Colorado Springs, Nemocnice Letecké Vzdušné Síly, JIPka 

Kevin ležel na posteli připojen na všelijaké přístroje, které kontrolovaly jeho životní 

funkce. Celou levou tvář měl zalepenou velkou bílou náplastí. Jeho pravá noha mírně 

vysela nad postelí a levou měl zafixovanou. Na bradě měl ještě pár tržných ran, které byly 

také zalepené náplastí. Vedle do pozorovacího pokoje přišel doktor se Sharon, Sam a 

Mikem. Sam šla hned k oknu a podívala se na Kevina. 

„Kevine…“ řekla tiše Sam, když viděla, jak na tom je. Sharon stoupla za Sam a položila 

ruku na její rameno. 

„Nebojte se, bude v pořádku. Je silný.“ 

„V to doufám.“ 

„Měli byste jít domů. Teď stejně nemůžeme nic dělat. Jen sedět a čekat,“ řekl Swayn při 

pohledu na hodinky, aby se ujistil, že má ještě čas. 

„Madam, zavezu vás domů. Mám tu auto.“ 

„Děkuji, kapitáne,“ řekla Sam a pomalu šla ke dveřím, které otevřela. Pohlédla na Kevina 

a pak odešla z místnosti. 

„Já tu zůstanu, brácho. Jestli se něco stane, hned budu volat,“ řekla Sharon a Mike 

souhlasně kývnul hlavou. 

„Dobře,“ řekl Mike a šel za Sam. 

 

Země, Colorado Springs, Nemocnice Letecké Vzdušné Síly, chodba 

Evans doběhnul Carterovou, která šla pomalým krokem směrem k východu. 

„Tak pojedeme.“ 

„Poručík nepojede s námi?“ zeptala se. 
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„Sharon je má sestra a s Kevinem se známe už od dětství. Chce tu zůstat u něho. Kdyby se 

něco přihodilo, okamžitě zavolá,“ ujistil ji Mike. 

„Děkuji, kapitáne. Kdybyste ho nenašel, asi by to nepřežil.“ 

„Mně děkovat nemusíte, podplukovníku. Teď je hlavní, aby se brzy uzdravil.“ 

„Jenže si to budu brát za vinu.“ Mike stoupnul před Sam a zastavili se přímo u hlavních 

dveří nemocnice. 

„Podplukovníku, znám Kevina od svého narození a vím, že vám to nikdy nebude dávat za 

vinu.“ 

„Toho se právě bojím.“ 

„Nebojte se a věřte mi. A teď vás zavezu domů,“ řekl Mike a pokračovali v cestě. 

„Zavezl byste mě, prosím, do SGC? Tam budu mít jistotu, že kdyby se něco stalo, budu 

tady během chvilky.“ 

„Jistě. Bude to tak asi nejlepší.“ 

 

Prostor, Země, Athena, můstek 

Athena byla v prostoru nad Zemí, kde vyčkávala na rozkaz na další misi. Plukovník 

Svitsová seděla v křesle se zapnutou vysílačkou. 

„A jak je na tom?“ zeptala se Svitsová. 

„Je v kritickém stavu. Doktoři říkají, že prvních čtyřiadvacet hodin bude kritických, pak 

teprve zjistí, jak je to vážný.“ 

„Můžeme si promluvit o samotě?“ 

„Jistě. Ale pak mě vrátíte zpátky, chci mu být nablízku.“ 

„Slibuji.“ Helen se obrátila na Nyklovou a řekla: „Zaměřte lokátor poručíka Evansové a 

přeneste ji na palubu.“ 

„Ano, madam.“ Nyklová zmáčkla na pár tlačítek a během pár vteřin se objevila na můstku 

Evansová. Svitsová vstala z křesla a přišla k ní. 

„Pojďme do kajuty,“ řekla Svitsová a s Evansovou šla do kajuty pro velícího důstojníka. 

 

Země, Colorado Springs, cesta 

Podplukovník Carterová seděla v autě spolu s kapitánem Evansem. Mike párkrát pohlédl 

na Sam a chvilkami mu připadalo, že se před ním zhroutí. Nevěděl, jak ji má podpořit, i 

když pravda byla na tom, že za to částečně mohla i ona. 

„Madam?“ 

„Ano?“ 

„Vím, že mě to nemusí zajímat, ale proč jste si začala s Kevinem?“ 

„Tenkrát na Odyssey, když se stala ta nehoda, jsem se s ním více sblížila. Něco mě k němu 

přitahuje, ale nevím co. On je správný chlap, kterého si zaslouží každá žena. Bohužel, já to 

nejsem,“ odpověděla Carterová. Mike se usmál na Sam a ona se na něj nechápavě 

podívala. 

„Kevin dokáže ocenit každého. A tím, že jste si s ním začala, tak myslím, že šanci máte. A 

velkou. On není ten typ chlapa, který se s nějakou vyspí a pak ji odkopne. Takový on není. 

A abych řekl pravdu, jste první, se kterou si začal.“ 

„První? On s nikým ještě nebyl?“ zeptala se překvapeně. 

„Ne. Většinou trávil čas s plukovníkem Svitsovou, jenže ta už je dávno vdaná. Jinak trávil 

čas s velícími důstojníky, jenže to vše se měnilo každou chvílí.“ 
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„To vím, plukovník Svitsová mi to řekla.“ 

 

Prostor, Země, Athena, kajuta pro velícího důstojníka 

Svitsová s Evansovou seděly na gauči a navzájem se utěšovaly. Sharon právě nejvíce 

myslela na to nejhorší. 

„Bude v pořádku, poručíku. Věřte mi.“ Sharon tekly slzy z očí a nevěděla, jak je zastavit. 

„To doufám.“ 

„Je silný. Obě ho dobře známe. On to zvládne.“ 

„Jo.“ 

 

Země, Colorado Springs, Nemocnice Letecké Vzdušné Síly, JIPka  

Kevin na JIPce stále nebyl při vědomí. Vedle v pozorovací místnosti seděla u počítače 

sestřička, která dneska měla službu. Sestřička právě zapisovala Marksův zdravotní stav do 

papírů, když se po chvilce Kevin pomalu začal probouzet, jenže s bolestmi. Začal hýbat 

s hlavou do stran, přitom i párkrát zasyčel. Sestřička si toho hnedka všimla podle 

monitoru, který jí zapípal. Okamžitě vzala do rukou pager a poslala zprávu Swaynovi, 

který byl náhodou poblíž. Během několika vteřin vešel do místnosti a šel ke Kevinovi. 

„Kevine, co tě bolí?“ 

„Břicho. Strašně to… bolí.“ 

„Přidám ti analgetika, snad se ti uleví od bolesti,“ řekl Swayn a otočil se na vteřinku zády 

ke Kevinovi., než mu podal analgetika, Kevin byl „mimo“. 

„Kevine?“ Swayn se podíval na monitor, který udával slabý tep, a tak rychle rukou 

zmáčknul na pohotovostní tlačítko, které začalo červeně svítit. 

 

Země, Colorado Springs, Nemocnice Letecké Vzdušné Síly, lékařák 

V pokoji pro nemocniční personál seděla skupina doktorů, která měla dneska službu. 

Všichni rychle vstali, když začal blikat na tabuli jméno Marks. 

„A sakra,“ řekl Ben. 

„Kdybyste potřebovali pomoc, tak hned zavolejte,“ řekl jeden z doktorů a Ben rychle 

vyběhnul z pokoje. 

 

Země, Colorado Springs, Nemocnice Letecké Vzdušné Síly, chodba 

Swayn při cestě z JIPky na operační sál potkal Bena.  

„Co se děje?“ 

„Musíme na sál, hned. Jeho tlak je strašně nízký. Něco jsme museli přehlédnout,“ 

odpověděl Swayn a oba šli rovnou na operační sál. 

 

Prostor, Země, Athena, kajuta pro velícího důstojníka 

V kajutě se ozval z interkomu major Barta: „Plukovníku Svitsová, máte příchozí volání.“ 

„Děkuji. Převezmu si to tady,“ odpověděla do vysílačky a šla k počítači. Zmáčkla na pár 

tlačítek na klávesnici a na obrazovce se zobrazil jeden z doktorů z nemocnice. 

„Doktore, děje se něco?“ 

„Marks je na tom špatně. Museli ho vzít znova na operační sál.“ Evansová zděšeně vstala 

z gauče při pohledu na plukovníka, která odpověděla: „Za chvilku jsme tam.“ Svitsová pak 

vzala do rukou vysílačku a zapnula ji. 
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„Majore, transportujte mě a Evansovou do Nemocnice Letecké Vzdušné Síly. Hned!“ Obě 

během pár vteřin zmizely. 

 

Země, Colorado Springs, Nemocnice Letecké Vzdušné Síly, operační sál 

Svitsová s Evansovou přiběhly do galerie během pár vteřin. Obě dvě se zarazily, když 

uviděly Kevina na operačním sále. Sharon se opřela o zeď a sjela na zem. Helen vytáhla 

mobil a hnedka volala do SGC. Sharon taky vytáhla mobil, ale volala bratrovi. 

„Rychle!“ Ben v rukou držel odsávačku a Swayn měl plné ruce práce. Vytahoval jeden 

krvavý hadr za druhým a sestřička mu podávala nástroje, které potřeboval. Swayn dneska 

pracoval nad sto deset procent a přístroje na sále stále pípaly v intervalech. 

„Musíte zastavit to krvácení, hned! Leju do něho jednu krev za druhou a nic to nedělá,“ 

řekl muž, který sledoval Kevinovy životní funkce. 

„Jak jsme na tom s tlakem?“ 

„Špatně a čím dál hůř. Za chvíli budeme resuscitovat.“ 

„To není možný. Někde ten zdroj přece musí bejt,“ řekl Ben. 

„Vložku. Ještě jednu, rychle!“ Sestřička rychle podávala vše, co chtěl Swayn. 

„Teče to jak s protržené hráze, vůbec nestačím odsávat. Sakra.“ Ben na chvilku oddělal 

odsávačku a rukou musel sám vyndat přebytečnou krev, která jim zavazela. Pak znova 

vzal do ruky odsávačku. 

„Děkuji, kolego.“ Swayn vzal do ruky svorky se slovy: „Myslím, že už to mám.“ 

„No super, už bylo načase,“ řekl Ben. 

Nahoře mezitím do galerie přiběhla Carterová zároveň s Evansem. Když Sam viděla, jak 

je na tom špatně, zhroutila se k zemi. Mike ji naštěstí zachytil. 

„Tady to je furt špatný. Dolévám ho a nic.“ Swayn dostával do rukou jeden nástroj za 

druhým, dokud ránu nezasvorkoval a nezastavil krvácení. 

„U nás dobrý,“ řekl Swayn. 

„U nás ne. Ztrácíme ho,“ řekl muž. 

„Jak to?“ zeptal se Ben a hned na to se ozval dlouhý tón. 

„Sakra, zástava,“ řekl Swayn a rychle zakryly hadrem otevřenou část břicha.  

„Jedu,“ řekl Swayn, jakmile začal s masáží srdce. 

Sam nahoře neudržela stát na nohou a spolu se Sharon seděly s brečením na zemi. Helen 

šla k Sam a Mike k sestře. Všichni se navzájem utěšovali a doufali v nejlepší, jenže tak to 

zatím nevypadalo. 

„No tak, Kevine. Ještě máš před sebou dlouhý kus života, tak to nevzdávej,“ řekl Swayn 

při masáži srdce. 

„Mám tě vystřídat?“ 

„Ne, to je dobrý. Připravte defibrilátor!“ 

„To nevypadá dobře,“ řekl muž. Jedna sestřička podávala adrenalin skrze rolovací 

regulátor průtoku infůzí, který ležel u Kevinovy hlavy.  

 

Někdo hluboko v Kevinově mysli 

Kevin se najednou objevil na můstku Odyssey, která byla na orbitě Zemi osamělá. Šel 

blíže k oknu a pohlédl ven do prostoru. Po pár vteřinách dívání z můstku ven povzdychnul 

a pak šel ke dveřím. Jenže najednou zpozad Kevinových zad se ozval mužský hlas: 

„Počkej chvíli.“ Kevin se zastavil a otočil se směrem, odkud vyšel hlas. 
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„My dva si musíme promluvit.“ Kevin otevřel ústa a nevěděl, co má říci, když najednou 

před ním stál plukovník Paul Emerson. 

„Plukovníku…“ 

„Jsem to já, Marksi. O něčem bychom si měli promluvit, dokud ještě máme čas.“ 

„Čas? Čas na co?“ 

„Aby ses mohl vrátit zpátky. Ještě je příliš brzo, abys odešel. A proto jsem také tady,“ řekl 

Paul a přišel blíže ke Kevinovi. Dotkl se ho a během chvilky se objevili v jiné místnosti, 

ve kterém byl krásný výhled na Zemi. 

„Jak jste to udělal?“ zeptal se Kevin. 

„Je spousta věcí, která se mě a Lionelovi stala,“ odpověděl mu Paul. 

„Plukovník Pendergast? On je tu taky?“ 

„Ano, jsem.“ Kevin se otočil a za ním se objevil plukovník Lionel Pendergast. 

„Marksi, pamatuješ si na ten den, když Prometheus explodoval?“ zeptal se Lionel. 

„Ano, pamatuji.“ 

„Tehdy se stal zázrak. Zemřel jsem, to ano, ale poznal jsem i jiné věci.“ Lionel se 

najednou změnil v čistou energii jako Antikové a pak se vrátil do původní podoby. 

„Vy teď oba patříte k Antikům?“ 

„Pochopils hodně rychle. Jenže nikdo zatím o tom neví, pouze ty. Chci tím říci, že kdybys 

někdy potřeboval pomoc, porušíme ty pravidla. Kdykoliv se můžeme vrátit do původní 

podoby, jenže bychom se nemohli vyskytovat na Zemi,“ řekl Paul a stoupnul vedle 

Lionela. 

„Já vím,“ řekl smutně Kevin. 

„Marksi. Není to tvoje vina, že jsem já i Lionel zemřeli. Až se vrátíš zpátky, tak přemýšlej 

o tom velení. Kdybych rozhodoval já o veliteli, byl bys prvním kandidátem, kterému bych 

předal loď. Ty na to máš. Vím, že armáda na tebe moc tlačí, takže si promysli rozhodnutí, 

který jsi uvedl. A jak jsem sám viděl, Carterové na tobě záleží.“ 

„A kdo říká, že se chci vrátit zpátky? Nevím, co mě tam bude znova čekat.“ Paul se usmál 

a šel blíže ke Kevinovi. 

„Ty to říkáš… někde tam hluboko ve své mysli. Takže otevři tamty dveře.“ Paul ukázal na 

dveře, které byly za Kevinem. 

„Proč? Co za nimi je?“ zeptal se při pohledu na dveře. 

„Uvidíš.“ Kevin se znova podíval na dveře a po chvilce váhání šel pomalu k nim. Paul i 

Lionel šli hned za ním. Kevin otevřel dveře, za kterými bylo jen prázdné bílo. Chvilku stál 

mezi dveřmi, ale po chvilce váhání vstoupil dovnitř. Dveře se hned za ním zavřely a on se 

otočil a začal bušit na dveře. 

„Běž vpřed. Neboj se, vždy budeme s tebou,“ Paulův hlas zněl po celé místnosti. Kevin se 

podíval před sebe a pomalu šel k malému černému otvoru. 

 

Země, Colorado Springs, Nemocnice Letecké Vzdušné Síly, operační sál 

Swayn držel v rukou defibrilátor, který byl nabitý na tři sta. Po prvním zásahu začalo srdce 

znova bít a Swayn pak rychle položil defibrilátor bokem. 

„Dobrý, máme ho zpátky,“ řekl muž. 

„Díky Bohu,“ řekl Ben. 

„Takže přeručkujeme a dokončíme operaci.“ 

„Souhlas. U mě taky dobrý. Tlak se krásně zvedá,“ řekl muž. 
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„Tak vítej zpátky, Kevine,“ řekl Swayn při pohledu na Kevina. 

„Jak dlouho byl pryč?“ zeptal se Ben. 

„Bylo to na hranici, ale mozek by měl být v pořádku.“ 

„To bylo o fous. Děkuji, vám všem.“ Swayn pohlédl na galerii, kde uviděl, jak Sharon a 

Sam se dívají na Kevina. Po chvilce pomalu obě dvě přestaly s brečením. Mike kývnul na 

Swayna a on na něj. 

„Pojďme, půjdeme na chodbu. Už je to v pořádku,“ řekl Mike. 

„Tak dobrá,“ řekla Sharon a Mike pomalu šel se sestrou dolů po schodech.  

„Půjdeme?“ zeptala se Helen a pomohla Sam vstát na nohy. 

„Jo“, odpověděla Sam a obě šly hned za nimi. 

 

Země, Colorado Springs, Nemocnice Letecké Vzdušné Síly, chodba 

Po pár minutách prošel Swayn dveřmi a šel rovnou k ostatním. 

„Jak je na tom? Bude žít?“ zeptala se Sam s tekoucími slzy. 

„Ano, bude. A vzhledem k tomu, že právě přežil vlastní smrt, tak tu bude strašit ještě 

hodně dlouho.“ 

„Můžu jít za ním?“ 

„Měl by být v klidu, ale teď když je stabilní, tak vás tam pustím. Ale pouze jednoho. Teď 

hlavně potřebuje nabrat sílu.“  

„Děkuji,“ řekla Sam a šla za doktorem. 

„Sestra vás zavede do šatny, kde si oblečete modrý plášť. Bohužel, je to v předpisech.“ 

„Jistě.“ Sestřička, která byla na chodbě, zavedla Sam do šatny a mezitím Swayn šel na 

JIPku zkontrolovat Kevina. 

 

Země, Colorado Springs, Nemocnice Letecké Vzdušné Síly, JIPka 

Kevinův stav byl o mnoho lepší než v předposledních hodinách. Po pár vteřinách přišla do 

pokoje Sam, která měla na sobě obléknutý modrý plášť. Swayn zmáčknul jen pár tlačítek 

na monitoru a pak šel k ní. 

„Bude v pořádku. Tak přestaňte brečet.“ 

„To je dobrý. Já jen brečím z radosti,“ odpověděla Sam a sedla vedle Kevina na židli. 

„Kdyby něco, tak jsem hned vedle,“ řekl Swayn a odešel do pozorovací místnosti. Sam 

kývla hlavou a otočila se ke Kevinovi. Vzala ho za ruku a přiložila si ji ke své tváři. 

„Kevine… Je mi to strašně líto, co se ti stalo. Vím, že je to všechno moje vina. Kdybych 

za tebou nepřišla a nepronásledovala tě, tak by se to nestalo. Já vím, že mi to nikdy 

neopustíš. Ani já sobě si to nedokážu odpustit,“ řekla Sam i přesto že Kevin spal. Ale 

nebylo tomu tak dlouho. 

„Carterová,“ řekl tichým hlasem Kevin. 

„Marksi?“ Sam položila Kevinovu ruku zpátky na postel. 

„To nebyla vaše chyba.“ Na jeho hlase bylo znát, že je velmi unavený. Teď musel hlavně 

odpočívat, aby se brzy uzdravil. Kevin otevřel oči a otočil se tváří k Sam, která se na 

chvilku zhrozila, když uviděla jeho tvář. Swayn si všimnul, že se Kevin probral, a tak šel 

pomalu za nimi. Kevin zavíral a otvíral oči, protože byl strašně unavený. Dveřmi do 

místnosti přišel doktor a stopnul vedle Sam. 

„Jak vám je?“ zeptala se Sam. 

„Jsem… unavený. Swayne… Tak jak jsem na tom?“ 
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„Budeš v pořádku, Kevine. Pár týdnů si tu poležíš a pak půjdeš domů. Levou nohu máš 

zafixovanou a tu druhou jsme ti dali dohromady. Ale chvíli potrvá, než budeš chodit. 

Pokud bude vše v pořádku, do třech týdnů budeš chodit s berlemi.“  

„Takže bude v pořádku?“ zeptala se Sam. 

„Ano, bude v pořádku. Jak se stala ta nehoda, pokud si z ní něco pamatuješ?“ Kevin na 

chvilku zavřel oči, než začal vyprávět. 

„Jel jsem na motorce po silnici. Když jsem projížděl křižovatkou, tak mi jedno auto nedalo 

přednost a narazilo do mě. Trochu jsem se proletěl. Pak si jen pamatuji, jak na mě Mike 

mluvil. A kde… vlastně je?“ 

„Je na chodbě spolu s Evansovou i Svitsovou,“ odpověděla Sam. Kevin pomalu otočil 

hlavu na levou stranu a zavřel oči. 

„Už bychom měli jít.“ Sam kývla hlavou a vstala ze židle., než ale odešla, naklonila se nad 

Kevina a pošeptala mu do ucha: „Miluju tě.“ Pak pomalu šla s doktorem ke dveřím. 

Jakmile se dveře zavřely, Kevin slabě otevřel oči a pak je znova zavřel. 

 

Země, Colorado Springs, Nemocnice Letecké Vzdušné Síly, chodba 

Sharon, Mike a Helen čekali na chodbě na Samanthu, až přijde zpátky. Po chvilce přišla i 

s doktorem. 

„Dneska už za ním nemusíte chodit. Stejně by vám nic neřekl. Lepší bude, když za ním 

přijdete pozítří.“ 

„Děkuji,“ řekla Sam. 

„Nemusíte mi děkovat. Mně stačí, že je naživu a že se ze všeho dostane bez následků.“ 

„Tak my půjdeme,“ řekl Mike. 

„Když tak zavolám, kdyby chtěl s někým mluvit.“ Mike kývnul hlavou a všichni šli 

pomalu ke dveřím.  

„Já se asi vrátím na Athenu. Nemůžu ji dlouho nechat bez dozoru.“ 

„Děkuji, plukovníku,“ řekla Sharon. 

„Pro vás všechny udělám cokoliv.“ Helen vytáhla z kapsy vysílačku, do které řekla: 

„Atheno, tady Svitsová. Přeneste mě na palubu.“ Helen během pár vteřin zmizela 

z nemocnice a Sharon se Sam a Mikem vyšli z nemocnice. 
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Epizoda 3 : Rodina pohromadě 

 

Jsou to tři dny po nešťastné nehodě, kdy musel být Kevin Marks hospitalizován 

v nemocnici, kde se pomalu dával do hromady. Dokonce už s doktory i vtipkoval. Ale 

nuda byla jeho nejhorším trestem, který mohl v životě mít. 

 

Země, Colorado Springs, Nemocnice Letecké Vzdušné Síly, JIPka 

Kevin stále byl na JIPce, kde ho chtějí mít pod dohledem celý týden. Právě teď odpočíval, 

ale ne na moc dlouho, protože tam za ním přišel kapitán Mike Evans. Kevin otevřel oči a 

usmál se. 

„Ahoj Miku.“ 

„Ahoj Kevine. Jak ti je?“ 

„Začínám se tu nudit.“ 

„Jak se můžeš nudit? Jsi tu teprve tři dny.“ 

„Slovo „teprve“ se mi nelíbí. A ano, nudím se.“ 

„No, tak mi můžeš s jedním pomoci. Sestra potřebuje pomoc. Neví si rady s jedním 

okruhem, který brání v opravě hyperpohonu na sto procent,“ řekl Mike a posadil se vedle 

něj. Kevin chtěl sednout, jenže to ještě nešlo. 

„Zdvihneš mi to trochu nahoru, jinak se zblázním.“ Mike pohlédl na sestřičku a ta na něho 

souhlasně kývla hlavou. Po zdvihnutí se Kevin cítil lépe, a tak mohl začít s dováděním. 

„No, s tím ti můžu pomoci. Jenže potřebuji, abys zajel ke mně domů a z prvního šuplíku z 

vrchu vedle televize vzal papíry, které mi doneseš. A taky řekni Sharon, ať vyfotí vše, co 

nefunguje. Nejlepší by to bylo ve 3D. A k tomu pět propisek, osm tužek a dvě gumy. To je 

myslím, že vše.“ 

„Nechceš, abych ti rovnou sem přinesl všechny přístroje nebo všechno vybavení z tvého 

domu?“ Kevin se začal smát, ale jen na chvilku. 

„V pořádku?“ 

„Jo. Swayn říkal, že chvilku bude trvat, než se budu moc smát. Ještě to pobolívá, ale prý je 

to normální, než se to zahojí,“ odpověděl Kevin. Za pár vteřin někdo zaklepal na dveře a 

vstoupil do místnosti. 

„Zdravím Kevine. Jak se daří?“ zeptala se plukovník Helen Svitsová. 

„Plukovníku, rád vás vidím. Celkem dobře. A jak se daří vám?“ 

„Dobře, když vidím, že je ti lépe.“ 

„Moc to nepřehánějte, madam. Náš kamarád se tu začíná nudit,“ řekl Mike. 

„Tak ty se tu začínáš nudit? A už jsem ti předtím říkala, že mi můžeš tykat.“ 

„Promiň, Helen. Je to nezvyk, když nejsem v armádě.“ 

„Tak já ti zajedu pro ty věci a za chvilku jsem zpátky,“ řekl Mike. 

„A vezmi mi ještě notebook.“ 

„Jistě. Tak ahoj.“ 
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„Ahoj.“ Mike odešel z pokoje a sama s Kevinem tam zůstala Helen. 

„No, teď jsme tu jen my dva,“ řekla Helen. 

„Tak mi pověz, co je nového.“ 

 

Země, SGC – o měsíc a půl později 

Podplukovník Mitchell procházel chodbou a spolu s Valou a Teal’cem jdou za generálem 

Landrym do zasedací místnosti, který už tam na ně čeká. Před necelou půl hodinou se 

vrátili z mise, při které hledali doktora Jacksona, kterého zajaly síly Oriů spolu 

s Merlinovou zbraní, kterou našli před několika dny. Bohužel, Jacksona nenašli. 

„Posaďte se,“ řekl Landry, když všichni krom Carterové přišli. Jakmile usedli, zeptal se: 

„Našli jste něco na té planetě?“ 

„Bohužel, žádná stopa o Jacksonovi. Ani naše obvyklé zdroje nic nehlásí,“ odpověděl 

Mitchell. 

„Ale my to ještě nevzdáme, i když teď o Zemi vědí vše,“ řekl Landry. 

„Souhlasím. Vždy se najde nějaká naděje,“ řekl Teal’c. Landry s Teal’cem souhlasil a pak 

pokračoval v brífinku.  

 

Země, Colorado Springs, Nemocnice Letecké Vzdušné Síly, pokoj 

Kevin ležící na posteli odpočíval s rukama za hlavou a se zavřenými oči. Někdo zaklepal 

na dveře a pak vstoupil dovnitř. Kevin otevřel oči a usmál se, když uviděl Sam. 

„Zdravím, podplukovníku.“ 

„Zdravím. Něco jsem vám přinesla.“ 

„To jste nemusela,“ řekl Kevin a sedl. Do pokoje přišla sestřička a položila na stůl nějaké 

papíry. 

„Děkuji.“ Sestřička odešla z pokoje a Sam se na něj nechápavě podívala. 

„Doktoři uvážili, že dneska už můžu jít domů do domácí péče hned, jak skončí prohlídka. 

Takže budu doma s nohama na židli a s jídlem v klíně,“ řekl radostně Kevin. 

„Už máte odvoz?“ 

„Chtěl jsem zavolat Mikovi nebo Sharon, ale oba mají spoustu práce s hyperpohonem,“ 

řekl Kevin a zasmál se. 

„Výborně. Takže v kolik mám pro vás přijet?“ 

„Stačí za dvě hodiny,“ odpověděl Kevin a odkryl z nohou peřinu. 

„A co nohy?“ 

„No, doufám, že mi ortézu na levé noze sundají už dnes. Pravá si asi necelý měsíc ještě 

počká,“ odpověděl a vzal do rukou berle. Vstal z postele a pomalu šel ke stolu, kde 

předtím položila sestřička papíry. Na stole vedle nich ležel další štus svázaných papírů, 

který vzal do rukou, pak šel zpátky k posteli. 

„Měl jste mi říci, já bych je přinesla.“ 

„To je dobrý. Mohu vás o něco požádat?“ zeptal se Kevin a sedl zpátky na postel.  
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„Jistě.“ 

„Mohla byste to dát Evansové? Je to poslední část oprav Odyssey, se kterými si nevěděla 

rady.“ 

„Jistě. Hned, jak se vrátím, tak za ní zajdu,“ odpověděla Sam a na chvilku se zapřemýšlela. 

„Vím, že tu otázku už nechcete slýchat, ale proč se nevrátíte zpátky?“ 

„Asi vám Svitsová říkala, že od vstupu do armády jsem neviděl rodinu. O rodiče mi moc 

nejde, jde mi hlavně o mou sestru. Už pět let jsem ji neviděl a chtěl bych ji najít. Je jí 

dvacet pět let a já ani nevím, kde pracuje, kde žije, jestli je vdaná. Nevím o ní nic. A to je 

pro mě důležitější než armáda. Jestli se mi ji podaří najít, tak pak zvážím své rozhodnutí o 

návratu do armády. Dříve ne.“ 

„Nikdy jste neřekl, že máte sestru.“ 

„Nebyla k tomu příležitost.“ 

„Tak já to vezmu Evansové na Odysseu a za dvě hodiny tu budu na vás čekat.“  

„Děkuji.“ Sam se usmála, vstala ze židle a vzala do rukou papíry. 

„Zatím se mějte.“ 

„Vy taky.“ Sam odešla a Kevin se opřel o postel s velkým povzdychem. 

 

Země, Nevada, Oblast 51, hangár, Odyssey, kontrolní místnost dvě – o dvacet minut 

později 

Sharon s Mikem byli v kontrolní místnosti dvě, kde měli rozebraný celý ovládací panel 

hyperpohonu. Podle Kevinových nákresů ho postupně spravovali. Jenže on jim přitom 

dělal i naschvály, za které nebyli moc rádi.  

„Netušil jsem, že když Kevinovi donesu papíry, že nám nakreslí vše dopodrobna a tím nás 

donutí rozebrat celý panel,“ řekl Mike. 

„Však víš, jaký on je. Ale abychom to dokončili, potřebujeme zbytek.“ 

„Myslíte tento?“ Zpozad nich se objevila Carterová, která s papíry v rukou šla hned 

za nimi.  

„Byla jsem u Markse a tohle vám posílá.“ 

„On je poklad,“ řekla Sharon a pohlédla na papíry. Po prohlédnutí nevěděla, co má říci. Na 

druhé stránce papíru Kevin napsal: „Přehoď pár drátů ve vedení a mělo by to už fungovat 

na sto procent.“ Vedle toho byl nakreslen smajlík “ “. Sharon se zasmála a řekla: „Já ho 

uškrtím.“ 

„Proč?“ zeptala se Sam. 

„On se vážně nudí,“ odpověděla Sharon a přehodila na panelu pár drátů. Pak šla 

k asgardskému panelu, na kterém spustila diagnostiku hyperpohonu. Během pár vteřin se 

na obrazovce zobrazovalo: „Stoprocentní výkon“. 

„Stačilo jen deset malých oprav a funguje na sto procent.“ 

„No vidíš. A ty si nadávala, že to bylo zbytečné, sestřičko,“ řekl Mike, když přišel blíže k 

Sharon. 
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„No jo, bratříčku. Kdybych měla takový talent jako má on, tak bych to zpravila dříve a 

nemuseli bychom se v tom tolik hrabat,“ řekla Sharon. 

„Jenže ten talent má jen Kevin.“ 

„Za to já nemohu.“ 

„Tak se od něj více uč.“ 

„Tak já vás tu nechám o samotě, sourozenci,“ řekla Sam a nechala tam sourozence o 

samotě. 

„Na shledanou,“ řekl Mike zároveň se Sharon. Sam se usmála a šla k přechodové komoře. 

 

Země, Colorado Springs, Nemocnice Letecké Vzdušné Síly, pokoj 

Za Kevinem do pokoje přišel Swayn s vozíkem pro Kevina, který má poslední kontrolu 

v nemocnici, než ho propustí. 

„Ahoj Swayne. Jdeš mi říci, že můžu jít domů?“ 

„Nejdříve prohlídka a pak odpověď. Takže šupej na vozík.“ 

„Rozkaz, šéfe. Stejně za necelé dvě hodiny pro mě přijede Carterová, což je docela divný, 

ale pochopitelný.“ 

„Chápu. Ale chceš to mít co nejrychleji za sebou, ne?“ 

„Správně,“ řekl Kevin při slezení z postele na vozík. 

 

Země, SGC, Landryho kancelář – o půl hodiny později 

Podplukovník Carterová s plukovníkem Svitsovou seděly před generálem Landrym 

v křeslech. 

„Chcete říci, že když najdeme jeho sestru, tak se možná vrátí?“ zeptal se Landry. 

„Ano,“ odpověděla Carterová. 

„Tak ji najděte.“ 

„V tom je právě ten problém,“ řekla Carterová. 

„Možná že ne. Jak jsem vám říkala o Marksovi, později jsem si na ni vzpomněla. A 

náhodou jsem ji i našla,“ řekla Svitsová. 

„A kde?“ zeptala se Carterová. 

„Následuje Marksovu práci. Je seržantem Letecké Vzdušné Síly. Za necelou hodinu by 

sem měla dorazit.“ 

„Páni. Děkuji vám,“ řekla Carterová. 

„Ráda jsem pomohla. Už jsem s ní i mluvila a docela se těší. Škoda, že u toho nebudu, až 

se setkají. S Athenou totiž vyrážíme na další misi.“ Carterovou v momentě něco napadlo a 

pohlédla na hodinky. 

„Co kdybych ho přivezla sem? Za necelou hodinu ho mám vyzvednout z nemocnice.“ 

„Ten bude koukat. Ale nic mu o ní neříkejte, ať je překvapen.“ 

„Slibuji,“ řekla Carterová a s plukovníkem Svitsovou vstaly zároveň z křesel. 

„Dobrá práce, plukovníku.“ 
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„Děkuji, pane. Ale teď už musím jít. Pozdravujte ze mě Markse,“ řekla Svitsová a odešla 

z Landryho kanceláře. 

„Páni,“ vyšlo z Carterové a pomalým krokem šla ke dveřím, u kterých se zastavila. 

„Tak já pojedu pro Markse a vy se postaráte o jeho sestru.“ 

„Tak už běžte.“ 

„Ano, pane.“ Carterová odešla z jeho kanceláře a Landry se zasmál. 

 

Země, Colorado Springs, Nemocnice Letecké Vzdušné Síly, ambulance – o půl 

hodiny později 

Kevin seděl s nataženýma nohama na lůžku a čekal na Swayna, až přijde s výsledky testů. 

„Tik ťak, tik ťak.“ Kevin sledoval hodiny nad dveřmi a čekal. 

„Jestli nepřijde do pěti vteřin, tak zdrhnu,“ jakmile to dopověděl, přišel do místnosti 

Swayn. 

„Ono to funguje. No konečně.“ 

„Říkal jsi něco?“ 

„Ne. Tak co, už můžu odejít domů?“ 

„Ty s tím nedáš pokoj. Ale jo, pustím tě. Ale dobré dva týdny se budeš šetřit. Ne že na 

tebe narazím v nějaké hospodě jako každý čtvrtek.“ 

„Na pivo teď zrovna chuť nemám.“ Swayn položil papíry na stůl a sedl na židli ke 

Kevinovi. 

„Já si nedělám srandu. Před měsícem a půl jsi byl na pár minut mrtvý, nezapomeň na to. 

S tím, že se máš šetřit, si nedělám srandu. Rehabilitaci budeš potřebovat každý druhý nebo 

třetí den. Už jsem ti to i zařídil. Takže nemusíš ani jezdit. Pošlu za tebou mou ženu a ta ti 

vše řekne. Bude ti se vším pomáhat tak, abys mohl chodit sám bez berlí, co nejrychleji.“ 

„Já si nedělal srandu. Co teď hlavně chci, je najít sestru. Už jsem po ní pátral v minulých 

letech, jenže jsem ji nikde nenašel.“ 

„Jak dlouho jsi ji neviděl?“ zeptal se Swayn a sedl na lůžko vedle Kevina. 

„Když jí bylo patnáct let.“ 

„Deset let?“ Marks předtím Carterové o sestře trochu zalhal.  

„Jo. Ani nevím, jestli si ještě na mě pamatuje, když jsme se tak dlouho neviděli.“ 

„Věř mi, že si na tebe bude pamatovat. Když sis na ni vzpomněl ty, tak ona si vzpomene 

na tebe.“ 

„Možná, ale asi máš pravdu.“ Swayn poplácal Kevina po zádech a slezl z lůžka. 

„Sundáš mi tu ortézu z levé nohy?“ 

„O tom jsem už přemýšlel při cestě. Bolí tě, když na ni stoupneš?“ 

„Ne. Když na ni stoupnu, tak nebolí.“ 

„Tak dobrá.“ Swayn stoupnul ke Kevinovým nohám a pak mu sundal z levé nohy ortézu. 

„To už je lepší,“ řekl Kevin a párkrát zakroužil kotníkem. 

„Páni. Jde to s tebou líp, než jsem si myslel.“ 
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„Taky jsem už cvičil v posteli.“ 

„Já tě uškrtím,“ řekl s úsměvem Swayn a Kevin pomalu vstal na nohy. 

„Stačí ti toto jako důkaz?“ zeptal se Kevin. 

„Stačí, ale teď sedni. Odvezu tě zpátky na pokoj a pomůžu ti s balením.“ 

„S radostí,“ řekl Kevin a sedl na vozík. 

„Tak jedeme.“ Swayn otevřel dveře a „profrčel“ s Kevinem na chodbu. 

„Na kosmickou rychlost nemáš.“  

„Mám se ještě, co učit,“ odpověděl Swayn po zavření dveří. Pak nahodil tempo a 

pokračovali v rychlé jízdě. 

 

Země, Colorado Springs, Nemocnice Letecké Vzdušné Síly, pokoj -> parkoviště 

Swayn s Kevinem dorazili do pokoje, kde na ně čekalo milé překvapení. 

„Zdravím, podplukovníku, neměla jste přijet až za patnáct minut?“ zeptal se Marks, když 

uviděl Carterovou stojící vedle nemocničního lůžka. 

„Měla, ale říkala jsem si, že vám alespoň pomůžu s balením,“ odpověděla Sam a zapnula 

zips od batohu, do kterého mu narovnala všechny věci, které měl v pokoji. 

„Takže se mohu jít rovnou převléci,“ řekl Marks a vstal opatrně z vozíku. Po levé noze, 

která byla osvobozena od ortézy, doskákal k berlím a pak šel za pomocí nich do šatníku. 

Mezitím přišel Swayn ke Carterové. 

„Dávejte na něho pozor. Měl by co nejvíce odpočívat. Chodit jen v případě nutnosti, ale i 

tak dávat pozor na pravou nohu.“ 

„Nebojte se, nespustím ho z očí. Dám si ho na vodítko.“  

„Já vás slyším a zabiju vás,“ ozval se Kevin a Sam se Swaynem se krátce zasmáli. 

„Tys něco slyšel?“ zeptal se Swayn. 

„Jo, slyšel. Můžeme vyrazit?“ zeptal se Kevin, když vyšel ze šatníku, a namířil si to 

rovnou k nim. 

„Můžeme,“ odpověděla Sam a vzala do rukou batoh, který ležel na ustlané posteli. 

„A abych ještě nezapomněl, zítra za tebou přijde moje žena, takže se nikde netoulej a 

odpočívej.“ 

„Rozkaz,“ řekl Kevin. Swayn otevřel dveře a všichni vešli na chodbu. 

„Hlavně to nepřeháněj s chůzí. Maximálně hodinu a půl na nohou.“ 

„Jinak sezení anebo ležení v posteli či na gauči. Rozumím.“  

Všichni tři pomalu došli k parkovišti, kde Sam měla zaparkované auto. 

„Hlavně jeďte opatrně,“ řekl Swayn, když Kevin nasedával do auta na místo spolujezdce. 

Sam mezitím dala Kevinovy věci na zadní sedačku. 

„Nebojte se. Pojedu maximálně šedesátkou,“ řekla při zavření dveří a pak šla k předním 

dveřím. Otevřela je a podívala se na Swayna. 

„Tak na shledanou,“ řekla Sam a nasedla do auta. 

„Ahoj,“ řekl Kevin. 
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„Ahoj,“ odpověděl Swayn a zavřel Kevinovi dveře. Sam se připoutala a nastartovala auto. 

Swayn už mezitím šel zpátky do nemocnice, kde měli příjem. Během chvilky byli pryč. 

 

Země, Colorado Springs, cesta, Marksův dům – o dvacet minut později 

V autě bylo od odjezdu z nemocnice hromové ticho. Sam v klidu řídila a Kevin se díval 

bočním oknem na krajinu. Chtěla s ním navázat komunikaci, jenže nevěděla jak. 

„Marksi.“ 

„Ano?“ Kevin se hned na ni podíval. 

„Napadlo mě, že teď, když nejste v armádě, … si můžeme tykat.“ 

„To teď slýchávám pořád. I když je to pro mě těžký, tak klidně.“ Kevin se na Sam usmál a 

ona nastavila pravou ruku. 

„Samantha.“ Kevin na chvilku zaváhal, protože zrovna řídila, ale nakonec taky nastavil 

ruku. 

„Kevin.“ Oba si potřásali rukou a Sam byla spokojena. 

„Tak co plánuješ?“ 

„Nemám vůbec tušení. Nejspíše budu ležet a dívat se na televizi, pokud tam bude něco 

zajímavého. Jinak za týden už konečně můžu z obličeje sundat tu velkou náplast.“ 

„To ti tak vadí? Sluší ti to s ní,“ řekla při pohledu na jeho tvář. 

„Ha. Srandičky. Ale stejně jsem rád, že jsem zrovna nejel na své oblíbené motorce.“ 

„Jak to? Ty jich máš víc?“ zeptala se Sam. 

„Jo. V garáži stojí její dvojče. Na té jezdívám nejraději. No, ale teďka si motorka na chvíli 

odpočine, než budu moci na obě nohy. No, a auto taky.“ 

„Ty nějak máš rád řízení.“ 

„Taky je to můj koníček.“ 

„Tak už jsme tady,“ řekla Sam, když byli téměř u Kevinova domu. Auto zaparkovala před 

výjezdovou cestu a vypnula motor. Kevin otevřel dveře a po levé noze doskákal ke 

druhým dveřím, které otevřel a vytáhl si berle. Sam mezitím vytáhla batoh a položila ho 

vedle auta. Kevin přišel k batohu a chtěl si ho dát na záda, jenže Sam si toho všimla a 

hnedka mu řekla: „Já to vezmu. Jdi raději otevřít dveře.“ 

„Podplukovníku, až tak indisponovaný nejsem.“ 

„Kevine?!“ 

„Sam?“ Oba se na sebe usmáli. 

„Jdi už,“ řekla s úsměvem Sam a vzala jeho batoh. Když Kevin přišel ke dveřím, vytáhl 

z riflí klíče, které mu pár dní po nehodě přinesla Sam. 

„Zůstaneš tu chvíli nebo už musíš do práce? Ptám se jen, abych tady náhodou nenarazil na 

dalšího vojáka z Pentagonu,“ zeptal se při vstupu do kuchyně. Sam šla hned za ním a na 

gauč položila tašku. 

„Vlastně jsem si říkala, jestli bys nechtěl jet se mnou do SGC? Jen si tam něco zařídím a 

pak bychom se sem vrátili.“ 
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„No, dlouho jsem už tam nebyl. Že bych šel pozdravit pár kamarádů?“ 

„Tak jo. Nemáš hlad nebo žízeň? Abych tě neodvezla hladového.“ 

„Jsem plný, jak jsem jindy nebyl. V nemocnici jsem jim vyprázdnil celou kantýnu. Měla 

jsi slyšet, jak celou dobu nadávali, když museli doobjednávat zásoby,“ odpověděl Kevin a 

usmál se. 

„Tak mazej,“ řekla Sam a oba šli ke dveřím. 

 

Země, SGC – o půl hodiny později 

Marks s Carterovou dorazili do SGC, kde všichni po Marksovi chtěli, aby se jim podepsal 

na papír. Při cestě od výtahu ho zastavil jeden seržant s propiskou v ruce. 

„Co to je tentokrát? Další autogram?“ Seržant kývnul hlavou a Marks na oplátku hlavou 

zavrtěl. 

„Autogramiádu budu pořádat za milión let, pak mě to připomeňte.“ Carterová se usmála a 

pak oba pokračovali v cestě k řídící místnosti. 

„Co jsem tu byl naposledy, tak se to tu vůbec nezměnilo.“ 

„A co bys čekal?“ zeptala se Sam a šla pomalu po schodech nahoru. 

„Ani nevím,“ odpověděl Kevin a zastavil se před schody do řídící místnosti. 

„Nemám nic proti schodům, ale jestli se došplhám nahoru, bude to zázrak.“ 

„Tak počkej, já ti pomůžu,“ řekla Sam a šla zpátky ke Kevinovi, kterému chtěla pomoci, 

ale on ji odmítnul. 

„To je dobrý. Nějak to zvládnu.“ Kevin pomalu překonal schody s nataženou pravou 

nohou dopředu. Seržant Harriman pohlédl na Carterovou a Markse, když pomalu šli ke 

schodům, které pro Kevina byly obtížnější než ty předchozí.  

„Tak, a teď dvacet dva schodů,“ řekl Kevin. Zhluboka se nadechnul a šel nahoru. 

V zasedací místnosti na oba čekal generál Landry s podplukovníkem Mitchellem. Když 

uviděli Markse s Carterovou, vstali z křesel a šli k nim blíže. 

„Generále, podplukovníku,“ řekl Marks, když úspěšně překonal schody. 

„Marksi, rád vidím, že jste v pořádku,“ řekl Landry. 

„To teď slýchávám pořád, ale děkuji,“ řekl Marks a šel ke stolu, kde usednul do křesla 

naproti schodům. Carterová šla za ním a sedla hned vedle něho. Landry s Mitchellem 

usedli také ke stolu, zatímco Marks opřel berle o stůl.  

„Tak co, Marksi, nechcete změnit svoji odpověď?“ zeptal se Mitchell a Marks na něj 

pohlédnul. 

„Už jsem to řekl podplukovníku Carterové, tak to řeknu i vám. Od té doby, co jsem 

vstoupil do armády, jsem neviděl celou svoji rodinu. Hlavně moji sestru. Nejdříve ji chci 

najít, pak se teprve rozhodnu o návratu do armády.“ 

„Kevine?“ ozval se ženský hlas z chodby vedle generálovy kanceláře. Kevin nadzdvihnul 

hlavu a řekl: „Jane?“ Pak obrátil hlavu směrem k chodbě, kde u dveří stála Jane Marksová, 

jeho sestra. 
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„Jane.“ Kevin vstal ze židle a po levé noze doskákal ke své sestře, která mu šla naproti v 

letecké slavnostní uniformě. 

„Kevine.“ Oba se objali kolem hrudi. Carterová s Landrym a Mitchellem je sledovali. Byli 

rádi, že oba jsou zpátky spolu. 

„Jane, ty moje malá sestřičko. Moc jsi mi chyběla.“ Kevin přidržoval Janinu hlavu ke 

svému tělu. 

„Ty mě více.“ Po chvilce objímání si ji Kevin pečlivě prohlédnul.  

„Tak ty jsi seržant?“ zeptal se Kevin, když uviděl Jane oblečenou v uniformě, na které 

měla znaky hodnosti seržanta. 

„Ano. Když rodiče odjeli a vzali mě s sebou, tak jsem jen doufala, že se sem vrátím a 

znova tě uvidím. Vstoupila jsem kvůli tobě i do armády, abych tě našla.“ 

„A já z ní odešel, abych tě našel.“ 

„Pojďme si sednout,“ řekla Jane a pomalu šla s Kevinem ke stolu. Oba sedli vedle sebe a 

Jane se ke Kevinovi přitulila. 

„Deset let je dlouhá doba,“ řekla Jane. 

„Deset let? Neříkal jste předtím pět?“ Sam se nechápavě dívala na Kevina. 

„Trochu jsem o tom lhal.“ Po schodech nahoru přišel desátník, který šel přímo k Marksové 

s krabicí v rukou. 

„Děkuji, desátníku,“ řekla Jane a vzala do rukou krabici. Desátník odešel z místnosti a 

Jane položila krabici na stehna. Kevin ji sledoval, když otevřela krabici, ve které byly další 

čtyři krabice. Dvě velké a dvě malé. Velkou krabici pak položila na zem a zbylé čtyři 

položila na stůl. 

„Ty dvě jsou tvoje a zbytek je můj,“ řekla Jane a před Kevina položila jednu velkou a 

jednu malou krabičku. Kevin nejdříve vzal do rukou malou krabičkou, kterou otevřel. 

Pohlédl dovnitř a pak na Jane. 

„Ale já už nejsem v armádě.“ 

„Ale jsi. Tvůj podpis se dá vždycky zfalšovat,“ řekla Jane a usmála se na Kevina, který 

zavrtěl hlavou a usmál se. 

„A co tam máš ty?“ zeptal se zvědavě. Jane otevřela krabičku a z ní vytáhla insignii Země 

a Odyssey spolu s odznakem, na kterém bylo její jméno s napsanou hodností poručíka.  

„Jane? Ty jdeš na Odysseu?“ 

„Spolu s tebou. Já jako poručík a ty jako podplukovník. Povýšení se bude konat za dva 

týdny. Do té doby se ještě můžeš flákat.“  

„Ale ne jako velitel. Myslím, že by Odyssea měla na chvíli zůstat bez velitele.“ Sam se 

usmála, když to dopověděl. Ona pochopila, jak to myslí. 

„Jistě,“ odpověděl Landry, který to překvapivě také pochopil. Kevin natáhnul ruce a na 

levou nohu přenesl Jane. 

„Levou nohu máš v pořádku? Abych ti neublížila.“ 
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„Měl jsem jenom naražený levý kotník, takže mi neublížíš. A vlastně, ty bys mi nikdy 

neublížila,“ řekl Kevin a pohladil Jane po vlasech. Pak se oba otočili k ostatním, kteří je 

neustále sledovali. 

„Slyšel jsem, že Oriové zajali doktora Jacksona. Už jste ho našli?“ zeptal se Marks. 

„Bohužel ne. A ani nevíme, kde je. SG-3 je pořád v terénu a sledují postupy Oriů. 

Doufáme, že o něm zaslechnou nějakou informaci,“ odpověděl Landry. 

„A co Athena?“ 

„Athena má teď spoustu práce s bráněním vlastní Alpha základny. Jinak se nám snaží 

pomoci, jak jen mohou.“ 

„Mám vás pozdravovat od Svitsové,“ řekla Carterová. 

„Stále si tykáme, jestli mi paměť slouží. I když teď už jsem zpátky u letectva, a to jsem 

nemusel zdvihnout ani zadek.“ 

„Poděkovat mi můžeš později,“ řekla Jane a vstala z Kevinovy nohy.  

„Doufám, že vám nevadí, když si teď vezmu bratra do kantýny.“  

„Jen běžte. Máte co dohánět,“ odpověděl Landry. Kevin vstal, vzal do rukou berle a spolu 

s Jane, která vzala do rukou obě krabice, ve které byly jejich uniformy a krabičky 

s insigniemi a odznaky, odešli ze zasedací místnosti. Carterová se usmála a pohlédla na 

Mitchella, který ji podezřele sledoval. 

„Vy dva jste se dali do tykání? Páni, co jste to vy dva prováděli?“ zeptal se zvědavě 

Mitchell. 

„To je mé sladké tajemství, Came,“ odpověděla Carterová a poplácala ho po rukách. 

„Tak, když tu jste, podplukovníku, můžete se vrátit zpátky do práce. Myslím, že stejně 

Marks pak domů pojede se svojí sestrou,“ řekl Landry. Carterová kývla hlavou a pak se 

zeptala: „A kde je Teal’c a Vala?“ 

„Čekají na vás dva, až přijdete do šatny a vyrazíte na P3K-928.“ 

„Ano, pane,“ řekla Carterová a s Mitchellem vstali z křesel. 

„Hlášení každou hodinu.“ 

„Ano, pane,“ odpověděl Mitchell a oba odešli ze zasedací místnosti. Landry také vstal 

z křesla, ale šel do své kanceláře. 

 

Země, SGC, kantýna 

Kevin s Jane vešli do kantýny a sedli na gauč, který byl v rohu místnosti u stolu. 

„Tak teď mi vše vyprávěj,“ řekla Jane a přitulila se ke Kevinovi. 

„Nevím, kde mám začít.“ 

„Tak začni třeba s tím, jak ses dostal k takové úžasné práci.“ 

„Určitě jsi už mluvila s plukovníkem Svitsovou, že?“ 

„Ano, mluvila. To ona mě našla v letectvu u F-302jek.“ 

„, než jsem začal s létáním, chodil jsem s týmy skrze Hvězdnou bránu. Bohužel jsem s tím 

přestal, když zemřel můj třetí velící důstojník. Jednou, když jsem zrovna balil své věci, za 
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mnou přišla plukovník Svitsová. Nabídla mě, jestli bych se chtěl vrátit k létání a já to 

přijal, protože jsem si pomyslel, že při létání nezemře velící. Před rokem a půl jsem dostal 

nabídku, abych se přidal k posádce na Prometheovi, který byl rok potom zničen orijským 

satelitem. Hned potom jsem byl převelen na palubu Odyssey, kde velel plukovník 

Emerson. Když byl zničen Prometheus, dokázal jsem ještě překonat smrt plukovníka 

Pendergasta, jenže když chladnokrevně zastřelili Emersona, už jsem to nevydržel. A teď 

všichni po mně chtějí, abych po něm převzal velení lodi. Jenže se nějak na to necítím a 

obzvlášť, kdybych tam byl sám.“ 

„A proč ne? Teď budu po tvém boku já, takže si budeme vzájemně krýt záda.“ Kevin se 

usmál a podíval se na Jane. 

„A kdo říkal, že ho nechci, když tam budeš ty?“ řekl překvapivě Kevin. 

„No, slyšela jsem to od pár lidí.“ 

„Ti toho tolikrát nakecají. Ale teď k něčemu jinému. Kde jsi nechala rodiče?“ 

„Ti jsou tu taky, jenže v hotelu,“ odpověděla Jane. 

„Oni jsou tu oba?“ zeptal se překvapeně Kevin. 

„Ano, jsou. Jestli budeš chtít, tak tam můžeme za nimi zajet.“ 

„Zatím ne. Stačilo, když nás dva oddělili z takového debilního důvodu.“ 

„Jo. Nikdy jsem jim za to nemohla odpustit. Každý den jsem seděla v pokojíčku na posteli 

u okna a doufala, že tě znova uvidím. Když jsem byla plnoletá, rozhodla jsem se, že se 

přidám k letectvu a půjdu tě najít. Prvních pár let to bylo těžký, ale když mě přiřadili do 

programu, který je utajený před celým světem, tak jsem doufala v lepší.“ 

„Kdo tě učil létat?“ 

„Plukovník Jan Svits.“ 

„To jsem si mohl myslet. Ti dva jsou nejlepší v učení.“ 

„Pojedeme domů? Tam budeme mít více soukromí.“ Kevin se na Jane usmál a vstal 

z gauče. 

„Rád. Ale budeš muset řídit ty, já ještě nemůžu a auto tu stejně nemám.“ 

„Ale já mám,“ řekla Jane a také vstala. Oba pomalu šli ke dveřím, u kterých se zastavili. 

„, než ale půjdeme… Co je mezi tebou a podplukovníkem Carterovou?“  

„Co tím myslíš?“ zeptal se s úsměvem Kevin. 

„Tím myslím, že když se na ni díváš, jsi jak vyměněný.“ 

„Jak ty jsi všímavá. Nech se překvapit,“ pošeptal jí do ucha a pokračoval v cestě. Jane se 

zasmála a hned potom ho pronásledovala. 

„No tak, brácho, vymáčkni to ze sebe.“ Kevin se hlasitě zasmál a odpověděl: „To záleží, 

jakou budu mít náladu.“ 

 

Země, SGC, místnost s bránou 

Podplukovník Carterová, když vcházela do místnosti s bránou, si připínala k neprůstřelné 

vestě P-90ku. Přitom povzdychla a Mitchell si toho všimnul. 
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„Co se děje, Sam?“ 

„Co by se dělo?“ zeptala se nechápavě na oplátku Carterová. 

„To, že jsi povzdychla. Co se děje? Vidím to na tobě.“ 

„Ale, jen přemýšlím o Marksovi.“ Vždy, když vysloví jeho jméno, jí zazáří oči. Je do něj 

zamilovaná, jenže to nechce nikomu říci. Proto už o něm před nikým nechce mluvit. Není 

si totiž jistá, jestli Marks cítí to samé, co ona k němu. Mitchell se chtěl jí na něco zeptat, 

jenže v tu dobu se otevřela brána. Generál Landry stál v řídící místnosti a řekl do 

interkomu: „Máte zelenou, SG-1. Hodně štěstí.“ 

„Děkujeme, pane,“ řekl Mitchell a Carterová s Teal’cem šli vpřed. Hned za nimi šel 

Mitchell s Valou. 

 

P3K-928, louka 

SG-1 se objevila na planetě označenou jako P3K-928, kde na ně čekala SG-3. Plukovník 

Reynolds stál vpředu svého týmu a hned šel k podplukovníku Mitchellovi, aby ho 

informoval o situaci. 

„Podplukovníku, místní vesničany navštívil převor, který jim nabízel obranný satelit, když 

přijmou Počátek. To ale vesničané neudělali. Věří, že existuje nějaká šance na jejich 

záchranu. Prosí nás o pomoc.“ 

„Vědí něco o Jacksonovi?“ zeptal se Mitchell. 

„Možná že ano. Pojďte za mnou,“ odpověděl Reynolds a tým ho hned následoval.  

Po pár minutách chůze přišly oba týmy do vesnice, kde na ně čekala ministryně Joen 

Shone, vůdkyně bianské vlády. 

„Vítejte na Bianu,“ přivítala je Joen. 

„Děkujeme,“ odpověděl Mitchell. 

„SG-1, to je ministryně Joen Shone, vůdkyně bianské vlády. Joen, to je podplukovník 

Mitchell, podplukovník Carterová, Vala Mal Doran a Teal’c.“ Jakmile je představil 

plukovník Reynolds, Joen nastavila ruku se slovy: „Prosím, následujte mě.“ Joen šla vpřed 

a zbytek ji následoval. Všichni vešli do velkého domu, který jim připadal jako Pentagon, 

jen v menší podobě. Bianská planeta byla s technologiemi méně vyspělá než na Zemi, ale 

se stavěním budov, ochranou a zbraněmi se vyrovnávala většině planet.  

„Připadám si jak v Oblasti 51,“ řekl Mitchell, který si to jediný myslel. 

„Naše vláda trvala na tom, aby vše, co chceme, zůstalo v utajení. Proto jsme před několika 

lety postavili tuto budovu, která slouží pro takové případy, jako jsou teď Oriové. 

Nechceme žít pod nadvládou lidí, kteří si hrají na bohy jako Goa‘uldi,“ po těchto slovech 

přišli do hlavní síně, kde na ně čekala hlavní rada, která seděla uprostřed místnosti kolem 

stolu. Rada se skládala z deseti členů. 

„Prosím, posaďte se,“ řekla Joen a sedla mezi členy rady. Oba týmy sedly naproti nim a 

čekaly, kdo jako první začne mluvit. 

„Slyšela jsem, že postrádáte jednoho člena vašeho týmu.“ 
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„Ano, slyšela jste správně. Máte o něm nějaké informace, které by nám pomohly v jeho 

nalezení?“ zeptala se Carterová. 

„Myslím, že s tím vám můžeme pomoci, jestli je to on,“ odpověděla Joen a zmáčkla na 

jedno tlačítko. Před nimi na stole se objevil hologram s Jacksonovým obrazem. 

„To je Daniel…“ řekla dosud mlčící Vala. 

„On je převorem? To by nikdy neudělal. Ne dobrovolně,“ řekl Mitchell. 

„Zdá se, že právě on káže lidem na planetě, aby přijal Počátek.“ 

„Jak to dokázali?“ zeptal se Mitchell. 

„Nejspíše využili toho, že Daniel v tu dobu měl v hlavě Merlinovu mysl,“ odpověděla 

Carterová. 

„Tak co uděláme? Počkáme, až se vrátí a sbalíme ho?“ navrhnul Mitchell. 

„Ten už se nevrátí. Říkal, že musí jít kázat na jiné planety. A také řekl, že přijde jiný 

převor, který má vyslechnout naši odpověď,“ řekla Joen. 

„Tak jak ho najdeme?“ zeptala se Vala. 

„Najdeme ho, jenže bude to chtít více času,“ odpověděl Mitchell. 

„A jak vám můžeme pomoci?“ zeptala se Carterová. 

„Slyšeli jsme, že jste jednou pronikli na orijskou loď. Nevíte, na jaké frekvenci fungují 

jejich štíty?“ 

„Všechny informace mám uložené v laptopu na Zemi. Pokud byste někdo z vás chtěl jít 

s námi, tak vám je předáme. Ale nejdříve bychom rádi znali vaše úmysly,“ odpověděla 

Carterová. 

„Půjdu já. Vše vám řeknu při cestě k bráně,“ řekla Joen a vstala ze židle. 

„Tak dobrá. SG-3, vy tu zůstanete. My se vrátíme na Zem a pak se sem vrátíme,“ rozhodl 

Mitchell a oba týmy vstaly.  

„Rozumím,“ odpověděl Reynolds a dal pokyn svému týmu k odchodu. SG-1 spolu 

s ministryní šli hned za nimi. 

 

Země, SGC, řídící místnost – o deset minut později 

Na základně byl spuštěn poplach neplánované aktivace brány. Generál Landry rychle 

seběhnul po schodech dolů se slovy: „Přijímáme signál?“ 

„Ano, pane. Je to SG-1. Otevírám iris,“ odpověděl Harriman a otevřel iris na bráně. 

Během pár vteřin se objevila SG-1 spolu s ministryní. Mitchell kývnul na generála a ten už 

pochopil, o co se může jednat, a tak šel na ně čekat ke schodům, kde se brzy objevili. 

„Vítejte na Zemi. Jsem major generál Hank Landry,“ přivítal ministryni.  

„Děkuji, generále. Jsem ministryně Joen Shone, vůdkyně bianské vlády.“  

„Mohu pro vás něco udělat?“ zeptal se Landy a zbytek šel za ním po schodech do zasedací 

místnosti. 

„Už jsem o tom mluvila tady s podplukovníkem Carterovou a došli jsme k názoru, že si 

můžeme vzájemně pomoci,“ odpověděla ministryně. 
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„Prosím, posaďte se.“ Všichni se posadili kolem stolu. Vedle ministryně se posadila 

podplukovník Carterová, aby v případě otázek odpověděla stručně a rychle. 

„A na čem jste se domluvili?“ 

„Pane, oni možná mají zbraně, které dokážou proniknout orijskými štíty,“ řekla Carterová 

a tím zaujala samotného generála. 

„To dokážete?“ 

„Ano. Naši vědci dokážou zbraň naprogramovat tak, aby pronikla jejich štíty. Ale k tomu 

potřebujeme frekvenci jejich štítů,“ odpověděla ministryně. 

„Podplukovník Carterová vás zavede do své pracovny a poskytne vám veškeré 

informace,“ rozhodnul generál Landry, který pro vyřešení této situace udělá vše, co je 

možné. 

„Děkuji. Na oplátku vám pak poskytneme tu zbraň.“ 

„To budeme rádi,“ řekl Landry a vstal ze židle se slovy: „Přeji hodně štěstí.“ Carterová 

kývla hlavou a také vstala. 

„Pojďte za mnou,“ řekla a spolu s ministryní šly do pracovny. 

 

Země, Colorado Springs, cesta, Marksův dům 

Kevin s Jane přijeli autem k domu.  

„Páni. Dlouho jsem tu nebyla,“ řekla Jane, když po deseti letech viděla dům, ve kterém 

vyrůstala.  

„Jak jsi to zvládal, když jsi ještě neměl peníze?“ 

„Vše jsem si půjčil od plukovníka Svitsové. Pak jsem jí to postupně splácel,“ odpověděl 

Kevin a vystoupil z auta. Jane vystoupila hned po něm. Kevin přišel k ní a zeptal se: 

„Chceš něco ukázat?“ 

„Jistě. Těch deset let musím dohnat co nejrychleji.“ 

„Tak pojď,“ řekl Kevin a Jane šla hned za ním. 

Když Jane vešla do domu, otevřela ústa a nevěděla, co má říci. 

„Co se děje?“ 

„Ale nic. Jen jsem si vzpomněla na dětství.“ 

„Byly to krásně časy. Ale teď jdi do pokoje, ve kterém jsme my dva vyrůstali.“ Jane ani na 

vteřinu nezaváhala a rychle šla do pokoje. Kevin pomalu šel hned za ní a jen čekal na její 

reakci. 

„Kevine…“ V pokoji, ve kterém oba vyrůstali, byly veškeré věci, které jim připomínalo 

dětství. 

„Kdybych nebyl tak dokřápaný, tak bych si s tebou zahrál basket hned teď za barákem.“ 

Jane přišla ke Kevinovi a objala ho. Kevin položil ruce na její záda a přidržoval si ji k tělu. 

„Doufám, že tu dneska se mnou budeš spát.“ 

„Budu. I kdyby mě v tom chtěl někdo zabránit.“ Kevin byl rád, že měl zpátky doma sestru, 

ale i po odrazení na jiné téma Jane nezapomněla na předešlou debatu, a tak se na něj 



~ 70 ~ 
 

podezřele usmála a zeptala se ho: „Tak co je mezi tebou a podplukovníkem Carterovou?“ 

Kevin se zasmál a odešel zpátky do obýváku. 

„Bratříčku, tak mi to už řekni. Jinak půjdu za ní a zeptám se jí na to sama.“ Jane šla hned 

za ním a čekala na jeho odpověď. Kevin sednul na gauč a Jane hned vedle něho. 

„Není to oficiální.“ 

„Ááá. Já to tušila. Kdy sis s ní začal?“ 

„Ona si když tak začala se mnou.“ 

„Já jen zírám. A co na to ty?“ 

„No, další den jsem měl tu havárii.“ 

„Asi vím, kam tím míříš. Ona tě svedla, aby ses vrátil do armády, že?“ 

„Jo, ale po té nehodě mě řekla, že mě miluje. Jenže ona neví, že já to vím.“ 

„Ups. A co budeš dělat?“ 

„No právě, já nevím. Teprve dneska jsme si začali tykat, když mě vyzvedla z nemocnice. 

A myslím, že to tykání asi padlo tím, že jsi mě vrátila zpátky k letectvu, sestřičko,“ řekl 

Kevin při ukazováním prstem na ni. 

„Chceš něco poradit?“ 

„Ó, tak povídej.“ Kevin našponoval uši a čekal na její rady. 

„Tak v prvním případě půjdeš do koupelny a tam tě vydrhnu. Ten nemocniční pach jde 

hodně cítit. Zadruhé tě dám do parády, aby ses jí líbil. A za třetí tě zavezu až k ní.“ Jane se 

při poslední větě začala smát, jelikož ji Kevin přitom popichovat prstem. 

„Přestaň,“ řekla Jane. 

„Ale nepřestanu. Ty tvoje nápady se mi začínají líbit.“ 

„Vážně?“ Jane byla překvapena, když jí to řekl. 

„Jo,“ odpověděl s úsměvem Kevin a po chvilce dodal: „Ale jestli to nevyjde a bude ze mě 

idiot, tak uvidíš.“ 

„Neboj. Skočí po tobě hned, jakmile tě uvidí.“  

„Jenom to ne.“ 

 

Země, SGC, pracovna Carterové – o dvě hodiny později  

Podplukovník Carterová byla po předání bianské zbraně v pracovně, kde ji pečlivě 

studovala. Přemýšlela o tom, jestli by se dala zbraň integrovat na Odysseu. Seděla u 

počítače, na kterém byla zobrazena její zmenšenina ve 3D provedením. Po chvilce 

přemýšlení povzdychla a vzala do rukou mobil, který celou dobu ležel vedle laptopu. 

Začala prohlížet seznam čísel, až narazila na Marksovo číslo, u kterého se zastavila. 

Přemýšlela nad tím, jestli mu má zavolat. Po chvilce za ní do pracovny přišel Mitchell, 

který nejdříve zaklepal, pak teprve vešel dovnitř. 

„Tak co, jak jsi na tom?“ Carterová hnedka položila mobil, když zaslechla Mitchella. 

„Co jsi řekl?“ zeptala se ho Carterová, protože ho nevnímala při odkládání mobilu. 

Mitchell přišel k ní a sedl na židli. 
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„Jsi v pořádku?“ 

„Jo, jsem. Proč se ptáš?“ 

„No, já jen, jestli nepotřebuješ s něčím pomoci?“ 

„Ne, nepotřebuji. Jen jsem unavená.“ 

„Tak běž domů a já to řeknu Landrymu.“ 

„Děkuji, Came,“ při těchto slovech vstala ze židle a vzala do rukou mobil. 

„Neděkuj a jdi.“ Carterová kývla hlavou a odešla ze své pracovny. Mitchell odešel hned 

po ní, ale nejdříve zavřel její laptop, který nechala na stole. 

 

Země, Colorado Springs, Marksův dům 

Kevin byl zvědavý s čím Jane přijde, když na ni čekal v obýváku. 

„To ne. To na mě nedostaneš,“ řekl Kevin, když Jane přišla za ním s kvádrem na rukou. 

„Já tím nemyslel, že když ti dovolím vlézt do mé skříně, že zrovna vybereš kvádro.“ 

„Tak co jiného navrhuješ?“ 

„Rifle a nějaké slušně tričko?“ 

„Tak jo. Asi tě do něho nenavléknu násilím,“ řekla při pohledu na kvádro. 

„Určitě nenavlékneš.“ Kevin se zasmál a šel do ložnice. 

 

Země, Colorado Springs, dům Carterové – o půl hodiny později 

Sam přijela autem domů a šla rovnou do obýváku, kde lehla na gauč. Chtěla si zdřímnout, 

jenže pár minut potom, co lehla na gauč, uslyšela zvonek. Se zíváním vstala z gauče a šla 

ke dveřím. Když otevřela dveře, čekalo tam na ni velké překvapení. 

„Ahoj,“ řekl jako prvním Kevin. Sam byla překvapena, že zrovna on stojí před ní. 

„Ahoj,“ odpověděla Sam. Kevin natáhnul ruku, přitáhl si ji k sobě a začal ji ve dveřích 

líbat. Sam po pár vteřinách líbání pohlédla na Kevina, který se na ni usmál stejně, jako ona 

na něj. 

„Taky tě miluji,“ řekl Kevin bez mrknutí očí. Sam se usmála a pak se ho zeptala: „Ty jsi 

mě slyšel?“ 

„Ano, slyšel.“ Kevin se usmál a tentokrát ho začala líbat Sam. 

„Pojďme dovnitř, ať nemusíme stát mezi dveřmi,“ řekla Sam a Kevin vešel za ní do domu.  

Jane je mezitím sledovala z auta. Když zahlédla Kevina, jak jde k Sam domů, tak se 

zasmála a spokojeně odjela. 

„Já tě slyšel. Slyšel jsem vše, co jsi řekla,“ řekl Kevin a oba stoupli ke gauči. 

„A já se bála, že budeš proti.“ 

„Nejsem proti. A nikdy jsem nebyl.“ Oba dva se na sebe dívali bez mrknutí očí. 

„Raději se posaď, ať se mi tu nezhroutíš únavou nebo bolestí nohou,“ řekla Sam a 

pomohla Kevinovi posadit se na gauč. Kevin pak položil ruku na její tvář a ona si ji 

přidržela. Sam v tu dobu nevěděla, co má říci. Oba tam seděli a dívali se na sebe.  

„Tak co teď?“ zeptala se po chvilce mlčení Sam. 
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„Teď? To záleží na tobě.“ 

„Ta domácí péče, nebudeš chtít s ní pomoci?“ zeptala se. 

„I když teď mám doma sestru, tak dvě jsou lepší, než jedna,“ odpověděl Kevin a Sam se 

zasmála. 

„Za vše poděkuj Svitsové, to ona ji našla.“ 

„Jane byla celou tu dobu pod velením jejího manžela. Byl jsem od ní tak blízko. Ona 

hledala mě a já hledal ji.“ 

„Ale nakonec jste spolu, a to je hlavní.“  

„Jo, to je. A k tomu jsou tu i rodiče.“ 

„Oni jsou tady?“ 

„Jo. V hotelu. Moc se mi za nimi nechce, jenže asi budu muset. To, co udělali mně a Jane 

je k nezapomnění. Prostě jednoho dne se sbalili a vzali s sebou i sestru. Když jsem tehdy 

přijel domů a nenašel jsem tam nikoho, zhrozil jsem se. Hned jsem vzal do rukou mobil a 

vytočil jsem sestřiččino číslo, jenže ona to nebrala. Nemohl jsem se dovolat nikomu. 

Nevěděl jsem, co mám dělat, a tak jsem hned zavolal Svitsové. Nebýt jí, tak bych skončil 

někde na ulici bez práce. Proto se jim moc hrnout do náruče nehodlám. Za toto ne.“ 

„Měl jsi to těžký. Jsem překvapena, že ses pustil do něčeho takového.“ 

„Nic jiného mi nezbývalo. máme chtěli, aby ze mě byl právník, jenže takový já cíl neměl. 

Chtěl jsem více poznat svět, a tak jsem se dal k letectvu. Létání jsem měl rád od prvního 

letu v F-302ce. Tehdy to byl první prototyp, který jsem testoval spolu se Svitsovou. Jenže 

přitom prvním testu jsem udělal takový manévr, že jsem málem s ní havaroval. Od té doby 

mě vedení nepustilo k řízení. No, a tak jsem se přidal k SG týmům.“ 

„Ve kterém týmu jsi byl?“ 

„Nejdříve jsem byl tři měsíce v SG-23. Potom jsem byl dva měsíce v SG-21 a později 

jsem byl u SG-8, kde jsem byl půl roku. Potom, co zemřel poslední velící, jsem šel balit. 

Při odchodu ze základny mě zastavila Svitsová a nabídla mi práci, za kterou mi ručila, že 

při ní nikdo nezemře. Když mě zavezla do Oblasti 51, tak mě zavedla do hangáru pro F-

302ky. Nejdříve jsem to nechápal, ale po chvilce mi to došlo, a tak jsem jí na to kývnul.“ 

„Kde jste se vy dva poznali?“ Kevin se zasmál a opřel se lokty o své nohy. 

„S Helen se známe od základní školy. V páté třídě přišla k nám do třídy. Dříve bydlela 

v České republice, než se přestěhovala celá její rodina sem. Do deváté třídy jsme chodili 

spolu, než jsme každý odešli na různé střední školy. V tu dobu jsem ještě nevěděl, kam 

mám jít, a tak jsem šel na technickou školu a hrál jsem si čtyři roky s počítači. Pak jsem 

měl rok volno, a tak jsem pracoval pro jednu malou firmičku. Když se mi jednou náhodou 

podařilo nabourat se do systémů Oblasti 51 a Pentagonu, tak mě vyhledali.“ Sam se začala 

smát a Kevin se usmál. 

„Jak jsi to dokázal?“ 

„Stačí mít jeden počítač a někoho, kdo tomu rozumí. Což to jsem byl já, protože jsem 

jediný ve škole šťoural do systému školy. Naštěstí na to nepřišli. No, a když mě vyhledal 
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Pentagon i Oblast 51, tak jsem se dal na útěk. Za mými rodiči nechtěli jít, protože to chtěli 

nechat utajený. Po týdnu mě bohužel našli v jedné hospodě s počítačem v klíně. První 

hodinu jsem jim nic neřekl. Pak, když jsem se začal nudit, jsem je požádal o papíry 

s tužkou a gumou a začal jsem kreslit. Chvilkami nevěděli, co dělám, ale když jsem 

skončil, zjistili, že jsem nakreslil celou jejich síť. Ani nevím, jak jsem to udělal, prostě 

jsem vzal do ruky tužku a začal čmárat. Po pětihodinovém držení v cele se mě zeptali, 

jestli bych nechtěl pracovat pro letectvo a já jsem jim řekl, že to zvážím. Pak mě pustili 

domů s podmínkou, že nikomu nic neřeknu. A já teda souhlasil. Další den stáli přímo před 

dveřmi domu. Nakonec po dlouhém uvážení jsem tu práci přijal a rovnou jsem jim řekl, že 

půjdu k letectvu. A tak jsem další čtyři roky studoval a během toho jsem i pracoval pro 

Pentagon a Oblast 51. Během těchto let jsem opět potkal Svitsovou, která tou dobou už 

byla majorem. Tak, dnes jsem toho namluvil už dost. Co kdybys tentokrát povídala ty?“ 

„Já nevím. Líbí se mi, když mluvíš ty,“ řekla Sam a přitulila se ke Kevinovi. 

„Jenže já mám odpočívat a nepřehánět to, takže začni.“ 

„Máš štěstí, že se máš na co vymlouvat.“ 

„Takový štěstí to není.“ 

„Jo. Tak kde mám začít?“ 

„Astronautka?“ Kevin se zachechtal a Sam na to souhlasně kývla hlavou se slovy: „Tak jo. 

Ale neslibuji, že ti řeknu všechno. Takovou paměť jako máš ty, nemám.“ 

„Nesrovnávej mě s tebou a dej se do povídání.“ 

„Tak dobrá. Bylo mi kolem deseti let, když jsem se začala zajímat o astrofyziku. Jako 

malá jsem se dívala na televizi, kde byly přímé přenosy vypouštění vesmírných 

raketoplánů. Vždy jsem si přála dostat se do vesmíru. Můj táta byl většinou na misích a 

jediná máma se o mě starala, než zemřela při dopravní nehodě v taxíku. Celou dobu jsem 

to tátovi vyčítala, ale nakonec jsem mu dokázala odpustit. K SGC jsem se dostala, až když 

jsem měla po studiu astrofyziky a dokončení armády. Po dokončení škol jsem se přidala 

k Pentagonu a samozřejmě i k Oblasti 51, kde jsem měla za úkol zprovoznit Hvězdnou 

bránu. To se nakonec podařilo generálu O’Neillovi, když zatajil, že brána na Abydos 

nebyla zničena. Tím, že mě vybrali do programu Hvězdná brána, jsem byla šťastná, jak 

jsem nikdy v životě nebyla. Zjistila jsem, že to je více než pouhý zájem o to dostat se do 

vesmíru. Stačí projít bránou a jsem na druhé straně vesmíru během tří vteřin.“ 

„Tři celé dvě.“ 

„Dobrá připomínka,“ řekla Sam s úsměvem. 

„Vím jen to, co vím.“ 

„No, a potom, co jsme postupně kradli technologie ostatních, jsme mohli konečně postavit 

Promethea.“ 

„Který byl vylepšen pomocí Asgardů.“ 

„Když už jsme u Asgardů, dlouho jsem neviděla Thora.“ 

„Určitě má spoustu práce a taky nezapomeň, že Asgardé žijí až v galaxii Ida.“ 
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„Mohli bychom se tam někdy za nimi vydat, až bude Odyssea zprovozněna do aktivní 

služby. Ale to stejně záleží na tobě.“ 

„Ty to velení bereš nějak vážně. Myslíš, že když jí budu velet, tak budu smět s ní letět 

kamkoliv budu chtít?“ 

„V jistých mezích,“ odpověděla Sam a vstala z gauče se slovy: „Donesu něco na pití.“ 

„Hlavně ne pivo.“ 

„Donesu džus.“  

 

Prostor, P8G-495, Athena, můstek 

Plukovník Svitsová sedící ve velícím křesle čekala na hlášení o stavu Oriů, kteří se 

nachází na planetě. 

„Madam, budeme mít návštěvu,“ ozval se ze své pozice major Barta, který sledoval 

dálkové senzory. 

„Má identifikaci?“ 

„Jedná se o jednu orijskou mateřskou loď. Výstup z hyperprostoru za necelou minutu.“  

„Poplach,“ řekla Svitsová. Zapnula interkom na svém křesle a pokračovala: „Všem 

palubám, bojová pohotovost, všichni na svá místa!“ Major spustil na lodi poplach 

ohrožení. Světla automaticky ztmavla. 

„Nabijte zbraně, štíty na maximum!“ Barta s Nyklovou byli připraveni v okamžiku, kdy 

byl spuštěn poplach. Všichni na můstku byli na svých pozicích a čekali jen na to, až se 

objeví orijská mateřská loď. 

V prostoru u planety, kde se nachází Athena, se vynořila z hyperprostoru orijská loď. 

„A je tady,“ informovala všechny na můstku Nyklová. 

„Tak se na ni podíváme. Je na té lodi doktor Jackson?“ zeptala se Svitsová. 

„Ano, je. Ale nemůžeme ho zaměřit. Jeho signál je skreslený, protože mají zapnuté štíty.“ 

„Tu loď stejně nezničíme. Pokuste se ji nějak označit, abychom ji mohli později nalézt.“ 

„Ano, madam.“  

Athena se začala plným podsvětelný tahem pohybovat prostorem přímo k orijské lodi. 

„Orijská loď nabíjí zbraně,“ oznámila Nyklová. 

„Zahajte úhybné manévry. Nemůžeme si dovolit poškození hyperpohonu.“ 

„Ano, madam.“ 

Orijská loď vystřelila paprsek na Athenu, která se paprsku rychlým manévrem vyhnula. 

„Pěkný,“ řekla Svitsová a vstala z křesla. Šla k panelu, který byl volně přístupný posádce 

v přední části můstku. 

„Zaměřil jsem nepřátelskou loď, a právě posílám označující virus,“ oznámil Barta. 

„Jakmile bude virus nahrán a aktivován, vstupte do hyperprostoru.“ 

„Virus bude aktivován za necelou minutu.“ 

„Nevšimnou si ho?“ zeptala se Nyklová. 



~ 75 ~ 
 

„Virus byl naprogramován tak, aby si ho nikdo nevšimnul,“ odpověděla Svitsová a hned 

na to pocítili první zásahy na Athenu. Na můstku se objevily první jiskry. 

„Co to bylo?“ 

„Střílí po nás i vedlejšími zbrani.“ 

„Tak rychle aktivujte ten virus, než přijdeme o hyperpohon. Nechci se pouštět do boje, na 

který nemáme.“ 

„Ano, madam,“ odpověděl Barta a mačkal na konzole jedno tlačítko za druhým. Během 

chvilky odpověděl: „Virus byl úspěšně nahrán a aktivován.“ 

„Vstupte do hyperprostoru!“ rozkázala Svitsová a kapitán Nyklová kývla hlavou 

s odpovědí: „Ano, madam. Aktivuji hyperpohon.“ 

Před Athenou se objevilo hyperprostorové okno, ve kterém během pár vteřin zmizela. 

Orijská loď se dala znova do pohybu, ale tentokrát k planetě, na kterou se chystala přistát. 

 

Hyperprostor, Athena, můstek 

„Spojte mě subprostorem s SGC,“ řekla Svitsová při chůzi k boční obrazovce. 

„Spojení navázáno,“ řekl Barta a během vteřiny se na obrazovce objevil generál Landry. 

„Plukovníku, co pro vás mohu udělat?“ 

„Našli jsme doktora Jacksona. Bohužel jsme ho nemohli transportovat, protože loď měla 

zapnuté štíty.“ 

„Na které planetě jsou?“  

„Na P8G-495. Nechtěli jsme riskovat, a tak jsme se raději stáhli. Ale stejně si myslím, že 

tam dlouho nezůstanou.“ 

„Rozumím. Děkuji, že jste nás informovala.“ 

„Ano, pane. A co Marks? Byl překvapený?“ 

„Překvapený? Měla jste ho vidět, když viděl svou sestru.“ 

„Jsem ráda, že je Marks zpátky. Za pár hodin budeme zpátky na Zemi. Svitsová konec.“ 

Obrazovka ztmavla a Svitsová se vrátila zpátky do křesla se slovy: „Alespoň jedna dobrá 

zpráva za den.“ 

 

Země, Colorado Springs, dům Carterové – o tři hodiny později 

Sam seděla na zemi u gauče a sledovala Kevina, jak spí. Pro ni to byl krásný pocit, když 

ho viděla před sebou přikrytého dekou. Kevin po chvilce zazíval a na chvilku otevřel oči. 

„Dobrý večer. Tak jakpak ses vyspinkal?“ Kevin otevřel pořádně oči a uviděl Sam, jak 

před ním sedí na zemi. 

„Já usnul?“ 

„Tak trochu., než jsem přinesla pití s nějakým občerstvením, tak ses natáhnul a usnul.“ 

„Tak to je pro mě novinka,“ řekl Kevin a sednul. 

„Asi bych tě měla zavést domů, aby si tvoje sestra nedělala starosti. Před chvilkou volala a 

ptala se, jestli má pro tebe přijet. A já jí odpověděla, že tě zavezu zpátky.“ 
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„Děkuji.“ 

„Neděkuj. Pomůžu ti vstát.“ Sam podepřela Kevina, pomohla mu vstát na nohy a pak mu 

podala berle. 

„Vezmu si jen klíče a pojedeme,“ řekla Sam a šla pro klíče, které byly v šuplíku. Kevin 

mezitím šel na chodbu a obul si boty. Jakmile Sam přišla s klíči ke Kevinovi, tak se ho 

zeptala: „Nad čím přemýšlíš?“ 

„Chrápu?“ Kevin dosud nezjistil, jestli v noci chrápe nebo ne. Sam se zasmála a pak 

odpověděla: „Ne, nechrápeš.“ 

„To rád slyším,“ řekl Kevin a Sam po nazutí botou otevřela dveře. 

„Tak běž, neználku chrápání.“ Kevin pomalu šel k autu, které bylo zaparkováno vedle 

domu pod střechou. Sam zamkla dům a šla hned za ním. Venku se pomalu stmívalo, 

chyběla necelá hodina do osmé hodiny. 

 

Země, Colorado Springs, Marksův dům – o dvacet minut později 

Jane ležela na gauči s rukama pod hlavou a čekala. Po chvilce se podívala na hodiny se 

slovy: „To ještě spí?“ Během pár vteřin zaslechla zvuk otvírání dveří, a tak vstala z gauče 

a šla ke dveřím. 

„Ahoj sestřičko,“ řekl Kevin, jakmile vešel na chodbu. 

„Ahoj. Já netušila, že spíš i ve dne.“ 

„Nějak jsem usnul, a to ani nevím jak,“ odpověděl Kevin při vyzouvání botou. 

„Tvé zvyky jsou čím dál lepší. Když ti bylo osmnáct, chrápal jsi natolik, že jsem každou 

noc šla spát na gauč.“ Když to dopověděla, Kevin se otočil na Sam, která vešla na chodbu 

a stoupla vedle Jane. 

„Podplukovníku?“ Jane pohlédla na Sam. 

„Neříkala jsi náhodou, že jsem nechrápal?“ zeptal se Kevin. 

„Říkala, a taky, že jsi nechrápal. To bys mě našel se špunty v uších.“ 

„Tak chrápu nebo ne?“ Kevin nevědomě o svém chrápání šel do kuchyně, kde ze skříně 

vytáhnul rohlík. 

„Ne,“ řekla Sam a zároveň Jane řekla: „Ano.“ Sam se podívala na Jane a obě se zasmály. 

„Možná chrápal jen, když byl malý,“ řekla Sam. 

„Asi máte pravdu,“ s těmito slovy šla Jane se Sam do obýváku, kde hned za nimi přišel 

Kevin s rohlíkem v puse. 

„Možná bych měla jet,“ řekla Sam. 

„Ale ne, klidně tu zůstaňte. Alespoň budeme mít společnost,“ řekla Jane. Kevin se usmál 

se zakroucení hlavou. 

„To také znamená, sedněte si ke stolu, bude se podávat večeře.“ Jane odešla do kuchyně a 

Kevin se podíval na Sam a udiveně z něj vyšlo: „Páni.“ Po tomto šli oba do kuchyně a 

usedli ke stolu. 

„Co jsi vařila?“ 
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„Chvíli mi trvalo, než jsem se to naučila, ale myslím, že kuřecím stehnům s kaší 

neodoláš,“ odpověděla Jane a položila na stůl talíře s vidličkami a noži. 

„Mňam. Doufám, že budou tak dobré, jako zastara.“ Jane dala na střed stolu hrnec s kaší a 

vedle něho dala na talíři připravené maso. Kevin si začal nandávat jídlo na talíř stejně jako 

Sam s Jane. 

„Přeji dobrou chuť,“ řekl Kevin. 

„Tobě taky,“ řekly zároveň Sam s Jane a všichni začali jíst. 

 

P8G-495, vesnice – polední hodiny 

Převor stojící na náměstí krytým kápím předčítal vesničanům knihu o Počátku. Vesničané 

se kolem něho shromažďovali a poslouchali jeho slova. 

„Zapamatujte si tento den, kdy se temnota vašeho světa nadzdvihla, aby na něj zazářilo 

světlo Počátku. Odhodili jste okovy minulosti, abyste uvítali světlou budoucnost. A nyní 

slyšte slova Orici,“ řekl převor a přišla k němu z domu Orici. 

„Nevěřící mezi vámi se snažili zadržet naše poselství. Chopili se zbraní, aby potlačili 

pravdu. Neuspěli a byli zničeni. Počátek nemůže být umlčen, bude vzkvétat na tomto světě 

i na bezpočtu jiných. Věřící mezi vámi byli bohatě odměněni, pravdou a Počátkem. Nyní 

je na vás, pomoci ostatním, tak jako jste vy prohlédli, a šířit poselství svým vstupem do 

armády Oriů.“ Vesničané začali tleskat a jásat. Byla to další planeta, která podlehla Oriům. 

Orici pohlédla na převora, který pak sundal z hlavy kápí. Vedle Orici stál doktor Daniel 

Jackson v podobě převora. 

„Blahoslavení budiž Ori,“ řekl Daniel. Hned po něm začali vesničané opakovat jeho slova: 

„Blahoslavení budiž Ori. Blahoslavení budiž Ori.“ 

 

Země, Athena – o dvě hodiny později  

Athena před několika minutami vystoupila z hyperprostoru a přistála na základně v České 

republice, která byla postavena v podzemí.  

Plukovník Svitsová šla chodbou k přechodové komoře, kde na ni čekalo překvapení.  

„Plukovníku Svitsová, vy si tu jen tak chodíte sama bez stráže?“ zeptal se muž stojící za 

rohem přepážky, která vedla ven. Helen se otočila a uviděla Jana, svého manžela. 

„Plukovníku Svitsi, neměl jste náhodou na mě čekat doma s večeří na stole?“ 

„No, tak pojď ke mně.“ Jan nastavil ruce a Helen skočila přímo do jeho náruče. 

„Tak dej mi pusinku.“ Jan políbil Helen a nesl ji chodbami, které vedli k východu 

z hangáru. 

„Jak to že jsi mi neřekl, že jsi učil Kevinovu sestru?“ 

„Netušil jsem, že seržant Jane Marksová je jeho sestra, a i to že se spolu neviděli deset let. 

To byla pro mě novinka,“ odpověděl Jan a pustil Helen na nohy. 

„Ale teď už jsou spolu, a to je hlavní. Takže směr domů, mám hlad.“  

„Rozkaz, šéfová.“ 



~ 78 ~ 
 

„Ti dám, šéfová.“ Jan chytnul Helen za ruku a pokračovali v cestě. 

 

Orijská galaxie, prostor, Orijská loď – o pět hodiny později 

Ve vzdálené orijské galaxii hlídkuje jedna mateřská loď u SuperBrány, která se před 

několika minutami vrátila zpátky z Mléčné dráhy. Během několika vteřin se 

z hyperprostoru vynořily další tři mateřské lodě. 

Na lodi, která čekala na ostatní, byl doktor Jackson, který stál na můstku spolu s Orici. 

„Antikové teď nic nezmůžou. Jsme silnější než oni, a to také znamená, že jejich galaxie 

bude patřit nám. Brzy vyrazíme na tvou domovskou planetu, která se nám nepodmínečně 

bude muset vzdát.“ 

„Nejdříve získejme důvěru lidí na různých planetách, pak zaútočme na Zemi.“ 

„Asi máš pravdu.“ Adria uznala Danielova slova a pak šla do přední části můstku. Jeden 

z převorů seděl v křesle, který pomocí svých schopností aktivoval bránu. 

„Je načase začít.“ 

SuperBrána se aktivovala a všechny čtyři orijské lodě proletěly SuperBránou. Vytvořena 

červí díra vedla do jiné galaxie, která byla poblíž Mléčné dráhy.  
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Epizoda 4 : Pravda 

 

Země, SGC, místnost s bránou 

Podplukovníci Mitchell a Carterová s Valou a Teal’cem prošli bránou na Zem, kde na ně 

před rampou čekal generál Landry. Za nimi jelo vozidlo sloužící k přepravě nákladu 

jménem F.R.E.D., na kterém zrovna měla Carterová potřebné přístroje. 

„Tak jak to šlo?“ zeptal se Landry, když uviděl ty jejich úsměvy ve tvářích. 

„Naprosto neuvěřitelné, pane. Můžeme zapomenout na Orie. S tím, co Sam zprovoznila, 

můžeme do Las Vegas,“ odpověděl Mitchell a hned na to do něj Carterová trochu šťouchla 

se slovy: „Dobře, přestaň.“ 

„Účinek přístroje překročil všechna naše očekávání, generále,“ řekl Teal’c. 

„Říkám vám, pane, že stačí vychytat pár much a můžeme schovat cokoliv. Vojáky, lodě, 

planety…“, než to Cam dopověděl, Sam ho přerušila: „Je to mnohem složitější, pane. Ale 

myslím, že jsme připraveni na rozsáhlý test.“ 

„Dobře, děkuji. Pojďte, ještě tu mám jednu věc,“ řekl Landry a namířil si to ke dveřím. 

Vala s Carterovou se usmívaly, když zrovna Mitchell poplácal Carterovou po zádech. Pak 

všichni následovali Landryho. 

 

Země, Colorado Springs, Nemocnice Letecké Vzdušné Síly, rehabilitační ambulance 

Kevin byl v nemocnici v ambulanci na poslední prohlídce, která ho čekala. Swayn stál 

vedle Kevina, který seděl na lůžku s nataženou pravou nohou, kterou už neměl 

zafixovanou. 

„No, výborně. Teď mi předvedeš, jak budeš chodit a pak ti napíšu do papírů, že se 

oficiálně vracíš do aktivní služby, podplukovníku.“ Kevin se zasmál a stoupnul na nohy. 

„Mám udělat přemet dozadu, abys mi uvěřil?“ 

„Raději ne. Stačí pět dřepů a jedno kolečko kolem nemocnice,“ odpověděl Swayn a šel 

k běžeckému trenažéru. 

„Půjdeš se mnou?“ zeptal se Kevin, když hned pochopil, že se Swayn pokusil o malý 

žertík. A tak to Kevin začal ze srandy brát smrtelně vážně. 

„Možná, když nebudu mít službu,“ odpověděl Swayn a Kevin šel za ním k trenažéru.  

„Tak ve čtvrtek. Hned po běhání tě zvu na pivo,“ řekl Kevin a sám si zapnul trenažér.  

„Co se tak na mě díváš? Snad tady nebudu běhat sám.“ Swayn se zasmál a při cestě 

k dalšímu trenažéru poplácal Kevina po zádech se slovy: „Já jsem doktor, ty jsi pacient.“ 

„Ale pacient, kterého znáš už dvacet let, jestli si vzpomínám správně.“ 

„To je pravda.“ Swayn ze sebe sundal plášť a šel také běhat.  

 

Země, SGC, zasedací místnost 

SG-1 s generálem Landrym a plukovníkem Reynoldsem seděli kolem stolu, na kterém 

všichni měli položené modré složky. 
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„Plukovník Reynolds a jeho tým provádějí průzkum na P9C-882, při kterém sledují 

pokroky Oriů v galaxii,“ řekl Landry. 

„Přibližně před čtyřmi hodiny navštívil 882 převor,“ informoval všechny Reynolds, který 

seděl vedle podplukovníka Carterové. 

„Nechte mě hádat. Dal jim nabídku, kterou nelze odmítnout,“ řekl Mitchell. 

„Ne tak docela. Řekl jim, že chce toto vybudovat,“ řekl Reynolds a rozložil na stole 

pergamen, na kterém byla kresba Ara, na kterém byla v jiné galaxii upálena Vala. Kolem 

nákresů bylo něco napsáno písmem Antiků. Když na to Vala pohlédla, vydala ze sebe 

divný zvuk. 

„Myslím, že už jste to viděla,“ řekl Landry. 

„No jistě,“ řekla Vala. Ukázala prstem na určitou část výkresu a řekla: „Tímto upalují lidi 

zaživa, kteří se neřídí jejich pravidly.“ 

„Dal jim tři dny. Potom se prý vrátí, aby všechny jejich pokroky zkontroloval,“ oznámil 

Reynolds. 

„Jak se k tomu staví vesničané?“ zeptal se dosud mlčící Teal’c. 

„Všechno to odmítli. Žili pod vládou Goa’uldů a nechtějí se vzdát své svobody. Požádali 

nás o pomoc.“ Valu hned něco napadlo, když to Reynolds dopověděl. Podezřele se usmála 

a pohlédla na Sam. 

„Použijeme ten Samanthin přístroj, který nás nechá zmizet!“ 

„Páni! Počkat, počkat, počkat chvilku. Tak nejprve, je to Merlinovo zařízení. A zadruhé, i 

když připouštím, že moje úpravy vypadají nadějně, tak zdaleka není připraven k nasazení. 

A myslím, že to generál ani nenavrhuje,“ řekla okamžitě Carterová, která nechtěla použít 

ten přístroj za takových podmínek. 

„Právě toto navrhuji, podplukovníku. IOA četla hlášení o experimentu a myslí si, že je čas, 

aby se tato nová technologie dostala z laboratoře do terénu. A náhodou s nimi souhlasím.“ 

„Se vší úctou, pane. Mluvíte tu o ukrytí celé vesnice plné… lidí.“ 

„Uvědomuji si, že to není hračka, podplukovníku. Ale zbývají nám už jen tři dny. Myslíte 

si, že máte nějakou šanci provést úpravy v této době?“ zeptal se Landry. 

„To zvládne, pane. Žádný problém,“ odpověděla Vala místo Carterové, která se na ni 

nelítostně dívala. 

„Výborně!“ Landry vstal z křesla a odešel od stolu. Carterová s Mitchellem vstali také 

z křesel, a přitom sledovali Valu, jak radostně sledovala generála. Když si těch dvou 

všimla, podívala se na ně. 

„Co je? Nedívejte se tak na mě. Jdeme zachránit vesnici!“ Vala vstala a Mitchell 

s Carterovou tam stáli a dívali se na ni, jak odchází. Vedle nich mezitím Reynolds uklízel 

pergamen.  

 

Země, Colorado Springs, Nemocnice Letecké Vzdušné Síly, rehabilitační ambulance  

Kevin se Swaynem závodili, kdo uběhne více kilometrů na trenažéru. 
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„Kolik už máš?“ zeptal se Kevin. 

„Dvacet kiláků. Ty?“ 

„Skoro třicet šest. Nějak zaostáváš.“ 

„Končím,“ řekl Swayn a slezl z trenažéru. Kevin také slezl a pak se s úsměvem podíval na 

Swayna.  

„Jsi nějak zpocený.“ 

„Já nejsem voják. Kolikrát ti to budu připomínat?“ Po těchto slovech šel Swayn do skříně 

pro ručník, o který si otřel pot. 

„Dělal jsem si srandu. Že ty všechno hned bereš vážně.“ 

„U tebe člověk nikdy neví.“ 

„Ha, jako kdybys mě neznal. Tak už mně dáš ty papíry? Jestli ne, tak tě tam postavím i 

přesto, že nebudeš chtít.“ 

„S radostí ti oznamuji, že se vracíš do aktivní služby. Pro ty papíry si budeš muset ke stolu 

dojít sám, protože já už nemohu,“ s těmito slovy sedl Swayn na židli a sledoval Kevina, 

jak si šel pro papíry. 

„Doufám, že mě za toto pozveš na přivítací večírek.“ 

„Záleží, na který? Večírek na počest mého a Janenininého („Džejnininého“) povýšení už 

byl. A že bych chtěl oslavit návrat do aktivní služby, se mi zatím nechce.“ Kevin vzal do 

rukou papíry a šel zpátky ke Swaynovi. 

„Zklamal jsi mě.“ 

„Ještě řekni, že ti nestačil ten předešlý.“ 

„Mám nápad. Jdeme se převléci,“ řekl Swayn, když si přičichnul k prádlu.  

„Souhlasím,“ řekl Kevin a oba šli do šatny. 

 

P9C-882, vesnice 

SG-1 přišla spolu s SG-3 na planetu označenou P9C-882, kde je místní vesničané požádali 

o pomoc. Vesnice vypadá stejně jako ostatní, které už dávno Oriové obsadili. Mezi týmy 

jel F.R.E.D., na kterém měli potřebná vybavení. Žena jménem Thilana, vůdkyně vesnice, 

k nim přišla, jakmile zahlédla plukovníka Reynoldse. 

„Vrátili jste se! Buďte požehnáni.“ 

„SG-1, to je Thilana, vůdkyně této vesnice. To je podplukovník Mitchell, Teal’c, Vala a 

podplukovník Carterová,“ představil všechny Reynolds. 

„Nevím, jak mám vyjádřit naše poděkování za to, že jste k nám přišli pomoci,“ řekla 

Thilana. 

„Je nám potěšením,“ řekl Mitchell. 

„Jsme vám k službám. Budova, kterou jsme pro vás vybrali, je nedaleko. Matare?“ Jeden 

z vesničanů jménem Matar přišel k Vale a nabídl jí pomoc: „Rád vám s tím pomohu.“ 

„Děkuji,“ odpověděla s úsměvem Vala, a pak při protahování pohlédla na Carterovou, 

které také nabídli pomoc a vzali jí věci. 
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„To je fajn, když vám někdo pomůže.“ Vala odešla a Carterová ji netrpělivě sledovala. 

 

Země, Nevada, Oblast 51, hangár, Odyssey 

Podplukovník Kevin Marks procházel chodbou, která vedla na můstek Odyssey. Na sobě 

měl leteckou uniformu, kterou měl nově ušitou spolu se znaky podplukovníka. Při cestě se 

vyhýbal posádce, která ještě nevěděla, že je tam. Pomalu se plížil k můstku, kde byly 

otevřené dveře. Kevin se usmál, když stál u dveří, kde uslyšel hlasy několika členů 

posádky. Zhluboka se nadechnul a stoupnul si do dveří. Pohlédl dovnitř, zachechtal se a 

pak řekl: „Zdravím.“ Všichni se otočili směrem ke dveřím, kde uviděli stát Markse bez 

berlí a ortézy. Poručík Jane Marksová seděla u pilotní konzole, od které odešla, a spolu 

s poručíkem Sharon Evansovou běžely ke Kevinovi, na kterého obě dvě skočily. Kevin 

neudržel rovnováhu a s oběma v náručí spadl na zem. Všichni tři se smáli a posádka na 

můstku se na ně radostně dívala. 

„Oficiálně říkám, že se vracím do aktivní služby. Takže ze mě slezte, poručíci,“ řekl 

Kevin, když se obě dvě po něm válely. 

„Ano, pane,“ odpověděla Jane a vstala z Kevina spolu se Sharon. 

„Tak všichni na svá místa, vyrážíme,“ řekl Kevin a vstal ze země. Všichni začali jásat a 

tleskat, když to dopověděl. 

„Konec aplausu. Otevřete hangárová vrata a leťte s ní na orbit. Povolení už máme, takže se 

nemusíte ptát,“ řekl Marks. 

„Ano, pane,“ odpověděla Marksová a s Evansovou usedly do křesel. Kevin šel 

k velitelskému křeslu, u kterého se na chvilku zatavil. Během několika vteřin si vzpomněl 

na to, co mu Emerson v mysli řekl. Chvilku potom se usmál a usednul do křesla, které teď 

patří jemu. 

Hangárová vrata se mezitím otevírala a kotevní svorky uvolnily Odyssey ze sevření. 

„Připraveni k odletu,“ řekla Marksová. 

„Dobrá,“ řekl Marks a zapnul interkom. 

„Celé posádce, tady Marks. Připravte se na odlet.“ 

„A co takhle počkat na prvního důstojníka, pane?“ Na můstku se objevil kapitán Mike 

Evans, který přijal Marksovu nabídku na post prvního důstojníka. 

„Vždyť už jste tady, kapitáne,“ odpověděl Kevin a zasmál se. Jakmile Mike usedl k přední 

konzole, Kevin se otočil k sestře a řekl: „Vyveďte nás nahoru.“ 

„Ano, pane,“ odpověděla Marksová a začala pracovat na své konzole. 

Odyssea pomalu pomocí trysek vyletěla z hangáru. Jakmile mohli, zažehli podsvětelné 

motory a během dvaceti vteřin byli na orbitě. 

„Jsme na orbitě. Kam letíme?“ zeptala se Jane. 

„Na P9C-882. Let je přibližně dlouhý patnáct hodin, takže všechny zvu do jídelny,“ řekl 

Kevin a vstal z křesla. 

„Ano, pane. Vstupujeme do hyperprostoru,“ oznámila Jane. 
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Před Odysseou se objevilo hyperprostorové okno, ve kterém během několika vteřin 

zmizela. 

 

P9C-882, vesnická knihovna 

Podplukovník Carterová se nacházela v místní knihovně, kam jí donesli veškeré věci, které 

si s sebou přinesla. Všude kolem ní byly knihy, které byly narovnány na policích. Na stole 

měla zapnutý laptop a hned vedle něj měla tři naquadahové generátory. Thilana přišla za 

Carterovou, aby se ujistila, že knihovna je prostor, který jí vyhovuje. 

„Doufám, že vám toto místo vyhovuje. Mohu nechat odnést i zbytek věcí, pokud bude 

třeba.“ 

„Ach ne, to je dobrý. Děkuji,“ odpověděla Carterová a šla blíže k Thilaně. 

„Po mnoho let museli naši předkové zaznamenávat dějiny mého lidu tajně ve skrytu před 

Goa’uldy. Tato místnost nese jejich odkaz. Zdálo se mi vhodné, nechat vás právě zde v 

knihovně.“ 

„Jsem polichocena,“ řekla Carterová s úsměvem a kývnutí hlavou. Pak šla k laptopu a 

Thilana šla hned za ní. 

„Podplukovníku Carterová. Někteří z mých lidí, musím se přiznat, mají obavy, zda bude 

toto zařízení fungovat. Chtěla bych je nějak uklidnit.“ Carterová pracovala na svém 

laptopu, když Thilana mluvila. Ale hned, jak Thilana přestala mluvit, se Carterová otočila 

směrem k ní. 

„Oh, ano, samozřejmě. Vysvětlím vám to. No, v podstatě toto zařízení posouvá všechnu 

hmotu ve svém dosahu, v tomto případě celou vesnici, do jiné dimenze. Až se převor vrátí, 

nic neuvidí ani neuslyší. Ve skutečnosti bude moci projít přímo skrze vás.“ Thilana 

vypadala vystrašeně, ale Carterová ji hned na uklidněnou řekla: „Nebojte se, vůbec to 

nebolí. A je to jen dočasné. Jen dokud převora nepřelstíme. Jakmile odejde, vrátíme vše do 

původního stavu.“ Thilana se usmála a vše přijala v klidu. 

 

P9C-882, vesnice – o několik minut později 

Teal’c s Valou uklidňovali vesničany, kteří měli strach. Mezitím z dáli za nimi přišel 

podplukovník Mitchell. 

„Sam je připravena,“ informoval oba. 

„Plukovník Reynolds a jeho tým čekají u brány,“ řekl Teal’c. Vesničané se začali pomalu 

shromažďovat kolem nich. 

„Reynoldsi, tady Mitchell,“ řekl do vysílačky. 

 

P9C-882, louka 

Reynolds a jeho tým stáli poblíž brány, kde poslouchali skrze vysílačku podplukovníka 

Mitchella: „Pamatujte si, že nebudeme mít žádný rádiový kontakt, jakmile budeme fázově 

přesunuti.“ 
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„Rozumím,“ odpověděl Reynolds do vysílačky. 

 

P9C-882, vesnice 

Mitchell vypnul vysílačku a stoupnul na lavici, aby ho všichni viděli a slyšeli. 

„Tak jo. Poslyšte, lidi! Teď si vyzkoušíme malé zmizení. Mějte na paměti, aby vaše ruce a 

nohy zůstaly po celou dobu uvnitř vesnice, dokud úplně neskončíme.“ Všichni vesničané 

se začali zaraženě dívat kolem sebe. 

„Myslím, že jste to pochopili,“ okomentoval to Mitchell. Slezl z lavičky dolů, aktivoval 

vysílačku a řekl: „Sam, spusť to.“ 

 

P9C-882, vesnická knihovna 

Carterová seděla před laptopem, u kterého byly tři propojené generátory. Sam vzala do 

rukou vysílačku a odpověděla: „Rozumím.“ Hned, jakmile odpověděla, položila vysílačku 

a spustila program, který se během pár vteřin aktivoval. Všechny generátory začaly svítit a 

vydávat bzučivý zvuk, který stále sílil. Carterová pak stiskla klávesu „Enter“. 

 

P9C-882, vesnice 

Celá vesnice se najednou obalila zářivým paprskem a pak zmizela. 

 

P9C-882, louka 

Reynolds a jeho tým viděli z dálky vesnici, která zmizela. 

„Máme tu nejšílenější práci na světě,“ řekl Reynolds s krátkým smíchem. Pak se otočil na 

poručíka a řekl: „Zadejte adresu, poručíku.“ 

 

Hyperprostor, Odyssey, jídelna 

V jídelně na Odyssey se pořádala párty, na kterou byli všichni zváni. Teda jen ti, kteří 

zrovna neměli službu. Pro ty byla přichystána párty na zpáteční cestu. Kevin seděl s Jane, 

Sharon a Mikem u stolu, na kterém měli položené na talířích jídlo a sklenice s pitím, stejně 

jako ostatní. Výjimečně Kevin dovolil pro tento den šampaňské na palubě, jinak je přísně 

zakázáno na lodi mít alkohol bez souhlasu velícího důstojníka, kterým byl právě teď on. 

Jane po chvilkovém smátí vzala do rukou sklenici, kde měla nalité šampaňské, a stoupla. 

Párkrát zacinkala lžící o sklenici se slovy: „Prosím, věnujte mi pozornost.“ Během chvilky 

bylo v kantýně ticho a Kevin pohlédl na sestru. 

„Děkuji. Dnes tu oslavujeme nejen návrat podplukovníka Kevina Markse do aktivní 

služby, ale i to, že je tu s námi a máme tak skvějícího velícího důstojníka, jako byl 

plukovník Emerson. Já samotná jsem ho neznala, ale podle toho, co jsem o něm slyšela, to 

byl velmi skvělý velitel, který si dokázal poradit se vším v jakékoliv situaci. Takže bych 

ráda pronesla přípitek na nového velitele Odyssey a na plukovníka Emersona, který je tu 

v duchu stále s námi. Na Markse a Emersona.“ 
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„Na Markse a Emersona,“ zopakovala celá posádka, která měla v rukou nalité šampaňský. 

„, než si přiťukneme, chtěl bych ještě říci pár slov,“ řekl Kevin a vstal ze židle. 

„Všichni jsme si za tento rok hodně zažili. Předtím jsem odešel z Odyssey a vlastně 

z letectva jen kvůli tomu, že jsem nevydržel ten nápor, který na mě padal. Všichni za 

mnou chodili jen kvůli tomu, abych přijal velení a vrátil se ke všemu, co jsem opustil. To 

jsem bohužel nechtěl, ale potom, co jsem zjistil, že sestra byla přeložena sem na Odysseu, 

tak jsem to nakonec přijal. Vlastně jsem ji neviděl deset let a chtěl jsem se pokusit ji najít. 

To jsem nakonec ani nemusel, protože ten den, co jsem byl propuštěn z nemocnice, čekalo 

na mě v SGC překvapení. A díky mé sestře, která umí dobře falšovat podpisy, mě dostala 

zpátky do armády a ke všem věcem, které jsem opustil. Proto jsem nakonec přijal to místo. 

Ale nebylo to jen kvůli tomu. Udělal jsem to hlavně pro plukovníka Paula Emersona, který 

věřil v nás všechny. Myslím, že kdyby tu byl mezi námi, byl by na nás všechny pyšný, jak 

tu odvádíme skvělou práci. Takže, pokud to nevadí, rád bych připil pouze na plukovníka 

Emersona, který si to zaslouží více než já. Na plukovníka Emersona.“ 

„Na plukovníka Emersona.“ Všichni si pomalu začali připíjet. Jakmile dopil jeden člen 

posádky, začal tleskat. Během chvilky se k němu přidal zbytek posádky. 

„Proč tleskají?“ zeptal se tiše Kevin. 

„Protože ty jediný víš, o čem mluvíš,“ odpověděla Jane a přidala se k posádce s tleskáním.  

„Páni,“ Kevin s těmito slovy a úsměvem ve tváři sedl zpátky na židli. 

 

P9C-882, vesnice – večer 

Byl pozdní večer a SG-1 seděla s Thilanou a Matarem kolem stolu. Spolu s vesničany 

oslavovali tento den za úspěšný, jelikož se před Orii dokážou s pomoci SG-1 ukrýt. Dvě 

mladé dívky přiběhly ke Carterové a Vale a věnovaly oběma kytky. 

„Děkuji,“ řekly Sam s Valou děvčatům, která hned odběhla bokem. Thilana vstala ze židle 

a vzala si jako první slovo: „Dnes večer uctíme naše přátele ze Země. Díky jejich 

moudrosti, velkorysosti a laskavosti můžeme nyní čelit těm, kteří nás chtěli uvrhnout do 

otroctví. Vzdáváme vám nejhlubší a nejupřímnější díky.“ Jakmile to Thilana dopověděla, 

všichni vesničané se poklonili k SG-1. Bohužel, z čista jasna se najednou vesnice rozzářila 

stejně, jako když se předtím maskovala. Všichni rychle vstali od stolů a rozhlíželi se 

kolem sebe. Najednou se začali všichni vesničané ptát: „Co to bylo?“  

„Co to bylo?“ zeptala se Vala nakloněna k Sam. 

„Carterová?“ Mitchell pohlédl na ni. 

„Asi se zhroutilo fázové pole. Půjdu se na to podívat,“ odpověděla a odešla od stolu. 

Zbytek SG-1 ji hned následoval. 

 

P9C-882, vesnická knihovna – o deset minut později 

Podplukovník Carterová po chvilce zkoumání přístroje usedla k počítači se slovy: „Mám 

pro vás dobrou a špatnou zprávu.“ 
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„Napřed tu dobrou,“ řekl Mitchell sedící na stole naproti ní. 

„Aby šlo vše vrátit do původního stavu, musí zařízení udržovat spojení s každou 

molekulou, kterou fázově posouvá. To spotřebuje velké množství energie. Proto jsem tam 

přidala pojistku, která vše vrátí do naší dimenze v případě výpadku napájení.“ 

„A tento tok se přerušil?“ zeptal se Teal’c, který stál u okna. 

„Byla to jen drobná fluktuace, která pojistku spustila.“ 

„Takže, co budeme dělat?“ zeptal se Mitchell. 

„To je právě ten problém. Myslela jsem, že je napájení stabilní.“ 

„Spravíš to?“ Carterová s nejistotou pohlédla na Mitchella. 

 

P9C-882, vesnice – o pět minut později 

Mitchell, Vala a Teal’c se vrátili zpátky k Thilaně a Matarovi, kteří zrovna spolu mluvili. 

Jakmile zahlédli přicházet všechny tři, tak se k nim otočili. 

„Snad nás neopouštíte?“ zeptala se Thilana, když viděla, že všichni tři mají na sobě vesty a 

v rukou drží P-90ky. 

„Ne. Ale nevíte o nějakém bezpečném místě na planetě, kam můžete vzít lidi ze své 

vesnice?“ zeptal se Mitchell. 

„Ale nenajde nás převor kamkoliv půjdeme?“ Mitchell pohlédl na Teal’ca. 

„Možná bychom měli zvážit splnění jeho přání,“ řekl Matar a Thilana ho hned okřikla: 

„Ne! Už nikdy nebudu přihlížet, jak se znovu stáváme služebníky falešných bohů. Musíme 

se jim postavit.“ 

„Převor je velice mocný,“ řekl Teal’c. 

„Prosím, pomozte nám. Ještě to s námi nevzdávejte.“ 

„Nevzdáme,“ řekl Mitchell a Thilana přikývla. 

 

Hyperprostor, Odyssey, jídelna 

Byla téměř půlnoc a většina posádky šla spát do svých kajut. Kevin s Jane, Sharon a 

Mikem seděli na gauči a popíjeli džus, protože šampaňské pošlo hned při prvním přípitku.  

„Lidi, nevíte někdo, kolik je hodin?“ zeptal se Kevin. Jane pohlédla na hodinky a 

odpověděla: „Téměř půlnoc. Půjdeme spát?“ 

„Asi to tak vidím, jinak zítra nevstaneme,“ odpověděl Mike. 

„Tak běžte, já tu ještě chvilku pobudu,“ řekl Kevin. 

„Tak dobrou a nebuď vzhůru dlouho, nerad bych tě šel ráno probouzet,“ řekl Mike při 

vstávání z gauče spolu se Sharon. Kevin se usmál a souhlasně kývnul hlavou. 

„Neboj se. A taky jsem spíše přespaný než unavený.“ 

„Dobrou.“ 

„Dobrou noc,“ řekla Sharon a se svým bratrem odešla z jídelny. 

„A proč ty nejdeš spát?“ zeptal se Kevin. 

„Dala jsem si slib, který nehodlám nikdy porušit.“ 
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„A ten je jaký?“ 

„Že tě nikdy neopustím a nenechám tě samotného.“ Kevin se usmál a řekl: „Pojď ke mně.“ 

Jane se přitulila ke Kevinovi, který ještě řekl: „Jsem rád, že jsi tu se mnou, sestřičko.“ 

„Já jsem více ráda, že mohu být tady a s tebou, bráško. Můj velký bráško.“ 

„Moje malá sestřička.“ Jakmile to Kevin dopověděl, oba pomalu zavřeli oči. Jedna 

důstojnice si jich všimla, a tak vytáhla ze skříně deku a přikryla je. Pak dala pokyn 

ostatním členům posádky, ať jsou potichu. Nakonec se stejně rozhodli, že odejdou 

z jídelny a nechají je tam spát. 

 

P9C-882, vesnická knihovna – ráno 

Je brzké ráno a Carterová pracovala na opravě Merlinova přístroje. Za ní se nacházela 

vojenská přenosná postel s přikrývkou a polštářem, na které přes noc spala. Mitchell za ní 

přišel s plechovým hrnkem, který držel v rukou. 

„Kafé!“ řekl Mitchell, když nikde v knihovně neviděl Carterovou. 

„Oh, děkuji,“ řekla Carterová a vstala s PDAčkem, který držela v rukou. Mitchell přišel 

k ní se slovy: „Jen se tak neraduj, je bez kofeinu. Moje chyba.“ Carterové podal hrnek a ta 

se hned napila při dřepnutí k zemi. 

„Teal’c šel k bráně vyhlížet převora. Hele, nechci tě honit, Sam, ale musíme se 

rozhodnout. Landry to jasně řekl, nenecháme to zařízení padnout do nepřátelských rukou.“ 

„Já vím,“ řekla Sam, vstala ze země a šla k laptopu se slovy: „Vložila jsem antický 

kondenzátor, podobný tomu v bráně, mezi zařízením a generátory. Mělo by to sbírat 

energii a doufejme, že ji bude dodávat stabilněji.“ 

„To zní skvěle.“ 

 

P9C-882, louka 

Teal’c se ukrýval za kmenem stromu, když tu náhle zaslechl zvuk přilétávajících stíhaček. 

„Podplukovníku Mitchelle, slyšíš mě?“ zeptal se do aktivované vysílačky. 

 

P9C-882, vesnická knihovna 

„Zřetelně a jasně, Teal’cu. Co se děje?“ zeptal se nazpátek Mitchell. 

 

P9C-882, louka 

„Je čas.“ Nad loukou nejméně pět stíhaček letělo k vesnici, která stále byla vidět. 

 

P9C-882, vesnice 

Mitchell rychle běžel k Vale, která s vesničany sledovala přílet stíhaček. 

„Co je to?“ zeptala se jedna vesničanka. 

„Kontrola památníků, máme tu letecký den,“ odpověděla Vala. Mitchell stoupl vedle ní a 

aktivoval vysílačku. 
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„Sam, krouží nám tu stíhačky! Jak jsme na tom se zmizením?“ zeptal se Mitchell, za 

kterým přiběhla Thilana. 

 

P9C-882, vesnická knihovna 

„Ještě pár minut!“ odpověděla Carterová do vysílačky a rychle pokračovala ve své práci. 

Stoupla k laptopu a všechny programy chystala ke spuštění. 

 

P9C-882, vesnice 

„Všichni vesničané musí dovnitř, hned! Běžte!“ řekl Mitchell a všechny ženy šly za 

Thilanou. Zbylé muže zastavil Mitchell a řekl jim, ať jdou za ním. 

„Teal’cu, hodil by ses nám tu,“ řekl při běhu do vysílačky. 

 

P9C-882, louka 

Teal’c běžel k vesnici a zároveň odpověděl do vysílačky: „Jsem na cestě.“ Po pár metrech 

se najednou zastavil u stromu a skrčil se za pařez. Jedna ze stíhaček vyložila na mýtině 

kruhovou platformu. Kruhy se hned aktivovaly a zhmotnily první skupinu vojáků. Teal’c 

aktivoval vysílačku a řekl: „Podplukovníku Mitchelle. Orijská stíhačka vyložila poblíž 

vesnice kruhy. Pozemní jednotky míří vaším směrem.“ Skupina vojáků se dala do pohybu 

a někteří tam zůstali a hlídali kruhy. 

 

P9C-882, vesnice 

„Dobře, tudy! Pojďte za mnou!“ zakřičel Mitchell a muži šli za ním. Všichni přiběhli ke 

F.R.E.D.ovi, na kterém byly položeny dva kufry naplněné P-90kami. 

„Už někdo z vás střílel?“ 

„Ne,“ odpověděl Matar. Mitchell otevřel kufr a vzal jednu P-90ku do rukou. 

„Tak dobrá, lidi, vezmeme to rychle, protože vám tentokrát oštěpy stačit nebudou. 

Poslouchejte mě! Zatáhnete za tohle…“ Mitchell dal Matarovi do rukou P-90ku, který ji 

uchytl poněkud divoce. 

„Zamíříte tohle a zmáčknete tohle.“ Mitchell zamířil P-90ku na cíl a Matar krátce střílel ze 

zbraně. 

„Dobře, jen dejte pozor, ať tímhle nemíříte na sebe nebo na někoho, koho byste neradi 

zabili. Miřte jen na toho, koho chcete zabít. Každý, kdo má zájem, si může vzít.“ Mitchell 

ve spěchu rychle odběhl pryč a vesničané se vrhli pro zbraně. Matar mezitím sledoval P-

90ku ve svých rukou. 

 

P9C-882, louka 

Teal’c čekal na další skupinu vojáků, která se objevila během následujících pár vteřin. 

Jakmile se objevili, začal po nich střílet P-90kou, kterou zasáhnul několik vojáků. V rukou 

držel granát, který odjistil a potom hodil po nich, protože stáli blízko u sebe, pak 
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pokračoval v palbě. Zbývající vojáci opětovali palbu, a tak Teal‘c po chvilce začal 

ustupovat. Dva vojáci ho pronásledovali. 

 

P9C-882, vesnice 

Vojáci pronikli do vesnice a začali střílet po vesničanech, kteří byli ozbrojeni P-90kami. 

Hned, jak vesničané mohli, začali po nich střílet. Vala s Mitchellem stříleli spolu 

s vesničany. Jedna žena, která se k nim taky přidala, byla zraněna na ruky. 

„Neudržíme je věčně,“ řekla Vala. 

„Já vím!“ Vojáci si vzájemně signalizovali své pokyny a začali se rozdělovat. 

„Rozdělují se, chtějí nás obklíčit,“ řekl Mitchell a šel směrem ke knihovně, kde byla 

Carterová. Jeden z vesničanů byl bohužel zasažen do prsou a rychle šel k zemi.  

 

P9C-882, vesnická knihovna 

Zatímco Carterová pracovala na zprovoznění přístroje, tak se za ní plížil orijský voják. 

Sam najednou přestala psát na počítači a obrátila se k němu. Voják nastavil zbraň a 

vystřelil po Carterové, která se tomu snažila vyhnout. Bohužel to dostala do levé strany 

břicha. Dva ze tří naquadahových generátorů to také nevydržely a byly vyřazeny 

z činnosti. Carterová křičela bolestí na podlaze. Mezitím Mitchell přiběhl do knihovny a 

zezadu vystřelil na vojáka. Jakmile byl voják mrtvý, viděl zraněnou Carterovou. 

„Sam?“ Mitchell k ní klekl a snažil se jí pomoci. 

„Neboj se, budeš v pořádku.“ Když ji trochu nadzvednul, Sam oddělala ruku a skrze její 

tričko viděl poraněné břicho.  

 

P9C-882, vesnice 

Vala a ostatní vesničané stříleli po vojácích, kteří se kryli. Jenže několik vojáků přicházelo 

k nim zezadu a stříleli po vesničanech. Vala se otočila a zastřelila jednoho vojáka, pak se 

rychle otočila zpátky a pokračovala ve střelbě. Někteří vesničané přestali s palbou, protože 

už jim došli náboje. Najednou bylo ve vesnici ticho a vojáci se tak v klidu dostali do 

vesnice. Jeden z vojáků stoupl za Valu s namířenou holí na ni se slovy: „Zůstaňte, kde 

jste!“ Další voják se přidal k němu a Vala pomalu sklonila svoji zbraň. Hned potom zvedla 

ruce a otočila se k nim. 

„Nechcete si dát trojku, pánové?“ zeptala se Vala, která se snažila získat jejich pozornost. 

Jeden z vojáků pohlédl na toho druhého a pak se obrátil na Valu. 

„No tak nic,“ řekla po dlouhém mlčení, které chvilku ve vesnici panovalo. 

„Buďte zticha!“ zakřičel na ni voják a ona na to: „Ó, že bychom už prolomily ledy?“ Jeden 

z vojáků přiblížil hůl k její tváři a Vala hned na to řekla: „Už jsem zticha.“ 

 

P9C-882, vesnická knihovna 

Mitchell klečel nad Carterovou, která se na zemi svírala v bolestech. 
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„Ne, hele, hele. Budeš v pořádku, jen vydrž!“ Mitchell si sundal z hlavy čepici a hodil ji 

na zem. Chvíli potom zaslechl jednoho vojáka: „Prohledejte budovy!“ Mitchell se podíval 

do okna a viděl vojáky, jak začínají prohledávat postupně všechny budovy. 

„Sakra, musíme pryč.“ 

„Nemůžeme!“ řekla Carterová ze všech sil, které ještě měla. 

„Sam, musíme pryč!“ 

„Přístroj…“ 

„Jo. Jasně,“ řekl Mitchell a vytáhl ze své vesty C-4ku. 

„Ne! Nemůžeš ho zničit!“ Carterová chytla Mitchella za rukáv. 

„A co mám teda udělat? Neunesu tebe, a ještě ty všelijaké krámy.“ 

„Aktivuj ho!“ Mitchell opatrně pustil Carterovou na zem a přesunul se k zařízení. 

 

P9C-882, vesnice 

Vesničané se pomalu shromažďovali na jednom místě, kam je přiváděli orijští vojáci. 

Mezi nimi byla i Vala. 

„Tak pohyb!“ zakřičel jeden z vojáků. 

„Všichni si dřepněte na zem!“ Všichni vesničané poslechli vojáka a začali dřepat na zem 

na jedno místo. 

 

P9C-882, vesnická knihovna 

Mitchell se díval na oba generátory, které už podle vidění nejdou zprovoznit. 

„To nepůjde. Jsou zničené!“ 

„Všechny?“ zeptala se Carterová.  

„No, máme tu jeden funkční.“ 

„Odpoj zbylé dva a propoj ho.“ Mitchell začal okamžitě odpojovat kabely a dělal přesně 

to, co mu Carterová řekla. 

 

P9C-882, vesnice 

Jeden z vojáků se otočil a podíval se na knihovnu, jako by něco zaslechl. 

 

P9C-882, vesnická knihovna 

„Dobrá, co dál?“ 

„Na hlavní obrazovce… je tam makro.“ Mitchell usedl k laptopu, na kterém bylo několik 

otevřených oken. 

„Nemám tušení, kde to je!“ Carterová už nemohla déle být vzhůru a pomalu ztrácela 

vědomí. 

„Sam? Sam!“ Mitchell viděl vojáky, jak se blíží ke knihovně. Nezbývalo mu nic jiného 

než začít proklikávat otevřená okna jedno po druhém. Stačila jen chvilka a narazil na 

jednu tabulku s mnoha texty. 
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„To je ono! Myslím.“ Vojáci byli téměř u knihovny. 

„Ať je to ono!“ Mitchell stisknul klávesnici „Enter“ a knihovna byla obalena bílým 

zářením. 

 

P9C-882, vesnice 

Před skupinou vojáků najednou knihovna úplně zmizela a místo ní tam byla pouhá tráva. 

„To je neuvěřitelné!“ vykřikl někdo ve vesnici. Vojáci se rozhlíželi kolem sebe a pak šli 

zpět za Valou a vesničany, kteří klečeli na zemi. 

„Co se stalo? Jak to, že ten dům zmizel?“ 

„Možná to byla vůle bohů,“ odpověděla Vala. 

„Všichni, kteří odporují Oriům, zemřou.“ Velitel této skupiny aktivoval zbraň na svém 

zápěstí a namířil ji směrem na Valu. Jeden z dalších vojáků se tam objevil a řekl: „Dost!“ 

Mužova tvář byla skryta helmou. 

„Veliteli. Ti všichni se bránili silou,“ oznámil muž, který velel této skupině. Jeho velitel si 

rozepnul helmu, sundal ji z hlavy a řekl: „Potom musí být potrestáni!“ 

„Tomine,“ řekla Vala, když poznala muže, který vedl celý útok. 

„Odveďte ji ke kruhům, dopravte ji na loď!“ Muž stojící naproti Tominovi dal pokyn 

dvěma vojákům, kteří šli k Vale. Vzali ji za paži a táhli ji s sebou ke kruhům na louku. 

„Zbytek zabijte!“ 

„Ne! Tomine! Ne! Ne, nedělej to!“ Vala na něj křičela, ale i přesto začali vojáci střílet na 

nevinné lidi. Tomin tam prostě stál a sledoval zabíjení lidí. Vala zavřela oči, aby ten 

masakr nemusela sledovat. Jakmile přestala slyšet zvuky zbraní, otevřela oči. Pohlédla na 

Tomina, který tam jen tak stál, a vojáci ji po chvilce odvedli z vesnice. Z domů se dívali 

vyděšení vesničané, kteří se stihli ukrýt. 

 

P9C-882, vesnická knihovna 

Carterová ležela v bezvědomí na podlaze a Mitchell pracoval na její ráně na zádech. V 

rukou držel svorky, na kterých byla vata. Carterová se pomalu probouzela a Mitchell 

rychle řekl: „Nehýbej se, Sam! Počkej chvíli, to ti pomůže.“ Mitchell vzal stříkačku 

morfia, kterou měl v lékárničce, která byla plně vybavena, a vstříkl jí ho do stehna. Pak se 

vrátil zpátky k práci a vzal do rukou nůžky, na kterých byla nit.  

„Jak dlouho jsem byla mimo?“ zeptala se Carterová. 

„No, bohužel ne na dost dlouho, abych tohle dokončil. Jen vydrž.“ Mitchell zrovna zašíval 

Carterové ránu, která se ho zeptala: „Co se děje venku?“ 

„Střelba ustála, armáda Oriů zvítězila.“ Carterová viděla vojáka, který se najednou objevil 

u nich v místnosti. 

„Came!“ Mitchell rychle popadl zbraň, ale pak polevil.  

„Sakra, Sam!“ Voják se porozhlédl kolem sebe a pak pokračoval v cestě, přitom procházel 

zdí pryč. Cam se otočil zpátky na Sam a řekl: „Takhle mě nestraš.“ 
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„Co?“ zeptala se zmateně Carterová. 

„Jo, to zařízení je zapnuté. Zapomněl jsem se o tom zmínit. Nevím, jak velký to pole je, 

ale myslím, že jen ty a já jsme jediní, kteří v něm jsme.“ 

„Teal’c a Vala?“ 

„Snažil jsem se s nimi spojit, ale neodpovídají.“ Mitchell na chvilku přestal se šitím a 

podíval se na Sam, která řekla: „No, to by mohlo znamenat cokoliv.“ 

„To může. Zvládneme to, Sam.“ Sam sténala bolestí a Mitchell pokračoval v zašívání. 

 

Prostor, P9C-882, Orijská loď, pokoj 

Orijská mateřská loď setrvávala na orbitě planety. 

Vala seděla na okraji postele v pokoji, kde ji drželi zamčenou. Kolem ní svítilo pár svíček 

a před ní u dveří byl velký dřevěný stůl. Najednou se do místnosti otevřely dveře a dovnitř 

vešel Tomin. Hned, jak vešel dovnitř, zavřel je za sebou. Tomin měl na sobě modrou 

uniformu se znakem Oriů u svého srdce. Další modré šaty ležely na posteli vedle Valy, 

která měla na sobě oblečenou SG zelenou uniformu. Tomin přišel k ní blíže a zeptal se jí: 

„Proč stále ještě nosíš oblečení těch rouhačů?“ 

„Když si obléknu tohle a řeknu „Blahoslavení budiž Ori“, přestaneš hromadně vraždit 

nevinné lidi?“ Tomin se tím urazil a chystal se k odchodu z místnosti, jenže Vala ho 

zastavila.  

„Tomine, počkej!“ Tomin se zastavil a nadále ji poslouchal, jak mluví: „Vím, že si myslíš, 

že cokoliv řeknu, je lež. Mnohokrát jsem tě zklamala, takže to teď asi nezměním. Ale chci, 

abys věděl, že jedna věc je pravda. To, co mezi námi bylo, je opravdové. Skutečně jsem se 

do tebe zamilovala. V hloubi srdce jsi byl dobrý člověk. Ne proto, že ti to řeklo učení 

Počátku. Vím, že se ti nemůže líbit to, co tě ta víra nutí dělat.“ 

„Za celou tu dobu, co jsme byli spolu, o mě nevíš vůbec nic.“ 

„Vím, že mě stále miluješ. Proč bych tady jinak byla?“ zeptala se Vala a Tomin k ní přišel 

blíže. 

„Kdyby bylo po mém, zapálil bych oheň, který by tě zaživa upálil za tvou bezbožnost. Jsi 

tady jen proto, že to nařídila Orici. Zůstaneš tady. S nikým se nesetkáš ani nepromluvíš. 

Budeš studovat Počátek, dokud nepomine tvá posedlost zlem,“ řekl Tomin a šel ke dveřím. 

„Ne, Tomine. Mě učil život a docela mi to šlo. A musím tě varovat, že škola není nic pro 

mě.“ Tomin se otočil k Vale a řekl: „Učit tě budu já.“ Na chvilku ztichnul a pak 

dopověděl: „Je to můj trest za to, že jsem dovolil, abys mě podvedla. Pokud budeš 

odporovat dál, zemřeš!“ Poté, co to dořekl, odešel z pokoje. 

 

P9C-882, obecní dům 

Matar, Thilana a několik dalších vesničanů se nacházeli ve velké místnosti. Thilana 

pomáhala zraněné dívce posadit se na židli. Teal’c k ní přišel se zakrytou tváři velkou 

kapucí, kterou pak sundal. 
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„Teal’cu!“ 

„Thilano. Jsem rád, že tě vidím nezraněnou.“ 

„Já také. Kde máš zbytek svého týmu?“ 

„Doufal jsem, že to víš.“ 

„Ne, nevím.“ Matar, který stál u okna, přišel najednou k oběma se slovy: „Mluvil jsem s 

většinou, Thilano. Rozhodli jsme, že jako představená vesnice sdělíš naším jménem 

převorovi, že přijímáme učení Počátku.“ 

„Cože? Na to nemáte právo!“ 

„Vidíš, jakou mají moc.“  

„Kvůli síle opustíte své zásady?“ zeptal Teal’c. 

„Tohle se vás už netýká! Vaše snaha odolávat nás pouze vedla ke smrti,“ řekl rozčíleně 

Matar. 

„Týká se mě, když chce někdo uctívat falešné bohy. Oriové nejsou hodni vašeho uctívání,“ 

řekl Teal’c. 

„Ať jsou to bohové nebo ne, jejich moc je skutečná. To však nelze říct o vašich lidech. 

Zavázali jste se nás chránit, ale když ten čas přišel, tak jste zklamali. Nemáme na 

vybranou. Skloníme se před Orii a budeme prosit o milost, nebo všichni zahyneme.“ Matar 

odešel a Thilana se s obavami podíval na Teal’ca. 

 

Hyperprostor, Odyssey, můstek 

Na můstek přišel Marks, který hned usedl do křesla se slovy: „Tak jak jsme na tom?“ 

„Téměř u planety. Bohužel tu také zaznamenávám přítomnost orijské lodi,“ odpověděla 

Evansová. 

„Změňte kurs a vystupte z hyperprostoru na opačné straně planety, aby si nás nevšimli.“ 

„Ano, pane. Měním kurs,“ řekla Marksová a na své konzoli změnila souřadnice výstupu.  

„Opustíme hyperprostor za necelou minutu,“ oznámila Marksová, jakmile upravila kurs. 

Marks zapnul interkom na křesle a řekl: „Celé posádce, tady Marks. Buďte všichni 

připraveni na svých místech. U planety se nachází orijská loď, proto vystoupíme 

z hyperprostoru na druhé straně planety.“ 

„Proč tam vlastně letíme?“ zeptala se Jane otočena směrem ke Kevinovi. 

„Na té planetě je SG-1,“ odpověděl Kevin a Jane hned pochopila, o co se jedná. 

„Doufám, že nemyslíš na to, co myslím, že ty myslíš?“ zeptala se tiše Jane. 

„Jo, myslím,“ odpověděl Kevin. Vstal z křesla a šel dopředu k oknu, ze kterého měl 

krásný výhled do hyperprostoru. 

„Jsme na místě,“ oznámila hlasitě Marksová a Marks se vrátil zpátky do křesla se slovy: 

„Opusťte hyperprostor, štíty na maximum!“  

 

Prostor, P9C-882, Odyssey, můstek 

Odyssea vystoupila z hyperprostoru na druhé straně planety, než byla orijská loď. 
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Marks zapnul na svém uchu vysílačku a řekl: „SG-1, tady Odyssea, ozvěte se.“ 

Z vysílačky se ozýval pouhý šum, a tak Marks zopakoval celou větu: „SG-1, tady 

Odyssea, ozvěte se.“ 

„Odysseo, tady Teal’c.“ Marksovi se ulevilo, když uslyšel Teal’ca. 

„Teal’cu, tady Marks. Jaká je situace?“ 

 

P9C-882, obecní dům 

Thilana stála u okna spolu s Teal’cem, který držel v ruce vysílačku. 

„Máme problém. Vala byla odvedena na orijskou loď a podplukovníci Mitchell 

a Carterová jsou nejspíše fázově posunuti, jenže se s nimi nemůžeme spojit. Válečníci 

Oriů vyhrožují, že jestli se vesničané nepodřídí Počátku, budou zabiti.“ 

 

Prostor, P9C-882, Odyssey 

„O něco se pokusím. Buďte zatím tam, kde jste, za chvilku jsem tam.“ 

„Rozumím.“ Marks vypnul vysílačku a vstal z křesla. 

„Můstek je váš, Marksová. Musím si pro něco zajít,“ řekl Marks při odchodu z můstku. 

Jane nevěděla, o co se jedná, a tak vstala z křesla a řekla Evansové: „Přeberte můstek 

místo mě.“ Evansová kývla hlavou a Marksová odešla za Marksem. 

„Kevine, počkej!“ Jane doběhla Kevina a zeptala se ho: „Co zamýšlíš?“  

„Teal’c právě řekl, že Carterová s Mitchellem jsou fázově posunuti. Tak mě napadlo se 

k nim dostat zamaskovaný.“ 

„Jak?“ zeptala se nechápavě Jane. 

„Ukážu ti to,“ odpověděl Kevin a vstoupil do zbrojnice. Šel ke skříni, kde měli 

technologie, které mohou použít při nouzi. 

„Toto,“ řekl Kevin a vytáhnul ze skříně sodanské maskovací zařízení. 

„Co to je?“ 

„Sodanské maskovací zařízení. Nikdo mě neuvidí krom Mitchella a Sam,“ odpověděl 

Kevin a zavřel skříň. Pak šel ke své skříni, ve které měl oblečení do terénu. 

„Kevine, jsi velitel lodi, nemohu tě nechat jít tam dolů.“ Kevin se usmál a řekl na to: „Jako 

kdybych o tom nevěděl. Proč myslíš, že jsem se stal velitelem?“ 

„Abys porušil všechna daná pravidla?“ hádala Jane a rovnou se i trefila. 

„No vidíš, že to víš.“ Přitom, jak spolu mluvili, se Kevin převlékal do jiné uniformy. 

 

P9C-882, vesnická knihovna  

Carterová ležela na lůžku přikrytá dekou. Na chvilku zasyčela bolestí a Mitchell stojící u 

okna se otočil směrem k ní. 

„Je to stále horší?“ 

„Nelepší se to,“ odpověděla Carterová a Mitchell šel k ní. 

„Poslyš, trochu jsem přemýšlel.“ 
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„A jéje.“ 

„Jo. Nebezpečný, já vím.“ Mitchell sednul vedle ní a vzal do rukou další stříkačku morfia. 

„Můžu odejít z toho pole a stále budu mimo fázi, je to tak?“ zeptal se Mitchell, a přitom 

vstříkl Carterové do nohy další dávku morfia. 

„Tak jsem pomyslel, že bych vzal nějakou C-4ku a rozmístil ji okolo vesnice. Vrátil bych 

se, využil exploze k odvedení pozornosti…“ Carterová zavrtěla hlavou. Mitchell si toho 

všimnul, a tak se jí zeptal: „Co je? Neslyšelas zbytek plánu.“ 

„Nemůžeme tu nechat to zařízení.“ 

„Chtěl jsem si trochu C-4ky nechat i na něj.“ 

„Ale kvůli mně to zařízení nesmíš obětovat! Pořád je naší jedinou nadějí proti Oriům.“ 

„Bez urážky, ale ten krám nevypadá, že by ještě k něčemu byl.“ 

„Bude to fungovat. Jenom jsem nebyla připravená. Stejně to už asi nezvládnu.“ 

„Ne! S tímhle ani nezačínejte.“ Sam se na něj podívala a řekla: „Came, … musíme si 

konečně přiznat, že tady zemřu.“ 

„Ne, tohle neberu. Protože to nedopustím. Jak bych to pak vysvětloval Marksovi?“ 

Carterová byla zaskočena tím, když uslyšela Marksovo jméno. 

„Vážím si toho. Ale pravda je, že i když se ti podaří zabavit a zničit tohle zařízení, nikdy 

mě sám k bráně nedoneseš.“ 

„Ale ano, dostanu.“ 

„Ne živou.“ 

„Ale ano. A konec diskuze.“ 

 

Prostor, P9C-882, Odyssey, můstek 

Marks byl připraven jít na planetu spolu s týmem, který ochotně přijal jako doprovod. 

S připnutou P-90kou na vestě stál na můstku, kde se na něj polovina posádky dívala. 

„Jestli na mě takhle budete pořád zírat, snížím vám plat o polovinu.“ Jakmile to 

dopověděl, všichni se najednou vrátili ke své práci. 

„To už je lepší.“ Jane přišla k němu a zeptala se ho: „Co máš vlastně v plánu?“ 

„Máme s sebou dost lokátorů, abychom označili všechny vesničany. Pak vám dám 

znamení a přenesete je na palubu. Mezitím já budu hledat Carterovou a Mitchella.“ 

„Jsme připraveni, pane,“ řekl jeden člen týmu, který jde s Marksem dolů. Marks kývnul a 

řekl: „Přeneste nás.“ 

„Ano, pane,“ řekla Evansová a během pár vteřin byl tým s Marksem přeneseni na planetu. 

 

P9C-882, louka 

Tříčlenný tým spolu s Marksem se objevili na louce, kde nikdo nebyl. 

„Tak dobrá, dáme se do práce. Každý ví, co má dělat.“ Všichni na rukou měli sodanské 

maskovací zařízení, které aktivovali. Všichni byli posunuti do jiné dimenze, a tak je nikdo 

neviděl. 



~ 96 ~ 
 

„Hezký,“ řekl na to Kevin a všichni vyrazili k vesnici. 

 

Prostor, P9C-882, Orijská loď, pokoj 

Vala seděla na křesle s nohama na stole. Tomin za ní přišel do místnosti se slovy: „Odpusť 

mi, že jsem tě uhodil.“ Vala se na něj nejdříve podívala, ale pak obrátila hlavu na jinou 

stranu.  

„To, že jsi mě uhodil, není nic ve srovnání s životy, které jsi nemilostně utratil. To nikdy 

neodčiníš, Tomine. Myslela jsem, že tě můžu zachránit, ale vidím, že je pozdě.“ 

„Ano, to je. Už mě nikdy neuvidíš,“ řekl Tomin a vydal se ke dveřím, jenže Vala ho 

zastavila slovy: „Ještě poslední příběh. Kvůli mně.“ Vala vstala ze židle a opřela se o stůl. 

„Už je to velmi dávno, co někteří lidé jako ty a já dosáhli časem tak velikého pokroku, že 

se dokázali přeměnit v energii a vystoupit na vyšší úroveň existence.“ Vala šla blíže 

k Tominovi, který se zdál být nezaujatým. 

„Já vím, že to zní bláznivě, ale stalo se to. Zjistili, že když je obyčejní lidé uctívají, mají 

ještě větší moc. Proto využili své vědomosti, aby získali co nejvíce lidí. Pak vytvořili 

náboženství, které lidi nutilo uznávat je. Čím víc uctívačů měli, tím byli mocnější. Tím 

náboženstvím udržovali všechny v povolnosti. Náboženství říká, že tyto bytosti jsou 

laskavý, ale vůbec tomu tak není. Ale kdyby je nechali povznést, museli by se dělit i o 

jejich moc. Pouze ty lidi využili a odhodili. Vím, že tě nijak nepřesvědčím, ale všechno, 

čemu věříš, je lež.“ Tomin se otočil, vyšel z místnosti a za sebou zavřel dveře.  

 

P9C-882, vesnice -> vesnická knihovna 

Marks se nenápadně plížil vesnicí k budově, kde se nacházel Teal’c. Jenže, při procházení 

kolem jedné budovy, se zarazil. Zastavil se a šel k jedné budově ke dveřím. Chtěl chytnout 

za kliku, jenže ruka klikou normálně prošla. Kevin hned věděl, co to znamená, a tak prošel 

zavřenými dveřmi dovnitř, kde viděl Carterovou a Mitchella. 

„Mitchelle. Carterová.“ Mitchell rychle vstal ze židle, když uslyšel Markse. 

„Marksi, co vy tu děláte?“ 

„Snažíme se vám zachránit zadek,“ odpověděl Marks a šel k Sam, která ležela lůžku. 

„Kevine.“ 

„Sam. Co se stalo?“ Kevin se zarazil, když viděl Sam, jak tam s brečením leží. Chtěl ji 

chytnout za ruku, jenže nemohl. Oni byli fázově posunuti a on byl v jiné dimenzi. Mitchell 

dal Marksovi znamení hlavou, aby šli bokem. 

„Co se stalo?“ zeptal se tiše Marks. 

„Trefili ji do břicha. Je to vážný, musíme ji co nejrychleji odsud dostat.“ 

„Mám plán, který právě probíhá. Mám tu s sebou tým, který právě šel k Teal’covi. 

Postupně všem vesničanům budou dávat lokátory. Odyssea nás pak může transportovat.“ 

„A co my?“ 

„Vás vezmeme s sebou.“ 
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„Ale ten přístroj nesmí padnout do jejich rukou,“ řekla tiše Sam. Kevin pohlédl na 

Mitchella a pak šel k ní. Dřepnul vedle lůžka a řekl: „Neboj se. Dostanu tě odsud klidně i 

s tím přístrojem.“ Sam kývla souhlasně hlavou a Kevin vstal. 

„Jakmile všichni budou označeni, vypnete ten přístroj a všichni se necháme 

transportovat,“ řekl Marks, ale s nejistou tváří, které si všimnul Mitchell. 

„Co se děje?“ 

„Vala je na orijské lodi. Jedinou naší šancí je ji transportovat, pokud nezapnou štíty,“ 

odpověděl Marks. Jakmile to dopověděl, objevil se převor, který prošel zdí. 

„Ale ne,“ vyšlo z Mitchella a ukázal prstem na převora. Marks se hned otočil a převor se 

zastavil. 

„Bude to jedna ku nule pro vědu, nebo nula ku jedné pro převora?“ zeptal se Mitchell. 

„Myslím, že jedna ku jedné, protože on mě uvidí. Za chvilku se vrátím,“ řekl Kevin a pak 

šel k Sam.  

„Brzy jsem zpátky,“ řekl Kevin a rychle prošel zdí ven a utíkal od převora co nejdál. 

Mezitím převor aktivoval svou hůl, která velmi jasně zářila, že lidé zavírali oči. Carterová 

tam s Mitchellem byli potichu a sledovali převora, který najednou deaktivoval svou hůl. 

Mitchell šel pomalu k němu a řekl: „Zdá se, že tvoje triky na nás nezabírají, co?“ Převor se 

rozhlížel kolem sebe, přičemž neviděl Mitchella, který stál hned u něho. 

„Ukažte se, nebo tato vesnice bude zničena!“ Po chvilce odešel frustrovaný převor 

z domu, který neviděl. 

„Jedna ku nule pro vědu,“ řekl Mitchell a pohlédl na Carterovou, která uznala jeho slova. 

 

P9C-882, obecní dům 

Teal’c stál v místnosti, kde se mezitím dva z týmu z Odyssey shromáždili. Všem lidem 

podávali lokátory a říkali jim, aby si je nechali u sebe. Brzy se tam objevil i Marks, který 

se zeptal: „Jak jsme na tom?“ 

„Jsme skoro hotoví,“ odpověděl člen týmu. 

„Výborně.“ 

„Thilano, to je podplukovník Marks, velitel vesmírné lodi Odyssea,“ řekl Teal’c a Thilana 

přišla blíže k Marksovi, kterému pověděla: „Ráda vás poznávám. Jsme vám zavázáni.“ 

„Také vás rád poznávám, ale teď si musíme pospíšit. Carterová je na tom dost špatně, 

potřebuje doktora.“ 

„Jsem hotov,“ řekl vojín, když se objevil. 

„Tak se dáme do toho.“ 

 

P9C-882, vesnická knihovna 

Mitchell sledoval z okna orijské vojáky, jak rychle opouští vesnici. 

„Vyklízejí pozici a budou bombardovat vesnici z oběžné dráhy.“ Mitchell pohlédl na 

Carterovou, která měla zavřené oči, a tak šel k ní.  
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„Myslím, že budeme v pořádku. Zařízení vydrží a oni si budou myslet, že nás dostali. Ale 

zabijí ostatní, jestli nevyjde Marksův plán.“ 

„Ten právě vychází o mnoho lépe, než jsem si myslel,“ řekl Marks, když se tam najednou 

objevil. 

„Jak jsme na tom?“ zeptal se Mitchell. 

„Všichni byli transportováni na Odysseu. Teď jsme na řadě my.“ 

„Počkej chvilku. Musíme zachránit tuto vesnici. Je to jejich domov.“ Kevin pohlédl Sam a 

souhlasně kývnul hlavou. 

„Dobrá. Ale slib mi, že vydržíš, než to skončí.“ 

„To teď nedokážu říci.“ 

„Ale dokážeš, jen si to musíš připustit.“ 

„Tak dobrá,“ řekla Sam. 

„Mitchelle, mohl byste si sednout k laptomu, budu vám říkat, co budete dělat,“ řekl Marks. 

 

P9C-882, Orijská loď 

Vala spala na posteli a Tomin seděl vedle ní. 

„Proč se neukážou?“ zeptal se Tomin. Vala, když ho zaslechla, sedla vedle něj. 

„Kdo?“ zeptala se zmateně.  

„Tví přátelé. Ukryli na povrchu planety jednu budovu. Převor chce kvůli nim zničit celou 

vesnici. Kvůli jejich proradnosti zemřou stovky lidí.“ 

„Stovky nevinných lidí!“ 

„Ano.“ 

„Tebe to trápí?“ 

„Nevím…“ Vala zavrtěla hlavou. 

„Převrátil význam,“ začal mluvit Tomin o někom jiném. 

„Kdo?“ 

„Převor. Změnil význam příběhu o Markonovi, aby se to hodilo na tuto situaci. Aby 

ospravedlnil zabití těch vesničanů.“ 

„Když myslíš, že je to špatně, tak něco udělej.“ 

„Je to převor.“ 

„Tomine, ti lidé nemusí zemřít. Ty jediný s tím můžeš něco udělat. Udělej něco, dokud je 

ještě čas.“ 

 

P9C-882, vesnická knihovna 

Marks stál poblíž Mitchella a radil mu, jak rozšířit fázové pole na celou vesnici. 

„Nemáme dostatek energie,“ řekla Sam. 

„Energie krystalu v Merlinově zařízení je vyčerpána. To je ten důvod, proč byly použity 

naquadohové generátory. Naštěstí orijské a antické technologie jsou si podobni. Takže 

vytáhněte krystal z té tyčové zbrani,“ řekl Marks a Mitchell vstal od počítače a šel 
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k orijskému vojákovi, vedle kterého ležela tyčová zbraň. Vzal ji do rukou a pak z kapsy 

vytáhnul zavírací nůž.  

„Hotovo. Co mám udělat?“ zeptal se Mitchell, když vytáhnul krystal. 

„Vlož krystal do zadní části zařízení,“ odpověděla Carterová. 

„Jasně.“ Mitchell stoupl k zařízení a otevřel zezadu malou zásuvku. Snažil se dovnitř 

vložit krystal, jenže se tam nevešel. 

„Je to příliš velký. Nevejde se tam.“ 

„Tak použijte kabelový napájecí adaptér,“ řekl Marks. 

„Cože?“ 

„Konektor k antické části.“ 

„Zkuste mi to vysvětlit, tak abych to pochopil.“ 

 

Prostor, P9C-882, Orijská loď, můstek 

Převor seděl ve velitelském křesle a držel svoji hůl. Z můstku byl krásný výhled na 

planetu. Za převorem se otevřely do místnosti dveře, kterými prošel Tomin. 

„Promiňte, převore.“ 

„Pojď dál, Tomine. Je dobře, že jsi prohlédl. Blahoslaveni budiž ti, kteří kráčí v 

souzvuku.“ 

„Odpusť mi, převore, ale stále jsem znepokojen. Věřím, že se mýlíme. Lidé z vesnice 

vyjádřili svou ochotu hledat pravdu. Věřím, že to myslí vážně. Copak si Oriové nepřejí, 

aby každý kráčel po jejich cestě?“ Převor vstal z křesla a stále se díval směrem k oknu. 

„Jsem zklamaný, Tomine. Zdá se, že jsi začal zpochybňovat vůli Oriů. Nebo ta nevěřící 

pod tvým dozorem tě přivedla na scestí?“ 

„Ne, nezačal jsem zpochybňovat vůli Oriů, ale začal jsem pochybovat o výkladu jejich 

slov. Nehledě na to, co řeknete, neuvěřím, že kniha Počátku schvaluje masakrování 

nevinných lidí! A já už nebudu přihlížet, jak je svaté učení dobré vůle a víra, kterou jsem 

přísahal podporovat, pokrucována dle potřeby a používána k ničení lidí!“ Tomin zlostně 

křičel na převora. 

„Jak se opovažuješ!“ převor zakřičel na Tomin, který ho sledoval se vztekem. 

 

P9C-882, vesnická knihovna 

Mitchell stál u zařízení, ke kterému připojoval pomocí kabelů krystal. Marks stál vedle 

něho a snažil se ho popohnat. 

„Mitchelle, nechci vás hnát, ale jestli si nepospíšíte, budu dříve mrtvý já. Vy jste fázově 

posunuti, já jen v jiné dimenzi.“ Jakmile to Marks dopověděl, Mitchell byl kopnut slabým 

elektrickým výbojem. Rychle strčil prst do pusy a zchladil si ho. 

„Dobré znamení,“ řekla Carterová. 

„To se ti lehce říká, ty jsi nedostala kopanec. Dobře, tak co dál?“ zeptal se a Marks ho 

navigoval: „Nejdříve musíte vypnout to pole, abych pak mohl být s vámi fázově posunut.“  
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„Dobrá, jak to mám udělat?“ 

„Běžte do hlavního seznamu přístroje a napište: „Turn off Merlin device“.“ Mitchell 

přepnul okno na ploše a na obrazovce se objevilo hlavní okno. Na klávesnici rychle napsal 

to, co mu Marks řekl. Během několika vteřin se objevilo jasné světlo a všichni krom 

Markse byli přesunuti zpátky. Mitchell se rozhlížel kolem sebe a nikde neviděl Markse, 

který se během několika vteřin objevil. 

„Dobrá práce.“ 

„Teď jste na řadě vy,“ řekl Mitchell a uvolnil Marksovi místo. Marks rychle stoupl před 

počítač a začal na něm pracovat. Přitom pohlédl na Mitchella a řekl mu: „Běžte za Sam.“ 

„Jo.“ Mitchell odešel od Markse a šel za Carterovou, která už upadla do bezvědomí. 

„Kevine, tady Jane. Musíte odtamtud co nejrychleji vypadnout. Senzory zaznamenávají, že 

orijská loď nabíjejí zbraně.“ Kevin ignoroval vysílačku a nadále pokračoval v práci. 

 

Prostor, P9C-882, Orijská loď, můstek 

Převor stál na můstku spolu s Tominem, který nemohl s rozhodnutím převora nic udělat. 

„Hleď, jak se činí práce rukou Oriů!“ Převorova hůl začala zářit. 

Z orijské lodi vyšlo několik paprsků na vesnici. Z planety se objevovaly výbuchy. 

  

Prostor, P9C-882, Orijská loď, pokoj -> kruhy 

Vala seděla na stole a do pokoje rychlým krokem přišel Tomin. 

„Co se stalo?“ zeptala se Vala a Tomin ji chytl za předloktí. 

„Pojď se mnou.“ 

„Nech mě jít!“ řekla Vala a snažila se vysmeknout ze zajetí. 

„Převor zničil vesnici, nemohl jsem nic dělat. Teď mlč, prosím, pro dobro nás obou,“ 

jakmile to Tomin dopověděl, vzal Valu za ruku a odešel s ní z pokoje. 

Tomin opatrně s Valou procházeli chodbou, která vedla ke kruhům. Vešli do místnosti 

s kruhy a Tomin za sebou zavřel dveře. 

„Loď se chystá opustit orbitu. Za tohle mě pravděpodobně zabijí, ale přenesu tě na 

planetu,“ řekla Tomin a Vala na to: „Pojď se mnou. Prosím, Tomine.“ 

„Máš pravdu, stále tě miluji,“ přiznal se Tomin, Vala se na něj usmála a řekla mu: „Tak 

pojď!“ Tomin přiložil své ruce na její tvář a začal ji líbat. Po chvilce líbání poodstoupil 

dozadu a řekl: „Tohle je vše, co mohu udělat.“ Tomin šel k ovládacímu panelu ke kruhům. 

„Ne, Tomine, můžeš udělat víc.“ Tomin aktivoval kruhy a Vala zmizela se zklamáním ve 

tváři. 

 

P9C-882, vesnice 

Vala šla po místě, kde je jen samá hlína a tráva. Původně tam byla vesnice. Bohužel, tam 

byl jen samý kouř. Neexistovala žádná vesnice. Vala se zastavila na jednom místě a 

otočila se opačným směrem, než šla. 
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„Haló? Je tu někdo?“ Během chvilky se rozzářila oblast a objevila se tam vesnice, ve které 

na ni čekal Mitchell. 

„Valo.“ Vala se otočila a běžela k Mitchellovi, kterému skočila do náruče. 

„Marksovi se podařilo rozšířit pole právě včas.“ 

„Marksovi? A kde je zbytek?“ 

„Jsou na palubě Odyssey, která je na oběžné dráze.“ 

„Marksi, vše už je v pořádku. Je tu i Vala,“ řekl do vysílačky. 

 

P9C-882, vesnická knihovna 

Marks seděl u Sam a držel ji za ruce. 

„Rozumím. A jak je na tom ta orijská loď?“ 

 

P9C-882, vesnice 

Vala zapnula Mitchellovu vysílačku a odpověděla: „Pokud vím, tak už odletěla.“ 

 

P9C-882, vesnická knihovna 

„Dobře. Carterová je na tom špatně, přeneseme se na Odysseu a za chvilku se vrátím i 

s vesničany.“ Marks pohlédl na Carterovou, která v bezvědomí ležela na lehátku. 

 

P9C-882, vesnice – o čtvrt hodiny později 

Podplukovník Marks spolu s Valou, Mitchellem a Teal’cem stáli před davem vesničanů, 

kteří jim byli vděčni za jejich pomoc. 

„Jsme vám zavázáni za vaši pomoc. Vždy tu budete u nás vítáni.“ 

„Rádi jsme pomohli,“ řekl Marks. 

„Nechcete tu zůstat na hostinu, která se pořádá na vaši počest?“ zeptala se Thilana. 

„Rádi bychom zůstali, jenže už se musíme vrátit domů. Když tak se tu někdy stavíme, až 

bude podplukovník Carterová v pořádku.“ 

„A jak je na tom?“ zeptala se Thilana 

„Je stále na operačním sále, ale doktoři říkají, že by měla být v pořádku,“ odpověděl 

Marks a otočil se k SG-1. 

„Už bychom měli jít,“ jakmile to Marks dopověděl, aktivoval vysílačku a řekl: „Marksová, 

tady Marks. Přeneste nás.“ Marks se krátce zasmál, když při práci musí před ostatními své 

sestře vykat. Během několika vteřin byl Marks se zbytek SG-1 přeneseni na Odysseu a 

Thilana s ostatními vesničany šli oslavovat.  

 

Hyperprostor, Odyssey 

Jakmile všichni byli na palubě Odyssey, vstoupili do hyperprostoru. 

Marks se zbytkem SG-1 byli ve zbrojnici, kde si odkládali všechny své zbraně s vestami. 

„Měl jste krásné načasování, Marksi. Musím vám poděkovat.“ 
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„To nemusíte. Vlastně jsem měl v rozkazech jinou planetu, která byla dvě hodiny letu 

odsud. Věděl jsem, že jste tam, tak jsem se chtěl za vámi zastavit a pozeptat se na 

pokroky. Když jsme na senzorech zaznamenali orijskou loď, tušil jsem, že se něco stalo,“ 

řekl Marks při převlékání do lodní uniformy. 

„To jsme měli štěstí.“ 

„Tak, jestli mě omluvíte, musím jít na ošetřovnu,“ řekl Marks a opustil zbrojnici. Mitchell 

kývnul hlavou a pohlédl na ostatní, kteří se na něj podívali. 

„Co se děje?“ 

„Je tu něco, co bychom měli vědět?“ zeptala se Vala. 

„To vám bohužel nemůžu říci,“ odpověděl Mitchell a odešel z místnosti. 

Marks přišel na ošetřovnu a šel hned k Sam, která ležela na posteli připojená na EKG a 

pulsoxymetr. Sedl vedle ní a chytnul ji za ruku. Sam pomalu otevřela oči a Kevin se 

usmál. 

„Ahoj.“ 

„Ahoj,“ odpověděla Sam a také se usmála.  

„Jak ti je?“ 

„Mnohem lépe. A co ty? Jak to dopadlo?“ 

„Všichni jsou v pořádku. Vesničané jsou zpátky ve vesnici a orijská loď dávno odletěla. 

Za pár hodin budeme zpátky na Zemi.“ 

„Děkuji, že jsi tady.“ 

„Já děkuji, že jsi to nevzdala,“ řekl Kevin a políbil Sam na čelo. 
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Epizoda 5 : Maskování 

 

Neznámá planeta, vesnice 

SG-1 byla na misi na jedné planetě, kde právě procházeli vesnicí s Tevarisem, který byl 

vůdce vesnice. 

„Byl velice přesvědčivý,“ řekl Tevaris při procházení kolem skupiny lidí. V rukou nesl 

kopii knihy Počátku, kterou jim tam zanechal převor. 

„Uvěřte, nebo zemřete, pouze spasení a život věčný,“ řekl Mitchell. 

„Nemluvil o smrti, pouze o spasení a o věčném životě. O požehnání Oriů.“ 

„Nevyhrožoval vám?“ divila se Vala. 

„Mluvil o náboženství. Dal nám tuto knihu, abychom ji přečetli a posoudili. Dnes se má 

vrátit pro odpověď.“ 

„Nejste jediní. Děje se to v celé galaxii,“ řekla Sam, která se po třech týdnech vrátila do 

aktivní služby. Tevaris na ni pohlédl a zeptal se: „Chcete říct, že tato tvrzení jsou falešná?“ 

„Tvrdíme, že v té knize je pravdy asi jako v Šifře mistra Leonarda,“ odpověděl Mitchell. 

„Hele, to oni chtějí, abyste si to mysleli,“ řekla Vala. 

„Chtějí? A kdo?“ zeptal se Mitchell, když se otočil na Valu, která šla hned za ním spolu s 

Carterovou. Teal’c šel úplně vzadu a rozhlížel se kolem sebe. 

„Nerozumím vám,“ řekl Tevaris. 

„To je kniha z naší planety. Je moc zábavná, ale přesto je to fikce,“ vysvětlil Mitchell a 

Vala se zasmála. Přiklonila se blíže k Tevarisovi a řekla: „Tím bych si nebyla tak jistá.“ 

„Dobře. Myslím si, že jsme odbočili trochu od tématu,“ řekla Carterová a stoupla před 

skupinu, která se hned zastavila. 

„Jaké máte důkazy na podporu vašeho tvrzení?“ zeptal se Tevaris. 

„No, vlastně žádné. Ani vám nemůžeme radit, co máte dělat. Ale podmaňovat lidi 

vyhrůžkami smrtí je jistě špatné. Když se postavíte na odpor, budeme vám ze všech sil 

pomáhat,“ odpověděla Carterová. 

„Nemůžeme toho předem moc slíbit, ale viděli jsme hodně takových vesnic úplně 

vyhlazených,“ řekl Mitchell. 

„Jak už jsem říkal, převor nám nehrozil, pouze vyzdvihoval přednosti Počátku jako 

skutečnost pravé spásy.“ Mitchell se naklonil ke Carterové a řekl: „Hodný strýček. To je 

mi novinka.“ Carterová tomu přikývla. 

„Převor Oriů se vrátil,“ oznámil jeden z vesničanů. Všichni se najednou obrátili k muži, 

který stál na cestě. Mitchell se otočil na Tevarise a řekl: „Poslyšte, bez ohledu na to, jak to 

berete, ale asi bude nejlepší, když nás převor neuvidí.“ 

„Zde je možné se ukrýt,“ řekl Tevaris a zavedl všechny do stanu, který byl po jejich levici. 

Pak šel ke skupině vesničanů, která se shromáždila na jednom místě. Orijský převor s holí 

v ruce přicházel k Tevarisovi. 

„Vítejte zpět, převore.“ Převorova tvář byla kryta kápím. 
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„Děkuji, Tevarisi. Uvažovali jste o božském právu?“ 

„Ano, převore. Ale rádi bychom slyšeli více z tvé moudrosti,“ odpověděl Tevaris. 

„Není to má moudrost, ale moudrost věků předaná námi jedinými pravými bohy.“ Převor 

zdělal z hlavy kápi a pokračoval v mluvení: „Blahoslavení budiž Ori.“ Všichni členové 

SG-1 byli ohromeni, když viděli Daniela Jacksona jako převora, který sklonil před 

Tevarisem hlavu. 

 

Země, SGC, zasedací místnost – o hodinu později 

Carterová, Mitchell, Vala a Teal’c seděli v zasedací místnosti spolu s generálem Landrym. 

„Adria mu musela něco udělat. Myslím, než ho proměnila v převora,“ řekla Vala. 

„Myslíte, že mu nějak vymyla mozek?“ zeptal se Landry. 

„Daniel by nikdy nechtěl být jedním z nich a přijmout jejich víru. Ne dobrovolně,“ řekla 

Carterová sedící po pravici generála Landryho. 

„Je v tom zatraceně dobrý. Ti lidé mu zobali z rukou bez jedné malé výhrůžky,“ řekl 

Mitchell sedící naproti Carterové. 

„Proto si myslím, že je stále nějaká část Daniela tam někde uvnitř. Je lepší, než Oriové.“ 

„Ano, ale musíme si připustit, že je tu velmi reálná možnost, že to vůbec nemusí být 

Daniel. Merlinovo vědomí nahrané do jeho mysli ho mohlo úplně zničit. Oslabit natolik, 

aby z něj mohla Adria udělat převora,“ řekla Carterová. 

„Přesto ho nemůžeme opustit,“ řekl dosud mlčící Teal’c. 

„Tak co budeme dělat?“ zeptal se Landry. 

„Sebereme ho. Zjistíme, co se stalo, a pokusíme se ho dostat zpátky,“ odpověděl Mitchell. 

„To bude velice riskantní,“ řekl Landry. 

„Možná s tím Adria počítá a doufá, že tak pronikne k nám,“ řekla Vala. 

„Pořád je to Daniel. Jestli je nějaká šance…“ 

„Nemáme jinou možnost,“ přerušil Teal’c Carterovou. 

„Tak dobrá. Zavolám na Odysseu, aby přiletěla k nejbližší bráně a vyzvedla vás,“ takové 

znělo Landryho rozhodnutí. Všichni na to odpověděli: „Ano, pane.“ 

 

Neznámá planeta, vesnice 

Převor Daniel Jackson stál na náměstí na veliké dřevěné bedně a předčítal před davem lidí 

z knihy Počátku: „Aroden poté sundal masku a odhalil svou tvář. Poté řekl: Na tvém 

vzhledu nezáleží, záleží jen na pravdivosti duše v tvém srdci.“ Daniel zavřel knihu a 

dopověděl: „Blahoslaveni budiž ti, kteří kráčí po cestě Počátku.“ Jakmile to dopověděl, 

objevil se transportní paprsek a najednou byl pryč. Vesničané zděšeně vykřikli. 

 

Prostor, neznámá planeta, Odyssey 

Daniel byl přenesen do místnosti, kde bylo křeslo, které tenkrát použili na zabezpečení 

Khaleka, spolu s přístrojem, který byl položen na stole. Před Jacksonem stál Mitchell 
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s Teal’c, kteří v rukou drželi Zaty. Daniel povzdychl a řekl: „Hele. Proč vám to tak dlouho 

trvalo?“ Mitchell pohlédl na Teal’ca, který sklonil Zat oproti němu, který ani na vteřinu 

nezaváhal a vystřelil na Daniela, který následně v bezvědomí spadl na podlahu. 

„Marksi, máme ho,“ oznámil Mitchell do aktivované vysílačky. 

Marks seděl ve velitelském křesle, za kterým stála Carterová. 

„Výborně. Vezměte nás do hyperprostoru,“ řekl Marks při pohledu na sestru, která kývla 

hlavou. 

Odyssea opustila oběžnou dráhu planety a vstoupila do hyperprostoru. 

 

Hyperprostor, Odyssey, zadržovací místnost  

Marks s Carterovou po vstupu do hyperprostoru přišli za ostatníma do místnosti. 

V místnosti u dveří stála stráž se zbraněmi v rukou. 

„Takže zbraň proti převorům funguje?“ zeptala se Carterová. 

„No, omráčení se nebránil,“ odpověděl Mitchell. Daniel seděl v křesle, kde měl 

připevněné ruce kovovými pásy. Jeho nohy byly drženy opěrkou. Daniel byl převlečen do 

modrého vězeňského oblečení. Na obličeji měl několik orijských znaků. 

„Lidi?“ ozval se najednou Daniel. Carterová s Marksem k němu přistoupili blíže. 

„Danieli?“ řekla Sam. 

„Co se děje?“ zeptal se Daniel. 

„To bychom se měli ptát my,“ odpověděla Vala. 

„Dobrá, tohle není nutné,“ řekl Daniel, jakmile si uvědomil, že je připoután ke křeslu. 

„Bez urážky, doktore, ale podíval jste se v poslední době do zrcadla?“ zeptal se Marks. 

„Nic vám neudělám,“ řekl Jackson. 

„Dokud si to nerozmyslíte, měl byste vědět, že tu někdo vždycky budu čekat u tlačítka, 

které vás transportuje do vesmíru,“ řekl Marks. 

„Bylo to nutné. Je to součástí našeho plánu.“ 

„Jaký náš?“ zeptala se Carterová. 

„No, přece můj a Merlinův,“ odpověděl. 

„Takže ho ještě máš stále v sobě?“ zeptala se Vala. 

„Jo. Pamatujete si, jak jsem na té planetě bojoval s Adriou?“ 

„Jo, mimochodem díky,“ odpověděl Mitchell. 

„No, jsem rád, že jste se dostali pryč. Ale byla na mě moc silná a Merlinova zbraň 

nemohla padnout do jejich rukou. Vím, že to je naše jediná šance, jak zničit Orie.“ 

„Vzdal ses,“ řekla Vala a Daniel ji odpověděl: „Víceméně.“ 

 

Prostor, Orijská loď – o několik týdnů dříve 

Orijská válečná loď letěla vesmírem podsvětelnou rychlostí. 

Adria s Danielem procházeli chodbami. Na krku měla náhrdelník, který ji chránil. Daniel 

měl na sobě modrou uniformu, kterou běžně nosívá orijská posádka.  
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„Samozřejmě, Počátek je navržen tak, aby přenášel energii věřících na Orie. I když se to 

může zdát sobecké, jednou to povede ke spáse a povznesení. Není to žádné tajemství. 

Kniha Počátku hovoří o cestě. Nech se jí vést a dosáhneš věčnosti. Bez síly, kterou Orie 

čerpají z naší víry, Antikové by je dávno vyhladili.“ 

„Proč?“ zeptal se Daniel. 

„Vždyť víš. Taky jsi byl povznesený.“ 

„Protože nebudou tolerovat nikoho, kdo nenásleduje a nedodržuje jejich pravidla?“ 

„Tvrdí, že nezasahují, ale přesto manipulují. Využívají svou moc k utajování svého vědění 

a brání nižším, aby dosáhli jejich úrovně.“ 

 

Hyperprostor, Odyssey, zadržovací místnost – současnost  

„Zdálo se, že o mně věděla všechno. Byla nepředstavitelně přesvědčivá, jako bych slyšel 

její hlas v hlavě, jak mi říká, čemu mám věřit. Tak jsem ji nechal uvěřit, že se ke mně 

dostala a přeměnila.“ Cam se nechápavě podíval na Daniela a zeptal se ho: „Proč?“ 

„Protože jsem potřeboval, aby mi věřila.“ 

„Ona ti věřila? Nechápej to špatně, nejsi špatný lhář, ale na mě nemáš,“ řekla Vala. 

„Kdo má?“ zeptal se Mitchell. 

„A Adria mě skrz prokoukla. Jak se ti podařilo ji oklamat?“ 

„Podařilo se mi Daniela ochránit, aby si myslela, že jí podlehl.“ 

„Merline?“ Carterová se dívala na Jacksona, ze kterého právě promluvil Merlin. 

„Bylo to nutné.“ 

 

Prostor, Orijská loď, Adriina komnata – o několik týdnů dříve 

Daniel spolu s Adriou klečeli na zemi obklopeny několika polštáři. Každá jejich ruka 

spočívala nad jedním kolenem. Oba vypadali velmi uvolněně. Adria klečela naproti němu 

a zároveň oba meditovali. Po chvilce otevřela oči a sledovala Daniela. 

„Za dobu, co jsme spolu, jsem poznala, proč v tobě našla má matka zalíbení.“ Daniel 

otevřel oči a zeptal se jí: „Zalíbení? V co?“ Adria se přiblížila k Danielovi a stále klečela 

na kolenou. 

„Záleží mi na tom, abychom ji spolu zachránili.“ Daniel se usmál. Adria se dotkla jeho 

rukou a řekla s úsměvem: „Cítím, že ses změnil.“ 

„Protože jsi toho pro mě tolik udělala. Ukázala jsi mi správnou cestu.“ 

„To jsem ráda. Ale je tu mnohem více, co pro tebe mohu udělat. A ty pro mě.“ Daniel 

zvědavě sledoval Adriu, která se k němu předklonila a začala ho líbat. Po chvilce líbání se 

rozzářil přívěšek, který Adria nosila na krku. Záření obklopilo Daniela a po jeho zmizení 

se stal Daniel převorem. Adria se usmála a dotkla se jeho tváře. 

 

Hyperprostor, Odyssey, zadržovací místnost – současnost  

„Takže ti věřila natolik, aby z tebe udělala převora?“ zeptala se Vala. 
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„Musela.“ 

„Proč přesně?“ zeptal se Mitchell. 

„Věděla, že se mnou je nejlepší šance konvertovat Zemi.“ 

„A mě.“ Vala pohlédla na Mitchella a on na ni. 

„No, to by vysvětlovalo, proč ti chtěla věřit, ne proč musela,“ řekla Carterová. 

„Má Merlinovu zbraň a neví, jak ji dokončit,“ odpověděl Daniel. 

„Myslel jsem, že ví všechno,“ řekl Mitchell. 

„Je to člověk, její vědomosti jsou stále omezené,“ vysvětlila Vala. 

„Ale Merlin to věděl,“ řekla Carterová. 

„Byl to rychlý a snadný způsob, jak zabránit otevřené válce mezi Orii a Antiky. Ví, že to 

zařízení může být použité taky proti Antikům. Tak jsem jí řekl, že to pro ni dokončím.“ 

„To jste vážně řekl? Dokončit?“ zeptal se Marks. 

„Úplně ne, ale jsem blízko. Musím ještě uskutečnit zbytek mého plánu, než to udělám.“ 

„Což je?“ zeptal se Mitchell. 

„Potřeboval jsem, aby ze mě udělala převora.“ 

„No ne!“ vyšlo z Mitchella. 

„Takže mohu ukrást orijskou loď, letět se zbraní na palubě k SuperBráně a v galaxii Oriů 

je zničit.“ 

„Musím říct, že je to šílený plán, ale stejně to má jeden háček,“ řekl Marks. 

„Já vím, že červí díra z Pegasu blokuje SuperBránu. A to je právě ten důvod, proč jsem 

tady. Potřebuji, abyste ji vypnuli.“ Daniel sledoval všechny přítomny, kteří byli šokováni 

tím, co jim právě řekl. 

„Myslím, že to necháme na ostatních na Zemi. Takovou pravomoc nemá nikdo z nás,“ řekl 

Marks a chystal se k odchodu. 

„Oriové mají hned blízko této galaxie druhou SuperBránu,“ řekl Jackson a Marks se hned 

zastavil. Obrátil se a šel zpátky k němu. 

„Co jste to řekl?“ 

„Oriové mají druhou SuperBránu, která vede do galaxie poblíž této. Byl jsem v jejich 

galaxii. Už tu nemají jen čtyři lodě, ale devět. Už se připravují na útok na Zemi.“ Sam 

pohlédla na Kevina, který nemohl věřit vlastním uším. 

 

Země, SGC, zasedací místnost – o půl hodiny později 

Carterová, Marks, Teal’c, Vala a Mitchell seděli kolem stolu, u kterého také seděl 

generálové O’Neill a Landry. 

„Věřil, že se jí nemůže rovnat. Ale nemohl nechat nedokončenou zbraň spadnout do jejich 

rukou. Takže on a Merlin přišli s plánem, jak přesvědčit Adriu, aby si myslela, že jí 

podlehl,“ řekla Carterová. 

„Aby mohl pokračovat ve výrobě zbrani jakoby pro ni a proti Antikům,“ dopověděl 

Mitchell. 
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„S Merlinem?“ nechápal je O’Neill. 

„Říká, že má stále Merlina ve svém vědomí,“ vysvětlila Vala. 

„Vypadalo to, že Merlin může sám občas i mluvit. Daniel říkal, že to ho právě chránilo 

před Adrianou a přesvědčilo ji, aby z něj udělala převora,“ řekla Carterová. 

„A proč se potřeboval stát převorem?“ zeptal se O’Neill. 

„Aby mohl ukrást jejich loď a se zbraní na palubě letět k SuperBráně,“ odpověděla Vala. 

„Chce po nás, abychom vypnuli příchozí červí díru, aby mohl vytočit SuperBránu,“ 

připojil se do konverzace i Marks, který tam doposud jen seděl a poslouchal jejich 

konverzaci. 

„To ale říká on.“ 

„Problém je v tom, že nám řekl, že Oriové mají poblíž této galaxie druhou SuperBránu. Je 

jen otázkou času, než vyrazí k Zemi. A k tomu je i bonus. Už jich tu máme devět, ne čtyři. 

Jediná věc, kterou Země má, je antická základna v Antarktidě. Ale i přesto to nebude 

stačit,“ řekl Marks. 

„Vy nevěříte Danielu Jacksonovi, že říká pravdu?“ zeptal Teal’c. 

„Chci mu věřit,“ řekl O’Neill. 

„To je přesně to, co by od nás očekával,“ řekl Mitchell. 

„Jestli Adria opravdu ovládá Daniela pomocí vymytí mozku, pak...“, než to Carterová 

stihla dopovědět, přerušil ji generál Landry slovy: „Tohle všechno může být promyšlený 

plán, jak nás přinutit k vypnutí červí díry, aby mohly přiletět přímo do naší galaxie další 

lodě a nemusely to brát oklikou.“ Marks s Carterovou tomu přikývli. 

„Nerad to říkám, ale tím, že je na palubě Odyssey, vystavuji posádku velkému ohrožení.“ 

„Tak co budeme dělat?“ zeptala se Vala, když se předklonila dopředu. Všichni si začali 

mezi sebou vyměňovat pohledy bez odpovědí. 

 

Prostor, Země, Odyssey, zadržovací místnost 

Odyssea právě setrvávala na oběžné dráze Zemi. 

Generál O’Neill přišel za Danielem, kterého hlídali dva těžce ozbrojení muži, které vybral 

Marks. Jack se zastavil ve dveřích a s pohledem na muže řekl: „Nechte nás.“ Oba muži 

opustili místnost a hned za nimi se zavřely dveře. O’Neill přišel blíže k Jacksonovi a 

stoupnul si před něj. 

„Ahoj.“ 

„Tohle je mi novinka,“ řekl po chvilce mlčení Jack. 

„Jo, všechno není tak, jako vždycky, viď?“ 

„Ale musím říct, že to není tvůj styl.“ 

„Je to jen dočasně.“ 

„Opravdu?“ Generál mu to chtěl věřit, ale i přesto si tím nebyl až tak jistý. 

„Ano,“ odpověděl Daniel a Jack si mezitím šel pro židli, kterou si dal blíže k Danielovi, 

který přitom mluvil: „No, když Merlin nastavil antické zařízení, aby přeneslo jeho vědomí 
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do mě, přidal časový limit. Věděl, jak dlouho můžu přežít s dvěma rozdílnými osobnostmi 

v mé mysli, takže…“ 

„A co bude pak?“ zeptal se Jack a sedl na židli. 

„Geneticky naprogramoval moje tělo a mysl tak, že se samo vrátí do stavu, než byl 

nahrán.“ 

„To může udělat?“ 

„Ano, to alespoň doufám. Už takhle nebudu vypadat. Nebudu mít žádné zvláštní 

schopnosti převorů, bohužel to bude zase mé staré já.“ 

„Ale to je dobrá zpráva.“ 

„Jo, ale bohužel už nebudu schopen řídit orijskou loď. Bude pozdě na uskutečnění plánu a 

Adria bude mít Merlinovu zbraň.“ 

„Myslel jsem, že ta zbraň ještě není hotová.“ 

„Skoro. Všechny kousky jsou na místě, zbývá to jen poskládat a Adria na to přijde.“  

„A kdy má dojít k té zpětné proměně?“ zeptal se Jack. Daniel povzdychnul a odpověděl: 

„Nemám moc času. Tak asi den.“ 

„Den? Trochu riskantní nechávat to na poslední chvíli.“ 

„Neměl jsem moc na výběr. A zajmout mě vám trvalo déle, než jsem plánoval, tak…“ 

„Ano… Tak znovu. Proč bychom to měli udělat?“ 

„Nemohl jsem prostě jen tak přijít, Adria by mě podezřívala,“ odpověděl Daniel. 

„Jo, chápu.“ 

„Jacku, musíš mi věřit!“ zoufale řekl Daniel a Jack se ho zeptal: „Proč?“ 

„Proč?! No, protože, já nevím… Osud galaxie visí na vlásku?“ 

„Hele. Víš, že to, co říkáš, je docela starý.“ 

„Ne! Tahle část nikdy nebude stará. Musíte vypnout SuperBránu a musíte mě nechat jít.“ 

„Víš, jak já nesnáším, když mi někdo říká, co mám dělat.“ 

„Jacku! Jsem to já!“ snažil se ho přesvědčit. Jack najednou zvýšil na něj hlas, jelikož na 

něj nic jiného neplatilo: „Co? A to mě má přesvědčit? Podívej se na sebe!“  

„Už jsem tě někdy zklamal? Ne, neodpovídej. Zklamal jsem tě někdy, když na tom 

opravdu záleželo?“ 

„Teď už doopravdy nevím, s kým tady teď mluvím!“ 

„Byl jsi mučen Ba’alem, zabit, oživen a stále dokolečka. Stál jsem při tobě po celou tu 

dobu…“ 

„Dobře, přestaň! Není třeba mi tohle připomínat! Už jsme to několikrát dokolečka řešili. 

Jen proto, že víš to, co ví Daniel, neznamená, že jsi on, a že mi říkáš pravdu. Hele, měl bys 

vědět, co po mně chceš, abych právě teď udělal.“ 

„Ano, vím!“ 

„Víš, je tu v podstatě malý problém. Carterová s Marksem si nemyslí, že to jde udělat.“ 

„Ale ano, jde. Mark IX přenesená přímo za bránu v galaxii Pegas ji zničí a spojení bude 

přerušeno.“ 
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„Jak tohle můžeš vědět? Kdo ti to řekl?“ 

„Zdravím, Merlin!“ zařval Daniel. 

„Ach no jo, Merlin!“ Daniel se zoufale podíval na strop a pak zpátky na Jacka. 

„Jacku, chtěl bych mít důkaz, přál bych si tě přesvědčit, ale nemůžu. Tohle byla jediná 

možnost a já se jí chopil. Je to dobrý plán. Ale podaří se jen, pokud mi budete věřit. Mějte 

trochu víry. Ze všech lidí, ty bys mohl!“ 

„Já? Proč? Ty nejvíc, bys měl vědět, že nevěřím nikdy ničemu a nikomu, i když zrovna 

chápu, o čem mluví,“ řekl Jack a Daniel na to: „Jacku, jsem to já!“ 

„Jo?“ Daniel sebou vrtěl v křesle spolu s kroucením očí. Jeho výraz byl plný naděje a v to 

doufal nejvíce. 

„Jo,“ odpověděl Daniel a Jack mávl rukou do stran, když vstal ze židle a odešel pryč. 

 

Země, SGC, pracovna Carterové – o několik hodin později 

Kevin byl se Sam v její kanceláři, kde studovali nějaké papíry. O’Neill za nimi přišel a 

Carterová hned řekla: „Má pravdu, pane. Mark IX odpálený přímo za horizontem událostí 

tak, aby energii absorbovala aktivní červí díra, by zničil bránu a přerušil spojení.“ 

„Jo. To jsem měl vědět,“ s těmito slovy přistoupil blíže k oběma. 

„Takže už mu věříte?“ zeptala se Carterová. 

„Upřímně, doopravdy nevím,“ odpověděl O’Neill. 

„V tom případě je detektor lži k ničemu,“ řekl Marks. 

„Ne, o to se nebojím. Myslím, že máme něco lepšího.“ Sam s Kevinem pohlédli na 

O’Neilla. 

„Vážně?“ zeptal se Marks a O’Neill odpověděl: „Jo.“ 

„Tak my posloucháme,“ řekla Carterová a oba sledovali O’Neilla. 

 

Prostor, Země, Odyssey, zadržovací místnost 

Tentokrát za Danielem přišel Teal’c, který stoupl blízko u něj. 

„Čím déle jsem pryč, tím větší bude mít Adria podezření.“ 

„Proč jsi na té planetě kázal těm lidem?“ zeptal se Teal’c. 

„Cože? Já už jsem ti říkal, že jsem zjistil, že tam budete, takže jsem se nechal vámi 

chytit,“ odpověděl zmateně. 

„Ty mi nerozumíš, Daniele Jacksone. Proč nebylo Adrii podezřelé zrovna toto? Kázal jsi 

na bezvýznamné planetě lidem, namísto dokončení zbraně.“ 

„Vlastně, ona byla ta, která mi zabránila, abych ji dokončil.“ 

„Proč?“ 

 

Prostor, Orijská loď, komora – o několik týdnů dříve 

Merlinovo zařízení se nacházelo v komoře, kde právě Daniel využíval stroj k vybudování 

zbrani na zničení povznesených. Velké kusy zapadaly postupně na přilehlé místo. 
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Najednou se otevřely do místnosti dveře, kterými prošla Adria, která na něj položila ruku a 

pak šla k přístroji, který byl téměř hotov. 

„Jsem skoro hotov,“ oznámil Daniel. 

„Já vím. Musíš pro teď přestat.“ Daniel vyhověl Adrii a přestal s budováním zbrani. Otočil 

se a šel k ní. 

„Bojíš se, že Antikové nám tu zbraň vezmou dříve, než ji budeme moci použít.“ 

„Už kdysi zabránili jejímu vzniku. Máš Merlinovy vědomosti. Vědomosti z doby, kdy byl 

povznesený.“ 

„Ale když ji nedokončím…“ 

„Já vím. Pro tuto chvíli musíš pomoci získat další energii z následníků na naši stranu.“ 

 

Prostor, Země, Odyssey, zadržovací místnost – současnost 

„Původně měli Oriové v plánu proměnit celou naši galaxii, aby shromáždili dostatek sil 

k poražení Antiků. Ale i konflikt na takové úrovni není zadarmo. Teď ale mají zbraň, která 

dokáže zničit všechny povznesené bytosti v celé galaxii na jedno použití. Jenom potřebují 

Antiky dostatečně zabavit, aby ji mohli použít.“ 

„Bojovat s nimi v dostatečně dlouhém boji, aby dokončili tu zbraň.“ 

„A pak ustoupí do bezpečí, než ji Adria použije.“ 

„Je-li pro Antiky ta zbraň hrozbou, proč nezasáhnou a nevezmou si ji?“ zeptal se Teal’c 

při pochodování kolem Daniela. 

„Nemám vůbec tušení. Možná chtějí dát mému plánu šanci, aby fungoval. Tak či tak, 

Oriové stále věří, že potřebují zvýšit svou moc, aby zvýšili své šance na úspěch.“ 

„Více síly. To také znamená, že budou potřebovat více věřících.“ 

„Přesně tak. Adria na tom tvrdě pracuje, což mi dává možnost ukrást tu loď i se zbraní na 

palubě. Kdybyste mi jen věřili, že jsem pořád na vaší straně.“ Daniel na chvilku zvýšil 

hlas, přičemž se díval na Teal’ca. Pak se zhluboka nadechnul a s vážnou tváří tiše řekl: 

„Dochází nám čas.“ 

 

Země, SGC, zasedací místnost 

Marks, Carterová, Mitchell a Vala seděli s O’Neillem kolem stolu. Brzy za nimi přišel 

Teal’c se slovy: „Věřím, že Daniel Jackson mluví pravdu.“ 

„Samé dobré zprávy,“ řekl O’Neill a ukázal palcem na Landryho kancelář, ve které byl 

Landry spolu s Richardem Woolseym. Landry otevřel dveře se slovy: „Musíte jim to říct 

sám. Já na to nemám žaludek.“ Jakmile to generál dopověděl, do místnosti za ostatními 

přišel i Woolsey. 

„To je v pořádku, pane. Generál O’Neill s námi vše prošel. IOA to celé popletla,“ řekl 

Mitchell. 

„Ne, myslím, že nevíte vše.“ Všichni se najednou zaměřili na Woolseyho, který k nim 

přišel blíže. 
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„Já… Musíte pochopit, že jsme zvážili všechna dostupná fakta, ale hlavně, i přes to, jak je 

to těžké, obávám se, že nemáme jinou možnost.“ Mitchell vstal ze židle a zeptal se: 

„Dostanete se už konečně k věci?“ 

„Ujišťuji vás, že tohle je nejtěžší rozhodnutí, které jsem kdy udělal. Ale beru za něj plnou 

zodpovědnost. Na základě mého doporučení, IOA navrhla prezidentovi, aby byl život 

Daniela Jacksona ukončen, okamžitě.“ Všichni se podívali na Woolseyho a doufali, že to 

nemyslí vážně. Ale i přesto to tak Marks nenechal být a stoupnul. 

„Pane Woolsey. Vím, že to slýcháváte od každého, takže mě to nenuťte opakovat. Už 

tolikrát jste toho tolik podělal a my jsme to za vás museli zpravovat,“ dosud vše řekl 

Marks klidným hlasem, ale při následující větě ho zvýšil: „Takže, jestli vás uvidím na mé 

lodi, postarám se o to, abyste skončil zavřený v cele. K doktoru Jacksonovi se nikdo 

nepřiblíží, dokud za něho ručím já na palubě Odyssey. Je vám to jasný?“ Marks byl vyšší 

než Woolsey, a tak Woolsey musel zdvihnout hlavu, aby se mu podíval do očí. Jen co se 

na něj uraženě podíval, odešel z místnosti. Marks pak pohlédl na Landryho se slovy: 

„Doufám, že jsem vám tím nějak nezavařil.“ 

„Ne, myslím, že jste udělal správně,“ řekl místo Landryho generál O’Neill. 

„Tak já zkusím jít ještě za Danielem, třeba mi ještě něco řekne,“ řekla Vala a odešla 

z místnosti. 

„Generálové, vím, že do toho nemám co povídat, ale kdybych byl na vašich místech, 

vyškrtl bych IOA z našeho seznamu. Než bylo všechno po jejich, bylo vše v pořádku,“ 

jakmile to Marks dopověděl, opustil místnost stejně jako Vala. 

„On má vlastně pravdu,“ řekla souhlasně Carterová a s Mitchellem zároveň vstali ze židlí. 

O’Neill s Landrym se na ni podívali a O’Neill souhlasně přikývl. 

„Měli bychom s tím něco udělat, a to co nejrychleji, než se Woolsey dostane na Odysseu 

přes Marksův rozkaz ho tam nepouštět,“ řekl Mitchell. 

„Pokusím si s ním ještě promluvit, než ho nechám hlídat,“ řekl Landry. 

„Tak já se jdu pokusit ještě něco vymyslet,“ řekla Carterová a odešla z místnosti. 

 

Prostor, Země, Odyssey, zadržovací místnost 

„Takže, o co sakra jde?“ zeptal se Jackson, když Vala seděla na jeho klíně. 

„To a tohle. Však víš, jako obvykle. Nevěřil bys, co se děje v televizi.“ 

„Víš, že na vás nerad tlačím, ale dochází mi čas.“ 

„No, to nám také.“ 

„Ano, jasně., než přijdu na to, jak překonat tohle zařízení. Myslel jsem, že mi Teal’c věří.“ 

„Ten ti věří.“ 

„Jack?“ 

„Ten je taky na tvé straně. Ale je tu jeden chlapík, který jaksi zastupuje vaši vládu.“ 

„Woolsey?“ Daniela to ani nepřekvapilo, že je to zrovna on. 

„Nemůžu si tím být úplně jistá, ale myslím, že tě asi nemá rád.“ 
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„Chce mě nechat zabít, že jo?“ 

„No, nevím, jak vážný je, mně připadal jako vtipálek, než se tě zastal podplukovník 

Marks. A za to bys mu měl taky poděkovat.“ 

„A za co?“ 

„Že nařídil, aby se k tobě Woolsey ani na metr nepřiblížil.“ 

„Pak mu poděkuji. Jenže Woolsey je jeden z těch, kteří chtěli udržet Khaleka naživu a 

využít ho.“ 

„Khalek?“ 

„Byl to Anubisův vyvinutý napůl syn. Dva lidé přitom zemřeli, ale mohlo to být mnohem 

horší.“ 

„Tak teď, když o tom vím, vypadá to, že je to na něm. Ale neměj strach, jestli na to dojde, 

tak mám plán.“ Vala poplácala Daniela po stehnech a pak z něj slezla. 

„Tak ty máš plán? Skvělý. A co je to za plán?“ 

„No, když jsem řekla, že mám plán, myslela jsem tím, že mám v plánu vymyslet plán. 

Takže až… Ne, jinak. Jestli bude nejhůře, pak budu mít plán. Celé odpoledne mám 

volno… na plánování.“ 

„Věříš mi, že ano?“ zeptal se vážně a Vala odpověděla kývnutím hlavy. 

„Dobře, protože já ti nevěřím.“ Vala posunula židli, která byla poblíž ní, blíže k Danielovi 

a sedla na ni. 

„Představ si, že by naše pozice byly obráceně. Co bys udělal?“ Daniel naklonil hlavu a 

díval se na ni ostrýma očima. 

„Já vím, že jsi mi věřil, i když jsi měl mnoho důvodů mi nevěřit. Ale možná jen já vím, jak 

nebezpečná a mocná je Adria. Neexistuje žádný důkaz, jen tvoje slovo. Mělo by to stačit, 

ale v sázce je moc.“ 

„Nenechal bych tě zabít.“ 

„Ovšem, že ne. Já je taky nenechám, aby tě zabili. Ale podpořil bys mě, kdybych 

navrhovala něco, co by vyústilo ve vítězství Oriů? Neudělal bys to, kdyby byla i jen 

nepatrná možnost, že nejsem s vámi. I kdybys měl sebemenší pochybnost.“ Jakmile to 

Vala dopověděla, vstala ze židle a odešla z místnosti, kde Daniel zůstává zticha. 

 

Země, SGC, Landryho kancelář 

Generál O’Neill spolu s Woolseym seděli v křeslech naproti generála Landryho, který 

seděl za stolem s opřenýma rukama o stůl. 

„To je blbost! Plýtváte naším časem,“ řekl O’Neill. 

„Doktor Jackson byl ten, kdo byl přesvědčen, že bychom měli Khalaka zabít.“ 

„Bylo to monstrum stvořené Anůbisem,“ řekl O’Neill. 

„A doktor Jackson je teď možná ještě větší hrozbou.“ 

„Myslím, že kdyby byl doktor Jackson naší hrozbou, tak by ten proti-převorský přístroj 

překonal už dávno a provedl by to, co má v plánu,“ řekl Marks, který náhodou zaslechl 



~ 114 ~ 
 

jejich rozhovor, když procházel kolem kanceláře. Woolsey se na něj otočil a řekl: „Vy 

byste se do toho neměl plést.“ 

„To řekl kdo?“ zeptal se O’Neill, který se zastával Markse. 

„Myslím, že tu zde před chvílí padlo klíčové slovo možná. Stále nevíme, o co přesně jde,“ 

řekl Landry a Marks zůstal stát mezi dveřmi. 

„A, než to zjistíme, může už být pozdě. Víme, že proti-převorská zbraň účinkuje jen po 

určitou dobu. Potom už ho nebudeme moci zastavit.“ 

„Poslouchejte mě pozorně, protože to nebudu opakovat. Zabijete ho, jen přes moji 

mrtvolu,“ zdůraznil O’Neill natolik, že se ho málem Woolsey leknul. 

„Očividně potřebujeme prodiskutovat nějaké reálné možnosti,“ řekl Landry. 

„Nemůžeme doktora Jacksona dlouho držet a nemůžeme ho propustit s tím, co ví,“ řekl 

Woolsey. 

„Kdyby opravdu propadl vlivu Oriů, jak říkáte, pravděpodobně už by od něj všechno 

věděli.“ 

„Co navrhujete?“ zeptal se Woolsey. 

„No, doktor Jackson tvrdí, že se brzy vrátí jeho staré já. Musíme ho držet jen tak dlouho, 

dokud neuvidíme, že je tomu tak. Jestli ne, stále budeme mít možnost poslat ho do stázové 

komory,“ odpověděl Landry. 

„Jestli mezitím nezpůsobí obrovskou katastrofu.“ 

„Ale už s tím přestaňte. Jestli doktor Jackson mluví pravdu, tak můžeme přijít o možnost, 

jak jim nakopat zadky, kterou bychom později nemuseli mít,“ řekl Marks. 

„Tak mě nechte s ním mluvit,“ řekl Woolsey. 

„To ani náhodou. Na Odysseu a pryč se může dostat pouze tým SG-1, generálové O’Neill 

a Landry. A rozhodně já, jakož to její velitel. A myslím, že jste to byl i vy, který tuto 

možnost schválil. Takže teď si to pěkně vychutnejte, protože už mě zpátky odvolat 

nemůžete. Je to zařízené, pane.“ 

„Děkuji, Marksi. Pospíšil jste si rychle,“ řekl O’Neill. 

„Co tím myslíte?“ zeptal se Woolsey. Marks vstoupil do kanceláře a naklonil se nad 

Woolseyho. 

„Dnes jsem byl u vedení, kde jsem jim oznámil, že IOA nemá pravomoc na Odysseu 

stejně jako na Atheně. Takže jste právě přišel o jednu možnost, jak zabít doktora Jacksona. 

Takže jestli mě omluvíte, čeká na mě Carterová v laboratoři,“ řekl Marks a chystal se 

odejít z kanceláře. 

„Počkejte, jdu s vámi,“ řekl O’Neill a spolu s ním odešli z Landryho kanceláře, kde 

nechali Woolseyho napospas Landrymu. 

 

Země, SGC, pracovna Carterové 

Teal’c, Mitchell a Carterová čekali v její pracovně na příchod Markse, který s sebou 

přivedl O’Neilla. 
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„Jak to vypadá?“ zeptala se Carterová. 

„Stýská se mi po dnech, kdy jsem ještě nosil zbraň. Máte něco?“ zeptal se O’Neill. 

„Šílený nápad,“ odpověděla Sam a Jack na to: „To se mi líbí. Já a šílenost jsme jako 

sourozenci.“ Carterová pak pohlédla na Mitchela a řekla: „Cam ji má taky rád.“ 

„Poslyšte, jestli Jackson mluví pravdu, je tam někde orijská loď s téměř dokončenou 

zbraní, která by se v boji proti Oriům mohla hodit. Myslím, že bychom po ní měli jít.“ 

„Máte pravdu, je to šílené,“ řekl O’Neill. 

„Jen říkám, že jestli nenecháme Jacksona dokončit jeho misi, není důvod, proč bychom to 

neměli zkusit sami.“ 

„Daniel Jackson by nám mohl poskytnout informace potřebné k zabezpečení úspěchu 

mise,“ řekl Teal’c. 

„Mohl by nám říct, kde ta loď je a jak na ni proniknout bez povšimnutí,“ řekl Mitchell. 

„Musí vědět o jejich technologii dost, aby mi poradil, jak se napojit na rozhraní řídicích 

systémů lodi,“ řekla Carterová otočena směrem k O’Neillovi. 

„Za předpokladu, že je nám řekne.“ 

„A proč by ne?“ zeptala se Carterová. 

„Kdyby věděl, že nikam nepůjde.“ 

„Zkusit to můžeme,“ řekl Mitchell. 

„Za pokus nikdo nic nedá, tak běžte,“ znělo O’Neillovo rozhodnutí. 

 

Prostor, Země, Odyssey, zadržovací místnost 

O’Neill s Marksem se vrátili na Odysseu, kde Marks zůstal na můstku a Jack šel za 

Danielem do zadržovací místnosti, který nemohl uvěřit tomu, co mu řekl Jack hned po 

příchodu do místnosti. 

„To je šílené!“ 

„No jistě, to jsem právě říkal. Je to šílený, praštěný, divný. Ale abych byl upřímný, co 

není…“ 

„Jacku, jsem jediný, kdo by měl jít. Pro ostatní je to příliš nebezpečné.“ 

„Ne, pokud mi dáš ty informace, které potřebujeme.“ 

„Je to můj plán!“ Jack přestal pochodovat kolem Daniela a přiblížil se k němu blíže se 

slovy: „Ale za nic nestojí. No tak, měl bys vědět, že pro tebe SuperBránu nevypneme.“ 

„Neměli jsme na vybranou!“ 

„Ó, tak na jednou jste to my?“ zeptal se Jack s kroužením hlavy. 

„Už jsi byl v mé situaci taky. Dobře, ne v takové, ale podobné.“ 

„Ano, jsem si jistý, že byl. Ale v mém mozku se už hrabali tolikrát, že si to nepamatuju.“ 

„Počkej chvilku, i tak budete muset vypnout SuperBránu!“ 

„Hele, kde je ta loď? Jak ji má Carterová řídit? A dej mi nějaké další informace, aby byla 

mise úspěšná. No tak!“ Jackson ignoroval O’Neilla, který se k němu naklonil se slovy: „Já 

ti věřím.“ 
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„No jasně, opravdu cítím tu důvěru!“ 

„Teď musíš věřit ty nám. Nech nás dokončit, co jsi začal.“ Daniel na chvilku zavřel oči, 

ale pak se podíval na Jacka. 

 

Země, SGC, zasedací místnost – o několik hodin později 

Celá SG-1 krom Daniela seděla kolem stolu, kde byl také Woolsey a Landry. Generál 

O’Neill raději stál poblíž jedné nezaplněné židle. 

„Orijská loď obsahující Merlinovu zbraň je na orbitě planety s bránou,“ informovala 

všechny Carterová. 

„Projdeme tam bránou a pak se kruhy přesuneme na palubu,“ dopověděl Mitchell. 

„Lodi velí převor, ale každý den chodí kázat lidu,“ řekl Teal’c. 

„Myslel jsem, že pouze převor je schopný řídit loď,“ řekl Woolsey. 

„Systémy se aktivují pomocí mysli, ale Daniel mi poradil, jak bych je mohla obejít.“ 

„Také nám dal instrukce, jak dát poslední součástky dohromady,“ řekla Vala. 

„Daedalus je připraven v galaxii Pegasus zavřít bránu,“ řekl Landry. 

„Použijeme orijskou loď k její aktivaci a pošleme ji skrz,“ řekla Carterová. 

„Ale poté, co nás z ní Odyssea přenese,“ řekl Mitchell. 

„Tak tomu říkám plán,“ řekl O’Neill. 

„Který ovšem závisí na slovu Daniela Jacksona,“ nezapomněl zmínit Woolsey. 

„Poznáme, jestli mluvil pravdu, než vypneme SuperBránu. Takže momentálně, jediný, co 

riskujeme, jsme my,“ řekl Mitchell. Woolsey se porozhlédl a na všech poznal, že jsou 

rozhodnuti. Nejvíce ho ale zajímalo něco jiného, a tak se zeptal: „A co doktor Jackson?“ 

„Ten bude přemístěn,“ odpověděl Landry. 

„Chci na to dohlédnout, když už jinak nedáte,“ řekl Woolsey.  

 

Prostor, Země, Odyssey, zadržovací místnost 

Daniel se opíral a se zavřenýma očima meditoval. Během několika vteřin se otevřely 

dveře, za kterými stál Woolsey, který vstoupil za ním do místnosti. 

„Žádná zbraň. Heh. Přinesl jste smrtící injekci? Vysoké napětí, nebo mě jen tak přenesete 

do vesmíru?“ ptal se Daniel a Woolsey na to: „Myslím, že chápete moji pozici.“  

„Dal jsem Jackovi informace, které chtěl.“ 

„A proto budete umístěn do stáze, dokud se mise SG-1 neukáže jako úspěšná.“ 

„Beru to tak, že vy mi nedovolíte, abych se vrátit ke svému starému já.“ 

„Pokud všechny informace ukážou, jako věrohodné, budete rozmražen a váš proces 

proměny bude pokračovat, pokud se to opravdu má stát.“ 

„Chápu,“ řekl Daniel a Woolsey přišel k němu blíže. 

„Jsem tady z úcty k vám. Chtěl jsem vám osobně vysvětlit, proč vás přeneseme do antické 

kóje v Antarktidě. To je vše,“ řekl Woolsey a šel k interkomu, který byl umístěn vedle 

dveří. 
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„Už můžete vězně přenést.“ Woolsey čekal, ale nic se nestalo, a tak znova zapnul 

vysílačku a zeptal se: „Co se děje?“ 

„Máme jisté technické problémy, zdá se, že nemůžeme nic zaměřit,“ odpověděla poručík 

Evansová. Woolsey pohlédl na Daniela, který se vzápětí dostává ze zajetí. Jeho ruce a 

nohy byly uvolněny. Stráž hned vešla do dveří, ale Daniel je myslí odrazil a zavřel přitom 

dveře, než Woolsey stihnul utéci z místnosti. Obrátil se vyděšeně k Danielovi, který ho 

telekineticky vznesl pár centimetrů nad podlahu. Daniel šel k němu a řekl: „Tohle jsem 

v plánu neměl.“ 

  

Země, SGC, zasedací místnost 

Generálové O’Neill a Landry šli po schodišti do zasedací místnosti. 

„Vždycky jsem býval ten, kdo starosti přidělával, ne ten, kdo je neměl.“ 

„Není to lehké sám se nezapojit. Zapomeň na pochyby, tohle je nejlepší řešení,“ řekl 

Landry. 

„Přesně! Akce je dobrá. Posedávání je špatné.“ 

„Pokud se budeš cítit nějak lépe, taky mám někdy starosti. I o tebe.“ 

„Tak děkuji.“ 

„Není zač,“ jakmile to Landry dopověděl, za nimi se objevil Woolsey, který stále vypadal 

zhrozeně. Landry s O’Neillem se hned na něj podívali. 

„Myslel jsem, že jsme tu věc opravili, aby se tohle už nestalo.“ Landry se začal smát, ale 

nakonec s tím přestal, když přímo před ním byl O’Neill transportován pryč. 

 

Prostor, Země, Odyssey, můstek 

Na můstku Odyssey se objevil Jack čelem k oknu a hned za ním seděl ve velitelském 

křesle Daniel s podepřenou bradou. Krom těch dvou byl můstek prázdný. 

„Danieli?“ Jack se otočil k němu. 

„Jacku.“ 

„Co je?“ 

„No, beru si loď.“ 

„Jo, to vidím,“ odpověděl Jack, když se porozhlédl po prázdném můstku. 

„Posádku jsem přenesl na povrch do bezpečí.“ 

„To je hezký.“ 

„Ale jak už ti asi došlo, budu potřebovat tvoji pomoc.“ 

„Právě jsem si říkal, jak mi chybělo být užitečný.“ 

Odyssea se dala do pohybu a vstoupila do hyperprostoru. 

 

Hyperprostor, Odyssey, tajná místnost 

Na palubě krom Jacksona a O’Neilla také zůstali oba sourozenci Marksovi, jenže oni o 

tom nevěděli. 
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„Co se děje?“ zeptala se Jane. 

„Právě jsme vstoupili do hyperprostoru. Pojď se mnou, musíme jít na můstek. Ale nejdříve 

do zbrojnice, myslím, že loď je pod kontrolou Jacksona,“ řekl Kevin a vyskočil nahoru. 

Rukama se přitáhnul a vylezl z místnosti. Hned za ním šla Jane. 

 

Prostor, planety, Orijská loď 

SG-1 se dostala na orijskou loď pomocí kruhů. V rukou měli připravené zbraně. Rozhlédli 

se kolem sebe a pak šli ke dveřím, které otevřeli. Vešli na chodbu, kde u první odbočky 

narazili na válečníky. 

„Střílejte!“ Všichni vojáci najednou začali střílet po SG-1, která se kryla za rohem. 

„Hele, lidi, dohodněme se. My řídíme tuhle loď. Bylo by pro vás lepší odhodit zbraně a 

vzdát se, prosím!“ Mitchell na chvilku vykoukl zpozad rohu a usoudil, že to nepůjde. 

Kývnul na Carterovou, která začala střílet ze své P-90ky. Mitchell se k ní přidal a během 

pár vteřin všechny postříleli. Pak pokračovali v cestě dál. 

„Slušně jsme se zeptali,“ řekl Mitchell při pohledu na mrtvé vojáky. 

Teal’c s Carterovou vstoupili na můstek, ve kterém nikdo nebyl. Carterová se rychle 

přesunula k ovládacímu panelu a vytáhla svůj laptop, zatímco Teal’c stál u dveří, které 

hlídal. 

Mitchell s Valou se mezitím dostali do komory, kde se nacházela Merlinova zbraň. Vala se 

rychle přesunula ke zbrani se slovy: „Dobře, to by nemělo být tak těžký.“ Oba stáli u 

krystalů, které ležely na stole. 

„Myslíte? Pokaždé, když mám něco dát dohromady, zjistím, že mi nějaká součástka chybí. 

Matička, šroubek, prostě nějaký ten kus.“ 

„No, podle Danielova návodu tu má být všechno.“ 

„No jo, nikdy nečtu návody. Myslíte, že je to tím?“ zeptal se Mitchell a vzal do rukou 

Sangreal. Ale Vala mu ho hned vzala z rukou a vrátila ho zpátky do krabičky.  

Teal’c hlídkoval na chodbě, která vedla na můstek. Když zahlédl vojáky, neváhal použít 

svou P-90ku. Jakmile zabil strážné, vrátil se zpátky za Carterovou. 

„Vzduch čistý?“ 

„Prozatím.“ 

„Zamkla jsem kruhy a uzavřela toto podlaží, už bychom neměli mít společnost,“ řekla 

Carterová a aktivovala vysílačku. 

„Držte se, lidi. Jestli to vyjde, tak skočíme do hyperprostoru.“ 

Mitchell sledoval Valu, jak zrovna umísťuje krystaly podle vzoru v centru zbraně. 

Orijská loď opustila oběžnou dráhu a hned potom vstoupila do hyperprostoru. 

 

Hyperprostor, Odyssey, můstek 

Jack seděl na pravé straně vedle Daniela a mačkal na nějaká tlačítka. 

„Jo, jako za starých časů,“ řekl Daniel.  
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„Neříkej…“ Daniel se na něho podíval a usmál se. Mezitím se na můstek pomalu plížil 

Kevin s Jane, kteří byli po zuby ozbrojeni. Když uviděli i generála O’Neilla, na chvilku se 

zarazili, ale pak stejně šli na můstek. 

„Řekne mi tu někdo, co se tu děje?“ zeptal se Marks a Jackson s O’Neillem na něj 

pohlédli. 

„Neříkal jsi, že jsi celou posádku přenesl na povrch?“ zeptal se O’Neill. 

„To jsem si myslel.“ 

„Oba dva jsme zrovna byli v odstíněné části lodi, kde nás nikdo nemůže najít. Takže, 

vysvětlí mi někdo, o co tu jde?“ 

„Náš přítel se rozhodl pomoci, tak letíme k SuperBráně,“ odpověděl O’Neill. 

„No výborně. Konečně mám příležitost znovu porušit další pravidla. To se mi líbí,“ řekl 

Marks a se svou sestrou sklonili zbraně. Kevin pak v klidu šel k pilotní konzoli, o kterou 

se opřel. 

„Mám otázku. Proč ses nám obtěžoval dávat ty informace, když jsi chtěl stejně zdrhnout?“ 

zeptal se Jack. 

„No, očividně v tuto chvíli improvizuji. Nevěděl jsem, kdy a jestli vůbec překonám účinky 

proti-převorské zbraně. Čas ubíhal a Adria si mohla všimnout moji nepřítomnosti a začít 

mě podezřívat. Takže vyslání zbytek SG-1 mi připadalo jako jediná možnost.“ 

„A proč to děláte?“ zeptala se Marksová. 

„Protože mám strach, že zbytek týmu beze mne nebude schopen dokončit misi,“ 

odpověděl Jackson. 

„Ó, tady si někdo věří,“ vyšlo z O’Neilla a Marks se usmál. 

„To víš. A taky jsem se nechtěl nechat Woolseym zmrazit.“ 

„Tak teď už tomu rozumím,“ řekl Marks. 

„Jo. A mimochodem vám ještě dlužím poděkování.“ 

„Neděkujte,“ odpověděl Kevin a pak pohlédl na Daniela a na jeho velitelské křeslo.  

„Takže mi budete zahřívat křeslo?“ zeptal se Marks a Jackson na něj pohlédl. 

 

Hyperprostor, Orijská loď, komora 

Vala umístila do přístroje poslední krystal se slovy: „Dobrá. Myslím, že už je hotovo.“ 

„Počkat,“ řekl Mitchell při naklonění nad zbylým modrým krystalem, který vzal do rukou, 

a pak se zeptal: „Co je tohle?“ 

„Tak s tímhle si nejsem docela jistá.“ 

„Vidíš, vždycky je tu nějaký zbývající kousek.“ 

„Ale tobě vždycky něco chybí.“ 

„Obvykle se mi to stává obojí najednou.“ 

„Aha. Jsem si jistá, že je to časovací krystal, který nastaví detonaci zbraně pět minut po 

jeho vložení.“ Mitchell se podíval na Valu, která s jistotou kývla hlavou. 

„Dobře, neztrať ho,“ při těchto slovech položil krystal vedle zbrani. 
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„Carterová, hlášení,“ řekl do vysílačky. 

„Came, Valo, za chvilku opustíme hyperprostor,“ ozvala se Carterová skrze vysílačku. 

„Rozumím. Jsme téměř hotovi. Oprava, Vala je téměř hotova, já si nejsem jistý,“ řekl 

Mitchell do vysílačky a pak ukázal rukou směrem k zařízení. Vala držela v rukou 

Sangreal, který pustila nad přístrojem, nad kterým zůstal viset ve vzduchu. Sangreal 

následně začal červeně zářit. 

„A to znamená?“ zajímalo Mitchella. 

„To znamená, že je zbraň připravena,“ odpověděla Vala a najednou se začala kolem sebe 

dívat. Jako kdyby někoho hledala. 

„Co je?“ 

„Oh, jen jsem přemýšlela o tom, kdy se tady objeví nějaký ten povznesený a sebere ji.“ 

„Asi jim nevadí, že to uděláme za ně.“ 

„Nebo…“ 

„Nebo co?“ 

„Nebo jsem ji sestavila špatně a nebude prostě fungovat,“ řekla Vala. Mitchell 

povzdychnul a Vala se na něj podívala s úsměvem.  

 

Prostor, poblíž SuperBrány, Orijská loď 

Orijská mateřská loď vystoupila z hyperprostoru poblíž SuperBrány. 

Podplukovník Carterová držela v rukou svůj laptop a Teal’c se díval před sebe do okna. 

„Podplukovníku Carterová?“ 

„Ano, vidím to. Objevila se na lodních senzorech,“ řekla Carterová a pak aktivovala 

vysílačku: „Came? Valo? Máme problém.“ 

Hned vedle aktivní SuperBrány hlídkovala další orijská loď, která jim stála v cestě. 

„Co dělá?“ zeptal se Mitchell. 

„Vypadá to, že tam jen tak nám stojí v cestě. Zvednu štíty.“ 

Čtyři vojáci vešli do komory, kde byli Mitchell a Vala, kteří zdvihli své zbraně. 

„Nazdárek,“ řekla Vala s úsměvem. 

„Carterová, myslel jsem, že jste uzavřela podlaží a uzamkla kruhy,“ řekl Mitchell do 

vysílačky. 

Zbraně Carterové a Teal’ca ležely na vyvýšené podlaze vedle křesla. Sam měla zdvihnuté 

ruce oproti Teal’covi, který je měl sepjaté za zády. Po chvilce Carterová aktivovala 

vysílačku a řekla: „To já taky.“ U dveří stála Adria, které najednou začaly červeně žnout 

oči. 

 

Prostor, poblíž SuperBrány, Odyssey, můstek 

Odyssey opustila hyperprostor a okamžitě se zamaskovala. 

Daniel stál poblíž okna, ze kterého mohl vidět dvě orijské lodě. Marks seděl u řízení a 

Marksová stála v přední části můstku u konzole. 
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„Toho jsem se bál. Adria musela prohlédnout můj plán,“ řekl Jackson. 

„Brzy nás ale odhalí,“ řekl Marks. 

„Jsme maskováni,“ řekl Jackson a Marks pohlédl zmateně na O’Neilla. 

„Ale tato loď nemá maskování,“ řekl Marks, který věděl o Odyssey téměř vše. 

„Teď už ano. Se ZPM je to snadné.“ 

„Až přijde pravá chvíle, vydej rozkaz Daedalovi,“ řekl Jackson a pohlédl za sebe na 

O’Neilla, který řekl: „Uvidíme,“ a transportoval Daniela z Odyssey přímo na orijskou loď. 

„No a co teď?“ zeptal se Marksová. 

„Teď počkáme, jak to celé dopadne. To teď uděláme,“ odpověděl Marks. 

 

Prostor, poblíž SuperBrány, Orijská loď 

Adria stála poblíž velitelského křesla, u kterého se objevil Daniel se spjatýma rukama za 

zády.  

„Neměla jsem ti nikdy věřit!“ řekla Adria, když k němu přišla blíže. 

„Vypnou SuperBránu a umožní pustit naše lodě. Sestavili tu zbraň a Antikové nezasáhli, 

že? Udělali jste přesně to, co jsem řekl, že?“ Carterová s Teal’cem stáli v šoku. Avšak 

zároveň je Adria sledovala.  

„Danieli, co to děláš?“ zeptala se Sam. 

„Můžeme zničit Antiky právě teď a Oriové nebudou muset bojovat. Udělal jsem to pro 

tebe.“ Adria přimhouřila oči a přiblížila se zmateně k Danielovi. 

„Tvá mysl je uzavřená.“ 

„Jo.“ Daniel po chvilce nastavil ruku na Adriu. Z ruky vyšla mocná energie na Adriu, 

která se potom zhroutila na zem. Teal’c rychle vzal do rukou P-90ku, kterou namířil na 

Daniela. 

„Co to sakra mělo znamenat?“ zeptala se Sam. 

„Ehm. Omlouvám se. Ale musel jsem si být jistý, že to na ni funguje.“ Daniel vytáhl 

zpozad jeho zad proti-převorské zařízení, které bylo aktivní.  

„Pronikl jsi jejím osobním štítem.“ 

„Jo, bylo to důležité,“ jakmile to dopověděl, začal se před nimi hroutit. Carterová rychle 

zareagovala a pomohla Danielovi sednout na křeslo. Potom vzala z Danielových rukou 

zařízení a Teal‘c se zeptal: „Jsi v pořádku, Danieli Jacksone?“ 

„Ne, trochu se motám. Podívejte, nemáme moc času. Musíte jít připravit zbraň. Jack spolu 

s Marksovými jsou na palubě Odyssey a vypnout bránu. Běžte!“ Carterová položila 

přístroj na zem a rychle s Teal’cem běžela za Valou a Mitchellem. Daniel mezitím zapnul 

vysílačku a řekl: „Jacku, vydej rozkaz.“ 

 

Prostor, poblíž SuperBrány, Odyssey, můstek 

Jack sedící u taktické konzole váhal, jestli má poslechnout Daniela, kterého slyšel přes 

vysílačku. Jeho hlas značně slábnul. 
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„Prosím! Dochází mi síla.“ O’Neill po zmáčknutí několika tlačítek navázal spojení 

s Daedalem, pak řekl: „Daedale, tady generál Jack O’Neill.“ 

 

Prostor, poblíž SuperBrány, Orijská loď, komora 

Carterová s Teal’cem přiběhli do komory, kde pomocí Zatu omráčili vojáky. 

„Co se děje?“ zeptal se Mitchell a Carterová s Teal’cem stoupli naproti němu. 

„Daniel pilotuje loď,“ odpověděla Carterová. 

„Daniel?“ Vala nechápala, jak se právě on dostal na loď. 

„Máme připravit zbraň,“ řekl Teal‘c. 

„Generál O’Neill s Marksovými jsou na palubě Odyssey,“ řekla Carterová. 

„Takže?“ 

„Udělejte to,“ odpověděla Carterová. 

„Jo.“ Vala přikývla a šla ke zbrani. Vzala do rukou časovací krystal, který vložila do 

zbraně k ostatním krystalům. Přístroj začal najednou modře blikat.  

 

Prostor 

Aktivní červí díra, která vedla z Pegasu, byla během několika málo vteřin vypnuta. 

SuperBrána tak byla volná. 

 

Prostor, poblíž SuperBrány, Orijská loď, můstek 

Daniel seděl vzpřímeně ve velitelském křesle a vší silou se soustředil na otevření 

SuperBrány do orijské galaxie, kam se chystají poslat zbraň. 

 

Prostor, poblíž SuperBrány, Odyssey, můstek 

SuperBránou začalo proudit velké množství energie a O’Neill s Marksovými sledovali, jak 

se pomalu SuperBrána aktivovala. 

„Teď doufejme, že děláme správně,“ řekl Marks. 

 

Prostor, poblíž SuperBrány, Orijská loď 

SG-1 rychle běžela chodbou, která vedla na můstek. Měli dost na spěch, aby vše stihli.  

Daniel pomalu s lodí letěl k SuperBráně, zatímco druhá loď ustoupila a odletěla bokem. 

Když SG-1 přiběhla na můstek, našli tam Daniela, který byl v bezvědomí se sklopenou 

hlavou a rukama na opěradlech. Jeho vlasy s pletí se vrátili do původní podoby. Vala 

klekla k Adrii, která stále ležela na zemi v bezvědomí. Sam šla k Danielovi a naklonila mu 

hlavu dozadu. Tím se ujistila, že je Daniel zpátky, když viděla jeho staré já. Pak pohlédla 

dopředu a viděla, jak se blíží k SuperBráně. 

Zbraň v komnatě začala zrychlovat a rychle blikat. 

Mitchell se podíval na hodinky a usoudil, že už je načase odejít. Carterová aktivovala 

vysílačku a řekla: „Marksi, jestli mě slyšíš, měl bys nás co nejrychleji přenést!“ 
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„A co Adria?“ zeptala se Vala a během několika vteřin všichni zmizeli z můstku, kde 

nechali Adriu ležet na podlaze v bezvědomí. 

 

Prostor 

Orijská válečná loď vstoupila do SuperBrány a hned potom se červí díra deaktivovala. 

Druhá orijská loď tam stále byla a hlídkovala kolem SuperBrány. 

 

Prostor, poblíž SuperBrány, Odyssey, můstek – o několik minut později 

Sam seděla na můstku u jedné z konzol, na které se snažila přijít, jak Daniel zamaskoval 

loď. Hned vedle ní stál Kevin, který se jí stále chtěl na něco zeptat. Nevěděl, jak jí to má 

říci, a tak se k ní naklonil blíže. 

„Co se děje?“ zeptala se s úsměvem Sam. 

„Můžu se tě na něco zeptat?“ 

„Na cokoliv, pokud to nebude nějaká kravina.“ 

„To nebude,“ ujistil ji Kevin a pohlédl na Jane, která byla o kousek dál, než byli oni. Ona 

pochopila, co po ní Kevin chce, a tak odešla z můstku se slovy: „Kdyby něco, tak mě 

brkněte.“ 

„Tak co je tak důležité, že jsi musel vyhnat vlastní sestru?“ 

„No, říkal jsem si, že už jsme spolu celkem tři měsíce, a tak jsem se tě chtěl zeptat, jestli 

bys nechtěla se mnou i bydlet?“ 

„Vážně? Nebude ti to vadit?“ 

„Jistě že nebude. Alespoň se budeme vídávat častěji. Nebudeš muset na mě čekat, až 

přiletím zpátky na Zem. Stačí, když na mě počkáš doma a o zbytek se postarám já.“ 

„Tak to říkám ano. Pokud mi slíbíš večeři, kterou mi budeš nosit jednou za určitou dobu 

přímo do postele.“  

„Mohu k tomu přidat i snídani.“ Kevin se usmál a chvilku na to se ozval z interkomu 

Mitchell: „Carterová, sluníčko se nám probralo.“ Carterová na své konzoli aktivovala 

vysílačku a odpověděla: „To je dobře. A jak se tváří?“ 

 

Prostor, poblíž SuperBrány, Odyssey, ošetřovna 

„Trochu zamračeně,“ odpověděl Mitchell, který stál u dveří u interkomu. 

„Tak se ho zeptej, jak se mu podařilo zamaskovat loď?“ Cameron se podíval na Daniela, 

který nevědomě zdvihl obočí. Vedle něho stál Jack s Valou a Teal’cem. Cam ukázal rukou 

na Daniela a usoudil, že říká pravdu. 

 „Prý, že kouzelníci neprozrazují svá tajemství. A co ta orijská loď?“ 

 

Prostor, poblíž SuperBrány, Odyssey, můstek 

Marks se nahnul nad Carterovou a odpověděl: „Je stále venku. Poslali jsme zprávu na 

Zemi, že jsme…“ Marks se zarazil, když pohlédl před sebe. 
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„Oh, lidi? Měli byste sem raději přijít.“ 

 

Prostor 

SuperBránou začala opět proudit energie. 

 

Prostor, poblíž SuperBrány, Odyssey, můstek 

Zbytek SG-1 s generálem O’Neillem a poručíkem Marksovou přišli na můstek za 

Carterovou a Marksem.  

„Příchozí červí díra,“ oznámil Marks a všichni šli do přední části můstku, kde viděli, jak se 

aktivovala SuperBrána. 

„No, to se nám povedlo,“ řekl O’Neill. 

„Věděli jsme, že jejich věřící nezastavíme,“ řekl Mitchell. 

„A přitom jsme udělali správnou věc,“ řekl Jackson. 

„Myslím, že brzy s takovou vyrazí k Zemi. Nemáme proti nim žádnou šanci. Zbraň 

v Antarktidě nedokáže ubránit Zemi před šestnácti orijskými loděmi,“ řekl Marks, na 

kterém bylo poznat, že má z něčeho takového strach. 

„Ještě bych nedělal takové závěry. Udělali jsme to, co jsme museli. Může to být naše 

jediná šance, jak vyhrát tuto válku,“ řekl Mitchell. 

 

Prostor, poblíž SuperBrány 

Před SuperBránou, která se deaktivovala, bylo celkem sedm orijských lodí, které vstoupily 

do hyperprostoru a letěly na setkání ke zbylým devíti lodím. 
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Epizoda 6 : Odměna 

 

Země, Colorado Springs, Marksův dům 

Kevin pomáhal se stěhováním Samanthiných věcích do svého domu. Zrovna vcházel do 

obýváku, když v rukou držel jednu velkou krabici, která byla dost těžká oproti ostatním. 

„Co v té krabici máš?“ 

„Knížky,“ odpověděla Sam, která šla hned za ním s kufrem na kolečkách, který za sebou 

táhla. Měla to o hodně lepší a lehčí než Kevin. Kevin položil krabici na gauč, který už byl 

přeplněný krabicemi. Sam se zastavila a stoupla za Kevina. Rukou se ho dotkla zad a on se 

rychle otočil dozadu. Jenže když se otočil, nikdo tam nebyl. Usmál se a rychlým pohybem 

se obrátil k Sam, která stála za gaučem. 

„Ty… Že ty toho nenecháš?“ 

„A čeho?“ zeptala se Sam a Kevin ji začal honit kolem gauče. Sam se přitom smála, ale po 

chvilce utíkání kolem gauče uklouzla a Kevin ji stihnul chytit. Nakonec stejně oba skončili 

na zemi, kde se začali líbat. 

„Jak já tě miluji.“ 

„To mi povídej,“ řekla Sam a pokračovali. 

 

Země, SGC, chodba 

Podplukovník Mitchell procházel chodbou na patnáctém podlaží a chystal se na vysněnou 

dovolenou do svého rodného města za rodinou. Jediná Vala neměla nic na práci a nechtěla 

zůstat trčet na základně, tak rychle za ním běžela. 

„Podplukovníku.“ Mitchell zrovna chtěl nastoupit do výtahu, když ho Vala zastavila. Vala 

k němu rychle přiběhla a zeptala se ho: „Mohu jet s tebou? Vím, co tě čeká. Udělala jsem 

průzkum.“ 

„Bože,“ řekl na to. 

„Obyčejně se sejde velká skupina lidí, kteří se znají z minulosti, ale které už dnes nic 

nespojuje. Každý hodnotí toho druhého hlavně podle materiálních věcí v kombinaci 

s přitažlivostí jejich přítelkyně, manželky, životního partnera. Budu tvoje přítelkyně, 

pokud to nevadí?“ 

„Ne, ne, ne a ne.“ 

„Prosím. Slibuji, že to bude zábava. Jen mě odsud dostaň pryč.“ 

„Jedná se o sraz střední školy, ne o nějakou předváděcí párty. Stejně by ses tam unudila.“ 

„Opovaž se mi tu mluvit o nudě. Všichni ostatní tu něco mají. Sam se stěhuje k Marksovi 

a pak jde na nějakou konferenci. Daniel něco zkoumá v nějakém muzeu. Teal’c je někde 

mimo Zemi s Jaffama. Ale co já? Já chudák nemám naprosto nic na práci.“ 

„Valo.“ 

„Ano?“ 

„Je to až v Kansasu.“  
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„Musím klekat na kolena?“ 

 

Země, Colorado Springs, Marksův dům 

Kevin se Sam dosud leželi na podlaze a přemýšleli o svých životech. Krom toho Sam 

zapomněla na čas, který tak rychle plynul při stěhování. 

„Kolik je hodin?“ zeptala se Sam, když si uvědomila, že má být na konferenci. Kevin 

pohlédl na hodiny, které vysely nad televizí. 

„Půl jedné.“ 

„No bezva.“ 

„Co se děje?“ zeptal se Kevin a oba vstali ze země.  

„Ani ne za pár minut začíná konference, na které mám ukázat prakticky plně funkční 

asgardský hologram.“ 

„Tak zbytek přestěhujeme později a zavezu tě tam.“ 

„To bys byl hodný. A nespěcháš náhodou do práce?“ 

„Dnes jsem si výjimečně vzal dovolenou, takže se ti mohu věnovat čtyřiadvacet hodin.“ 

„Výborně, ale už musíme jet,“ řekla Sam a rychle šla ke dveřím. Kevin šel za ní a pak vzal 

z poličky klíče. 

„Víš, že tě miluju?“ 

„A moc,“ odpověděla Sam a otevřela dveře. 

Před domem stály dvě auta. Jedno Kevinovo a druhé Samanthino. Oba nasedli do 

Kevinova auta, které mělo větší výkon než Samanthino.  

„Kam to bude, madam?“ zeptal se Kevin, když si zapínal pásy. 

„Na konferenci, pane. Nebo spíše, podplukovníku Kevine Marksi?“ Kevin se zasmál a 

nastartoval auto. 

 

Prostor, Orijská loď, můstek 

Orijská mateřská loď se nacházela několik světelných let od Země. Se shodou náhod tam 

nebyla sama. Ještě tam bylo zbylých patnáct lodí. 

Na můstku stála Adria, která se po Danielově zradě rozhodla, že zaútočí na Zemi vší silou. 

„Orici. Lodě hlásí, že jsou připraveni.“ 

„Výborně. Nastavte kurs k Zemi. Nastal čas odplaty.“ 

„Ano, Orici.“ Převorova hůl zazářila a začal se soustředit na řízení lodi. 

Všechny lodě se daly do pohybu a po pár metrech vstoupily do hyperprostoru. 

 

Země, Kansas, vesnice 

Podplukovník Mitchell spolu s Valou přijeli k domu, ve kterém vyrůstal. Jeho rodiče tam 

stále bydleli a moc se na něj těšili. Oba na něho čekali před domem a byli velmi 

překvapeni, když si s sebou Cameron přivezl Valu, která musela být pro tuto chvíli 

v utajení. Vala se usmála, když viděla jeho rodiče. 



~ 127 ~ 
 

„Vypadají mile.“ 

„Jo, hlavně mě neztrapni.“ 

„To bych nikdy neudělala.“ 

„Camerone,“ řekla Wendy Mitchellová, Cameronova máma. 

„Mami, rád tě vidím,“ řekl Cam a objal mámu kolem pasu. Pak se podíval na tátu a řekl: 

„Tati.“ A poplácal se s ním po zádech. 

„Koho sis to s sebou přivezl?“ zajímalo Wendy. 

„To je Vala Mal Doran. Pracuje u nás na základně v účtárně. Valo, to jsou moji rodiče.“ 

„Moc ráda vás poznávám. Cam mi o vás vyprávěl,“ řekla Vala. 

„Vážně? A co například?“ zeptala se Wendy. 

„To, že děláte nejlepší koláče na světě.“ 

„Zrovna jsem jich pár upekla, dáte si?“ 

„Jistě. Moc ráda,“ odpověděla Vala a s Wendy si to namířily do domu, Cameron 

s Frankem šli pomalu za nimi. 

 

Země, Colorado Springs, konference 

Kevin se Sam přijeli na konferenci, kde na Sam čekal doktor Bill Lee, který popíjel jeden 

drink za druhým. 

„Podplukovníku, už jsem myslel, že tu budu všechno odříkávat i za vás.“ 

„Omlouvám se, jen jsem ztratila při stěhování pojem o čase. Ale jsem tady, a to je hlavní.“ 

„No jo, já zapomněl, že se stěhujete tady k Marksovi.“ Bill ukázal rukou na Kevina. 

„Trochu jsme to protáhli,“ řekl Marks s úsměvem a hned na to mu zazvonil telefon. 

„Omluvte mě.“ Kevin šel bokem a přijal hovor. 

„Kevin Marks.“ Sam mezitím s Billem stáli u stolu, u kterého měli dopředu nalité pití. 

„Dáte si?“ zeptal se Lee. Sam pohlédla na stůl a zavrtěla hlavou se slovy: „Ne, děkuji.“ 

„Jistě, hned tam budu,“ řekl Kevin a schoval telefon, pak šel zpátky k Sam, která tušila, že 

se něco děje, a tak se jej hned zeptala: „Děje se něco?“ 

„Musím do práce. Helen si mě zavolala na Athenu. K Zemi se blíží šestnáct orijských lodí 

a Odysseu jsem zrovna poslal na misi. Je vyhlášena pohotovost prvního stupně.“ 

„Mám jít s tebou?“ 

„Stejně nevím, co v této situaci zmůžeme.“ 

„Vrátíme se zpátky na základnu,“ rozhodla Sam. 

„Tak pojďme,“ řekl Kevin a se Sam a Billem rychle opustili místnost a běželi k autu. 

„Doufám, že se při cestě nevybouráme,“ řekl Bill a Sam se na něj podívala. 

„Kevin je nejlepší řidič či pilot na této planetě, takže nasedněte a připoutejte se.“ 

 

Země, SGC 

Na celé základně byl poplach prvního stupně, který byl vyhlášen před několika minutami, 

když zachytili na dálkových senzorech blížící se šestnáct orijských lodí. Generál Landry 
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s několika dalšími lidmi pracovali na plánu na obranu Země. Brzy na základnu přijel i 

generál Jack O’Neill, který měl v plánu usednout do antického křesla v Antarktidě. 

Několik velících důstojníků mělo za úkol připravit evakuační plán na stanoviště Alpha a 

Betha. 

„Jacku. Díky, že jsi přijel tak rychle,“ řekl Landry, jakmile se objevil O’Neill v zasedací 

místnosti. Jack se hned zeptal: „Jaká je situace?“ 

„Dálkové senzory zaznamenaly orijské lodě, které tu budou do dne. Připravujeme 

evakuační plán.“ 

„A co Odyssea, Daedalus, Apollo a Athena?“ 

„Odyssea je někde na misi mimo dosah subprostorového vysílače, Daedalus by tu měl být 

do sedmi hodin, Athena je připravena na orbitě a Apollo je ještě v hangáru, kde se ho 

právě snaží zprovoznit,“ odpověděl Landry při cestě do své kanceláře. Po vstupu do ní, 

zavřel za sebou dveře a Jack se posadil do křesla naproti Landrymu. 

„Takže jsme bezmocní?“ 

„Tak nějak. Vyslali jsme bránou tým, který se má spojit s Odysseou, ale nevíme, jestli se 

sem dostanou včas,“ odpověděl Landry a oba povzdychli.  

Na parkoviště do SGC přijel rychle autem Kevin se Sam a Billem. Rychle z něj vystoupili 

a běželi k výtahu krom Kevina, který se před ním zastavil. 

„Ty s námi nejdeš?“ zeptala se Sam. 

„Musím na Athenu, když je Odyssea mimo dosah.“ Sam kývla hlavou a pak popřála 

Kevinovi hodně štěstí. Kevin kývnul hlavou a aktivoval vysílačku, kterou držel v ruce: 

„Atheno, tady Marks. Přeneste mě na palubu.“ 

 

Prostor, Země, Athena 

Marks se objevil na můstku, kde na něj čekala Svitsová i s podplukovníkem Mitchellem, 

kterého stáhli z dovolené. Vala byla dříve přenesena do SGC, než se tam objevil Marks. 

„Jaká je situace?“ zeptal se hned Marks. 

„Za necelý den jsou tu. Všichni jsou už v pohotovosti.“ 

„Tušil jsem, že nemám nikam posílat Odysseu. Nevíte, jestli se s ní už spojili?“ 

„Prý vyslali bránou tým, který se má s ní spojit. Ale podle propočtů by se sem stejně s 

pomocí ZPM dostali až za necelé dva dny.“ 

„Škoda, že ta bianská zbraň nefunguje,“ řekl Marks. 

„A co na ní nefunguje?“ zeptala se Svitsová. 

„Zaprvé ji nelze integrovat na loď a zadruhé je problém s napájením té zbrani. Prostě 

nefunguje.“ 

 

Země, SGC 

Celý tým SG-1 krom Mitchella byl zpátky v SGC a zrovna se nacházel v Landryho 

kanceláři, kde byl i generál O’Neill. 
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„Co můžeme očekávat?“ zeptala se Carterová. 

„Všechny orijské lodě míří k Zemi. Čekáme, že za necelý den budou tady,“ odpověděl 

Landry. 

„Takže nás jedině může ochránit křeslo Antiků v Antarktidě,“ řekl Teal’c. 

„Jenže i to je málo. Nechci dělat konečné závěry, ale proti těm lodím nemáme žádnou 

šanci. To křeslo nedokáže ubránit celou Zemi proti tolika lodím,“ řekla Carterová, která ví, 

o čem mluví. 

„Typuji, že za tu celou situaci můžu já,“ řekl Daniel. 

„Asi vím, kam tím míříš,“ řekl O’Neill. 

„Adria už předtím plánovala útok na Zemi, jen ji chtěla obsadit jako poslední. Tím, že 

jsem ji pěkně obelhal, musela změnit všechny své plány. Nejdříve půjde po Zemi, pak po 

zbytku galaxie.“ Sam pohlédla na Daniela stejně jako ostatní. 

 

Prostor, Poblíž Země, Orijské lodě – o osmnáct hodin později (Současnost) 

Orijské mateřské lodě vystoupily z hyperprostoru poblíž Měsíce ve sluneční soustavě, pak 

s pomocí podsvětelného pohonu letěly blíže k Zemi, kde se na orbitě nacházela Athena 

s Daedalem a čerstvě dostavěným Apollem. 

Adria stála na můstku a čekala na hlášení od převora. 

„Brzy budeme téměř na místě. Na orbitě jejich planety jsem zaznamenal tři lodě.“ 

„Obkličte planetu. Uvidíme, co udělají.“ 

„Ano, Orici.“ 

 

Prostor, orbita Země 

Na palubě Atheny plukovník Svitsová stála v přední části můstku, kde odtamtud sledovala 

postup orijských lodí. 

„Začínají nás obkličovat,“ oznámil podplukovník Marks, který vystřídal u řízení kapitána 

Nyklovou. V tu dobu měl oblečenou lodní uniformu, na které neměl hodnosti ani jméno. 

„Štíty na maximum, nabijte zbraně!“ rozkázala klidným hlasem Svitsová při pohledu před 

sebe. 

„Přijímáme vysílání z Daedala a Apolla,“ oznámil major Barta sedící u taktické konzole. 

„Na obrazovku.“ Svitsová přišla k boční obrazovce, na které se zobrazili plukovník Steven 

Caldwell z Daedala a plukovník Abraham Ellis z Apolla. Oba jsou velmi dobří velitelé, i 

když plukovník Ellis stojí s Apollem poprvé proti nepříteli. 

„Plukovníci. Stejně jako vy jsme zaznamenali přílet orijských lodí. Chtějí nás obklíčit. 

Nejspíše čekají, jak zareagujeme, a pak teprve zaútočí.“ 

„Měli bychom se také rozdělit, i když tím pak padne i ta naše poslední šance na výhru,“ 

navrhl Caldwell. 

„Asi bychom měli. Doufejme, že na Antarktidě mají spoustu střel, jinak tahle bitva bude 

mít rychlý konec,“ řekl Marks a všichni velící kývli souhlasně hlavou. 



~ 130 ~ 
 

„Souhlasím,“ řekl Ellis a kývnul na svého pilota či-li prvního důstojníka, kterým byl major 

Herbert Sommerfeld. Plukovník Caldwell kývnul na kapitána Pat Meyersovou, která 

seděla u řízení. 

Daedalus a Apollo se dali do pohybu, každý letěl na jinou stranu. 

 

Země, SGC, řídící místnost 

Generál Landry, podplukovník Carterová, doktor Jackson, Teal’c a Vala stáli za seržantem 

Harrimanem, který navázal během několika vteřin spojení s generálem O’Neillem, který 

byl v Antarktidě připraven na okamžitý útok pomocí zbraňového křesla Antiků. 

„Jacku, orijské lodě budou na dostřel za pár minut. Měl by ses připravit.“ 

„Už tu sedím tak patnáct minut, myslím, že dalších pár minut mě nezabije,“ odpověděl 

žertovným stylem O’Neill, kolem kterého chodili samí vědci, včetně několika členů 

vojenských bezpečnostních sil. Landry se krátce zasmál a pak se obrazovka před ním 

změnila na radar, který udával přiblížení orijských lodí. 

„A jsou tady,“ oznámila Carterová. 

 

Prostor, orbita Země 

Orijské lodě byly téměř u Země a všechny lodě typu BC-304 měly aktivované štíty na 

maximum spolu s nabitými zbraněmi. Všechny tři lodě dostaly zprávu, která byla poslána 

z lodi, kde se nacházela Adria. 

Marksova konzole zapípala a on se na ni udiveně podíval. 

„Páni, to už jsem dlouho nečetl.“ 

„Co tam máte?“ zeptal se ihned Mitchell, který stál poblíž Svitsové. 

„A ti, kdo jsou pyšní a nepokleknou, poraženi rozpadnou se v prach.“ 

„Vypadá to, že jiná slova neznají,“ odpověděl na to Mitchell. 

„To mi pak pověste, až s tímto skončíme. Nechtěla bych skončit tak jako Korolev,“ 

s těmito slovy Svitsová usedla do velícího křesla. 

 

Země, Nevada, Oblast 51, hangár, Apollo – o dvanáct hodin dříve 

Plukovník Ellis procházel chodbami, které vedly k můstku. Při cestě potkal několik členů 

posádky, která se snažila ze všech sil zprovoznit Apolla dříve, než orijské lodě dorazí. Pár 

metrů od něho stál u dveří major Sommerfeld, který byl vybrán jako první důstojník. Když 

kolem něj prošel, zeptal: „Majore, jaká je situace?“ 

„Štíty by měly být do tří hodin na sto procentech. Rakety právě teď chystají a railguny 

budou spuštěny do režimu online za necelou hodinu.“ 

„Vím, že děláte vše, abyste loď zprovoznili, ale pokuste se je trochu více popohnat. Tlačí 

nás čas.“ 

„Ano, pane.“ Po těchto slovech major opustil chůzi s plukovníkem a šel k výtahu, kterým 

jel o tři patra výše, kde je okopírovaný asgardský panel.   
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Plukovník přišel na můstek, kde na něj čekala tentokrát kapitán Megan Cooperová, která 

byla přeložena z Daedala na Apolla. 

„Plukovník na můstku,“ ohlásila Cooperová a všichni se dali do pozoru. 

„Pohov, lidi. Vím, že máte spoustu práce.“ Všichni souhlasně kývli hlavou a vrátili se 

zpátky ke své práci. 

 

Prostor, orbita Země 

Na orbitě Zemi se prozatím nacházela samotná Athena, ale po pár vteřinách se vynořil 

z hyperprostoru Daedalus, který byl seznámen se situací při cestě k Zemi. 

Plukovník Caldwell seděl ve velitelském křesle a čekal na hlášení, které má přijít 

z velitelství Hvězdné Brány. 

„Pane, generál Landry vás žádá, abyste se přenesl na velitelství do zasedací místnosti,“ 

oznámil kapitán Dave Kleinman, který byl na Daedalu nejlepším zbraňovým důstojníkem, 

kterého Země má. Kdysi se mu plukovník Caldwell snažil domluvit i učení v létání, ale to 

hned odmítl, když slyšel o Marksovi, jak odvádí tvrdou práci, aby udržel loď pohromadě 

spolu s posádkou. Nechtěl mít na starosti život celé posádky, právě proto odmítl jeho 

nabídku a raději nechal řízení kapitánovi Pat Meyersové, která pilotovala F-302ku od 

svých dvaceti tří let, když byla seržantem.  

„Děkuji, kapitáne. Transportujte mě tam. A můstek je váš.“  

„Ano, pane.“ Caldwell vstal z křesla a stoupnul do přední části můstku. Brzy potom se 

objevil asgardský transportní paprsek a Caldwell zmizel. 

 

Země, SGC, zasedací místnost 

V zasedací místnosti tam na něj čekal celý tým SG-1, podplukovník Marks, plukovníci 

Svitsová a Ellis a generálové Landry a O’Neill.  

„Plukovníku, jsem rád, že jste tady,“ řekl Landry. 

„Tak jaká je situace?“ zeptal se Caldwell. 

„Prosím, následujte mě do druhé zasedací místnosti, zasvětím vás všechny o situaci,“ řekl 

Landry a šli ke schodišti, po kterém vyšli do dalšího patra, ve kterém už bylo klidněji. 

Všichni usedli kolem stolu, který byl větší než dole. Carterová sedla automaticky vedle 

Markse a zbytek usedl, jak se jim chtělo. 

 

Země, SGC, řídící místnost – o dvě hodiny později od současnosti 

Krom toho, že byl na základně vyhlášen poplach, tak Carterová, Vala, Lamová a Landry 

byli drženi v řídící místnosti, kde byla Adria. Nikdo se k nim nemohl dostat, protože 

všechny dveře, které byly kolem řídící místnosti, byly uzavřeny její myslí. Všechen zbylý 

personál byl naštěstí evakuován z místnosti dříve, než se tam objevila, a tak věznila pouze 

tyto čtyři. 

„Kde je doktor Jackson?“ zeptala se Adria. 
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„Adrio, poslouchej mě,“ řekla Vala a vstala ze země. Chtěla jít k ní, ale Adria ji pomocí 

svých schopností srazila zpátky na podlahu. 

„Zklamala si mě, matko.“ 

„Co chceš, abychom udělali?“ zeptala se Vala. 

„Chci, aby váš svět přijal Počátek.“ 

„To se nestane, dokud jsme tu my,“ řekl hned Landry. 

„V tom mi nedokážete zabránit. Máme volné ruce a nic nás nedokáže zastavit.“ 

„A co takhle Antikové? Na ty jste zapomněla?“ zeptala se Carterová. 

„Antikové nezasahují do nižších vrstev. To přece víte,“ odpověděla Adria a pak se 

zasmála. 

„Ano, víme. Ale jejich technologii používat můžeme,“ řekla Carterová. 

 

Prostor, poblíž Země 

Nad Zemí se pěkně začalo bojovat. Z povrchu Země se objevovaly drony, které pomalu 

ničily orijské lodě. Athena byla v pohybu a letěla k Měsíci. Tím se jim podařilo odlákat tři 

lodě na ně. U Země jich ještě zbývalo osm. Když Daedalus a Apollo zaznamenali, že 

některé orijské lodě pronásledovaly Athenu, rozhodli se, že udělají to samé. Obě lodě se 

daly do pohybu a odlákaly dalších šest lodí. U Země jich teďka zůstaly pouze dvě lodě, a 

to bylo pro generála O’Neilla větší šancí, že je zasáhne. 

Athena dostávala jednu ránu za druhou a její štíty klesly rychle dolů. 

„Štíty na dvaceti procentech, dlouho nevydržíme. Hyperpohon je mimo provoz. Nemáme 

šanci jim utéci,“ řekl Marks, který se jen tak tak držel konzole při nárazech.  

„Proto letíme k Měsíci, který nás částečně bude krýt. Za ním uděláš svůj manévr, který je 

na chvilku zmate. Doufejme, že na to skočí a my dostaneme náskok, abychom jim zdrhli,“ 

řekla Svitsová, která stála u přední konzole, na které se snažila přemosťovat veškerou 

energii do motorů a štítů. 

„Ale ten manévr jsem nedělal už hodně dlouho. A k tomu to bylo s F-302kou, ne 

s 304kou, jestli si pamatuješ,“ přiznal se Marks, který jako druhý věděl, o který manévr se 

jedná. 

„Já ti věřím,“ řekla klidným hlasem Helen otočená směrem ke Kevinovi, který nakonec 

povzdychnul a kývnul souhlasně hlavou. Mitchell stál poblíž něho a sledoval ho, jak 

pracuje na své konzoli. Během několika vteřin všichni pocítili velké zrychlení. Svitsová 

převedla veškerou energii do motorů a štítů, a tak toho chtěl Marks využít.  

Athena, Daedalus i Apollo letěli na jedno, a to samé místo, jenže to nevěděli, protože mají 

nefunkční komunikaci a senzory. 

„Weapsi, připravte všechny atomovky typu Mark IX a na můj povel je všechny vyšlete na 

jednu orijskou loď,“ řekl Caldwell na palubě Daedala, který nebyl o moc lépe než Athena. 

„Ano, pane, ale už jich máme jen posledních deset, zbylé jsme použili při útoku hned na 

začátku,“ řekl Kleinman. 
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„Sakra. Leťte k Měsíci a připravte se na manévr Delta.“ Meyersová se okamžitě podívala 

na Caldwella, který bez ohledu na rizika dal tento příkaz. 

„Pane, já nechci s lodí narazit do Měsíce nebo z nás udělat kamikazi na jednu orijskou 

loď,“ řekla Meyersová. 

„Nemáme na výběr. Připravte se na manévr Delta.“ Meyersová na chvilku zaváhala, ale 

nakonec odpověděla: „Ano, pane.“ 

Athena i Daedalus byli téměř u Měsíce. Apollo byl trochu pozadu, protože funkčnost 

podsvětelných motorů jim klesla o dvacet procent. Orijské lodě jim byly hned v patách a 

stále po nich střílely. Většinou trefily motory nebo generátory štítů. Obě lodě byly 

připraveny provést manévr, který se má na chvilku zbavit orijských lodí. Problém byl 

v tom, že obě nalétaly z jiných stran. 

Svitsová seděla zpátky ve velitelském křesle a pevně se držela stejně jako Mitchell za její 

křeslo. 

„Připravte se na manévr,“ řekl Marks do interkomu lodi a celá posádka se hned něčeho 

chytila. 

Athena se plnou rychlostí skryla za Měsíc, za kterým provedli Marksův manévr, který 

vymyslel před pár lety. Nejdříve se obrátili o tři sta šedesát stupňů a pak zahnuli ostře 

doprava směrem dolů. Bohužel netušili, že podobný manévr udělal i Daedalus, který se 

přímo na ně řítil plnou rychlostí. 

„Všichni se pevně držte!“ zařval Marks, který rychle musel přerušit zbytek manévru a 

vyhnout se Daedala.  

Za oběma loděmi letěly orijské lodě, na kterých si mysleli, že jsou v pasti. Athena se jen 

tak tak vyhnula střetnutí s Daedalem. Obě lodě se dotkly pouhými štíty, ale i to nadělalo 

velké množství škod. 

Na Atheně polovina posádky ležela na podlaze, ale to nebylo to nejhorší. Na můstku ze 

svých křesel vyletěli jak Marks, tak i Svitsová a Barta, protože na celé lodi se na chvilku 

přerušila umělá gravitace. Mitchell se pevně držel pilotního i velitelského křesla, takže to 

jen tak tak ustál. Všichni tři leželi na podlaze a Mitchell okamžitě zaujal Marksovo místo a 

usednul k pilotní konzole a s Athenou podletěl Měsíc. 

Na Daedalu to bylo podobné, i když tam nikdo nevyletěl z křesel.  

„Co to bylo?“ zeptal se Caldwell. 

„To byla Athena, pane. Stačilo jen pár centimetrů a byli bychom mrtví,“ odpověděla 

Meyersová a pohlédla před sebe. Najednou rychle popadla pádla a zdvihla loď zpátky 

nahoru. 

„Vraťte se zpátky k Zemi.“ 

„Ano, pane.“ 

Jedna orijská loď, která sledovala Athenu, srazila druhou loď, která pronásledovala 

Daedala. Tím, že se obě lodě srazily, došlo k velké explozi, která zbylé čtyři lodě dokázala 

alespoň poškodit. Apollo se naštěstí tomu všemu vyhnul a obrátil se zpátky k Zemi, kde se 
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mezitím podařilo O’Neillovi zničit obě lodě. Athena se pomalu s Daedalem pohybovali 

zpátky k Zemi a zbylé orijské lodě je po chvilce znova pronásledovaly. 

 

Země, SGC, řídící místnost 

Adria naštvaně pochodovala z jedné strany na druhou, když poslouchala skrze zapnutou 

vysílačku generála O’Neilla, který všechny informoval o zničení několika orijských lodí. 

Sam byla překvapena, že na Zemi je tolik dronů, že to vystačí na zničení alespoň poloviny 

orijské flotily. 

„Měli byste se vzdát. Jak jste sama slyšela, dostáváte na frak,“ řekl Landry, který už viděl 

situaci nadějně. Adria se zastavila a pohlédla na generála se slovy: „To se nestane. Za 

několik málo okamžiků se připojí zbytek.“ Vala pohlédla na Adriu a řekla: „, než mě 

srazíš zpátky k zemi, nech mě si s tebou promluvit.“ 

„Na to už je pozdě, matko. Až vaše lodě budou sraženi k zemi, tak máme vyhráno. Nic nás 

nemůže zastavit.“ Adria se zasmála a pokračovala v pochodování. 

„A co kdybychom vám řekli, kde Daniela najdete? Co s ním chcete udělat?“ zeptala se 

Carterová. 

„Potrestat ho. Zneužil naši moc, která skončila zabitím povznesených v mé galaxii. Škoda, 

že tu zbraň jsme nemohli použít také. Po její aktivaci byla hned zničena.“ 

„Víte, že vám nemusíme říkat, že je nám to vesmírně líto,“ řekl Landry. 

 

Prostor, poblíž Země, Athena 

Podplukovník Mitchell předal řízení kapitánu Nyklové, která byla poblíž, a pak šel 

pomáhat Svitsové, Marksovi a Bartovi vstát z podlahy. 

„Motá se mi hlava,“ řekl Marks, když se opřel o pilotní konzoli, pak pomalu vstával 

z podlahy. Když pak pohlédl na Svitsovou, tak se mu na chvilku zastavil dech. 

„Helen, jsi v pořádku?“ zeptal se a dřepnul k ní.  

„Jo, jsem,“ odpověděla Helen a párkrát po sobě zakašlala. Pak se podívala na Kevina a 

zeptala se: „Co to máš na čele?“ Kevin se ho dotkl a pak se podíval na ruku, na kterou se 

mu otiskla krev. 

„Trochu jsem se praštil do hlavy. Jak? Tak na to se mě neptej, sám to nevím,“ odpověděl 

Kevin a pomohl Helen vstát na nohy. Mezitím Mitchell pomohl majoru Bartovi vstát na 

nohy, který se pak rychle vrátil zpátky ke konzole.  

„Jak jsme na tom?“ zeptala se plukovník Svitsová, když sedla s malou pomocí zpátky do 

velícího křesla. 

„Trochu času jsme dostali. Dvě orijské lodě se střetly navzájem a hned explodovaly,“ 

odpověděl Mitchell. 

„A co komunikace?“ zeptal se Marks opřený o pilotní konzoli.  

„Nefunkční,“ odpověděl Barta po zmáčknutí na pár tlačítek.  

„Leťte co nejblíže k Zemi k Antarktidě.“ 
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„Kurs nastaven. Za pár vteřin budeme na orbitě,“ oznámila Nyklová. Svitsová povzdychla 

a pak se obrátila na majora Barty, kterému řekla: „Majore, jakmile budeme na orbitě, 

přeneste posádku napovrch.“ Bylo to pro ni velice těžké rozhodnutí, ale nic jiného jí 

nezbývalo. 

„Ano, madam.“ 

„Helen, ty chceš opustit loď?“ zeptal se Kevin. 

„Já ne, ale vás všechny přenesu na povrch.“ 

„Helen, nenechám tě tu samotnou na pospas Oriů.“ 

„Budeš muset. Já tuhle loď neopustím. Sama jsem ji stavěla, sama jsem vybírala posádku 

a sama jsem ji vyjednala, aby patřila pod Českou republiku. Kevine, je to má povinnost.“ 

„Tak nás přeneste do Kansasu, tam to znám,“ navrhl Mitchell a Svitsová na to kývla 

hlavou. 

„Postarejte se mi o posádku,“ řekla Svitsová a vstala z křesla.  

„Kapitáne.“ Nyklová uvolnila místo u pilotní konzole a Svitsová k ní usedla. Kevin se 

díval na Helen a nevěděl, jak jí to vysvětlil, aby šla s nimi. 

„Helen, loď se dá vždy postavit, lidi ne.“ 

„Já vím.“ 

„Tak pojď s námi.“ 

„Kevine, prosím, jdi.“  

„Helen…!“ Kevin, i přes její slova, ji nechtěl opustit. Jenže se mu nepodařilo ji zastavit 

v transportu na planetu. Celá posádka pomalu zmizela z Atheny, se kterou pak letěla od 

Země, co nejdál. 

Daedalus a Apollo se pomalu také stahovali. Bohužel, ani jedna loď už neměla štíty. 

 

Země, Kansas, vesnice 

Celá posádka Atheny spolu s Mitchellem a Markse se objevili v Kansasu poblíž domu, kde 

vyrůstal Mitchell. Marks pohlédl na Mitchella a zeptal se ho: „Kde to jsme?“ 

„V Kansasu. V tom domě před námi jsem vyrůstal,“ odpověděl Mitchell a pohlédl za sebe, 

kde viděl celou posádku Atheny krom Svitsové, která zůstala na palubě. 

„Tak jo, poslouchejte mě! Jsme pár kilometrů od dvou našich tajných základen, které tu 

SGC zřídilo v případě útoku nepřátelů. Teď se rozdělíte na dvě skupiny, každá skupina 

půjde na jednu z těch dvou základen. Všichni víte, kde je, tak se dejte do práce. Majore 

Barto, máte to na starost.“ 

„Ano, pane,“ odpověděl major Barta a šel ke zbytku posádky, kterou začal rozdělovat na 

dvě skupiny. 

„A co my dva?“ zeptal se Marks. 

„Je načase vás seznámit s mými rodiči,“ odpověděl Mitchell a pomalu šel směrem k domu. 

Marks se na něj nechápavě podíval. 

„Teď?“ 
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„A proč ne? Tak už pojďte!“ Marks zakroutil hlavou a šel za Mitchellem. 

 

Prostor, poblíž Země 

Plukovník Svitsová na Atheně seděla u řízení a přemýšlela nad tím, co teď udělá. Po 

chvilce těžké práce, dokázala nastavit transport hlavic tak, aby prošly orijskými štíty. 

„Konečně.“ Helen se usmála a zaměřila první orijskou loď, která byla nejblíže. 

„Adios, до свидания.“ (čte se => dasvidáňja = sbohem) 

Orijská loď, která byla před Athenou, během pár vteřin vybuchla.  

„To je moje holka.“ Helen pohladila pilotní konzoli a pak řekla: „Ještě spravit komunikaci 

a dát to všem vědět.“ Svitsová má ve zvyku se nikdy nevzdávat bez boje až do konce. A 

podle toho, jak se dokáže obětovat za ostatní, to jde poznat. 

 

Země, Kansas, vesnice 

Mitchell s Marksem přišli k domu, před kterým stály Mitchellovy rodiče.  

„To jsou vaši?“ 

„Ano.“ 

„Camerone!“ zavolala na něj máma a běžela hned k němu. Marks popošel bokem a šel 

prozkoumat situaci. 

„Mami.“ 

„Co se stalo, že jsi musel rychle odjet? A co to máš na sobě?“ Wendy pohlédla na svého 

syna, a pak na jeho P-90ku, kterou držel v rukou.  

„Něco jsem měl na práci a nevěděl jsem, že se sem za…“ Mitchell pohlédl na hodinky, 

„…sedmnáct hodin vrátím.“ 

„Co se děje, Camerone? Jsi nějak nervózní.“ 

„Běžte se schovat do domu,“ řekl Cam. 

„Camerone?!“ 

„Prosím, mami. Nechci, aby se vám oběma něco stalo.“ 

„Myslím, že máme problém,“ řekl Marks, který rychle přiběhnul za Mitchellem. 

„Kdo je to?“ zeptala se Wendy, když viděla neznámého muže. 

„Oh, mami, to je podplukovník Kevin Marks, pracuje taky u letectva,“ odpověděl Mitchell 

a pak krátce pohlédl na Markse. 

„Marksi, to jsou moji rodiče, Wendy a Frank.“ 

„Rád vás poznávám, ale potřebuji s vámi mluvit… O samotě.“ Marks šel bokem a 

Mitchell hned za ním. 

„Co se děje?“ 

„Museli zaměřit náš transport, máme společnost,“ odpověděl Marks a ukázal rukou na 

převora, který šel k nim. 

„Máme problém.“ 

„To jsem před chvilkou řekl.“ Mitchell se rychle obrátil a šel k rodičům. 
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„Běžte se schovat do domu, rychle!“ Wendy kývla hlavou a spolu s Frankem běželi ukrýt 

se do domu. 

„Co uděláme?“ zeptal se Marks. 

„Já budu návnada a vy ho prostě zabijete. Běžte do stodoly, za chvilku ho tam vlákám.“ 

Marks kývnul hlavou a bez žádného plánu běžel do stodoly. Mitchell mezitím číhal na 

převora za rohem dalšího domu. 

 

Země, SGC, řídící místnost 

„Nevím, proč si pořád na něco stěžuješ, matko. Když tě přijmu přijmout Počátek, budou tě 

uctívat.“ 

„Vážím si toho být celebritou, ale musím připustit, že by to mohlo být brzy dost únavné. 

Obzvlášť, když budu muset vystupovat jako celebrita, nemám z davu dobrý pocit,“ řekla 

Vala, když stála poblíž Adrii. 

„To po tobě nebudu požadovat. Musíš jen přijmout Počátek a o zbylé se postarám já,“ 

řekla Adria. 

„To by mohl být problém. Víš, já nejsem na takové povídačky. To bys mě musela jedině 

donutit a slíbit mi, že opustíš tuto galaxii. Pak bych o tom začala uvažovat. Já vím, umím 

být hodně paličatá.“ Vala pohlédla s úsměvem na Sam, která souhlasně kývla hlavou. 

„Nás výhrůžkami nedostanete na víru. Tenhle svět byl svobodný a taky navždy bude,“ řekl 

Landry. 

„Tak budu neústupná a váš lid převrátím na víru během jednoho dne. Mezitím se nám lidé 

budou klanět a prosit o milost, abychom je nezabili.“ 

 

Země, Kansas, vesnice 

Převor byl téměř u Mitchella, který se najednou objevil a zařval nahlas: „Hele, převore 

pacholku, já jsem tady.“ Mitchell se rozeběhnul a převor šel hned za ním. Pár vteřin 

potom, co vběhnul do stodoly, se tam objevil i převor. Mitchell se rozhlížel kolem sebe, 

ale Marks nikde nebyl. V duchu si říkal: „Kde sakra je?“ Marks jen čekal na správnou 

chvíli. Když převor vešel dovnitř, tak Marks na něj seshora skočil. Srazil ho k zemi a 

vytáhl Zat. 

„Marksi!? Kde jste se vzal tam nahoře?“ Marks slezl z převora a postavil se. 

„Nic jiného mě nenapadlo, a tak jsem vylezl po schodech nahoru a čekal, až se tu objeví,“ 

odpověděl udýchaně Marks a vystřelil třikrát ze Zatu na převora, aby zmizel. 

„Měli bychom odsud co nejrychleji zmizet,“ navrhl Marks. 

„Souhlasím.“ 

 

Země, Antarktida, kopule 

Generál O’Neill seděl v antickém křesle, ve kterém se soustředil na střely, které používal. 

Před ním byla aktivovaná obrazovka, která mu udávala údaje o stavu orijských lodí. Po 
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chvilce se O’Neill narovnal a řekl: „Sakra.“ Jack rychle vstal z křesla a šel k počítači, aby 

se spojil s prezidentem.  

„Spojte mě s prezidentem! Hned!“ Poručík sedící u počítače kývnul a během několika 

vteřin se na obrazovce objevil prezident Henry Hayes. 

„Pane prezidente.“ 

„Generále, co se děje?“ 

„Brzy budeme muset vyhlásit pohotovost na celé Zemi. Drony právě došly a na orbitě 

zůstávají ještě tři lodě.“ Jakmile to O’Neill dopověděl, přiběhl k němu jeden z důstojníků. 

„Pane, Atheně se podařilo dostat zbylé lodě. Problém je v tom, že v SGC mají jejich 

vojáky. Právě teď se snaží k nim dostat.“ 

„Děkuji, kapitáne,“ řekl O’Neill a kapitán hned odešel zpátky k ostatním. 

„Beru to zpět,“ řekl O’Neill otočen k obrazovce. 

„Dostaňte je odsud, co nejdál to lze. A pokuste se o to, aby se to už neopakovalo.“ 

„Rozkaz. Ozvu se, jakmile to skončí. O’Neill konec.“ 

 

Země, Kansas, vesnice 

Mitchell šel pro své rodiče, které chtěl vzít s sebou do úkrytu. Marks mezitím hlídal u 

dveří, než se všichni tři u nich objevili.  

„Myslím, že to nebyl první převor, kterého jsme potkali,“ řekl Marks při ústupu. Wendy 

s Frankem pohlédli nechápavě na Mitchella, který jim řekl: „To je odborný název.“ Marks 

se najednou zastavil, protože měl divný pocit. 

„Marksi? Co se děje?“ Marks uslyšel divný zvuk, který vycházel z lesa. 

„Camerone!“ 

„Pokračujte dál!“ Marks se otočil směrem, odkud vycházel zvuk. Před ním se z lesa 

objevil převor, který použil své schopnosti a Marks byl náhle vržen stranou.  

„Marksi!“ vykřikl Mitchell, když viděl, jak se Marks dusí. Po chvilce byl odražen a letěl 

vzduchem směrem k propasti. 

„Marksi!!!“ Mitchell se rozeběhnul od převora a při cestě upustil na zem C-4ku. Převor šel 

za ním a toho chtěl Mitchell využít. Jakmile převor šel kolem C-4ky, Mitchell zmáčkl na 

dálkový spínač. C-4ka vybouchla a převor s ní. Mitchell se po výbuchu nezastavil a běžel 

na místo, kam byl Marks vržen. 

 

Země, SGC, o několik pater výše nad řídící místností 

V jedné místnosti se shromažďovali lidi z SGC, kteří mají v plánu zaútočit na orijská 

vojska, která se přenesla na základnu dříve, než vybuchly jejich lodě. Spolu s nimi tam byl 

i doktor Jackson s Teal’cem. 

„Lidi, poslouchejte mě. Obklíčíme je ze všech stran. Co víme, tak se nachází na podlaží 

s bránou, kde je i Adria, která drží dveře svou myslí. Proto se tam musíme probojovat a na 

dveře použijeme buď C-4ku nebo plazmový řezák. Jestli máte nějaké dotazy, tak se 
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ptejte,“ řekl Jackson. Nikdo se neozval, a tak Jackson kývnul hlavou se slovy: „Tak jdeme 

na věc.“ Teal’c s Jacksonem šli vpřed a zbytek hned za nimi. Po pár metrech se zastavili a 

Jackson řekl: „Tak dobrá, lidi, rozdělme se na dvě skupiny.“ 

 

Prostor, poblíž Země 

Daedalus, Athena i Apollo byli ve vážném stavu. Všechny tři lodě byly poškozeny natolik, 

že nedokážou proletět ani atmosférou. 

Plukovník Svitsová seděla u pilotní konzole a snažila se aktivovat štíty do režimu online. 

Jedině tak dokáže s lodí proletět skrze atmosféru, aniž by se Athena rozpadla na milión 

kousků. Helen se uprostřed oprav zasmála, když si zrovna vzpomněla na svou minulost. 

 

Země, Nevada, Oblast 51, hangár – před necelým rokem 

Plukovník Helen Svitsová byla oblečena v uniformě, když procházela chodbou spolu 

s poručíkem generálem Jackem O’Neillem a majorem generálem Henrym Landrym. 

„Víte, že tohle jsem od vás nečekala. Četla jsem spoustu hlášení o vyjednávání 304ky 

s Rusi. Samé výhrůžky a až po nich 304ka.“ 

„To víte, plukovníku. Časy se rychle mění a také vám věříme. Věříme, že se o ni dokážete 

postarat, a ne zneužít proti jiným státům,“ řekl O’Neill. 

„Ale i přesto. Divím se, že jste mi schválili, aby Athena patřila pod Českou republiku.“ 

„Plukovníku, nezáleží na tom, komu patří, záleží na tom, jak dokáže chránit Zemi,“ řekl 

Landry a všichni se zastavili před dveřmi. 

„Jste připravena ujmout se velení?“ zeptal se O’Neill. 

„Vždy a vždycky budu, pane,“ odpověděla Svitsová. 

„Tak dobrá,“ řekl O’Neill a pomocí karty otevřel dveře do hangáru. Svitsová vstoupila 

dovnitř a pomalu šla k lodi. 

„To je moje holka.“ 

„Taky jste ji pomáhala stavět,“ řekl O’Neill. 

„To je pravda,“ potvrdila Svitsová a zastavila se u přechodových dveří, které byly 

otevřeny. Usmála se, pohladila trup lodi a pak vstoupila na palubu. 

„Takže, plukovníku, oficiálně vám předáváme loď do vlastních rukou,“ řekl O’Neill. 

„Děkuji mockrát, ale teď s lodí plánuji okružní let kolem sluneční soustavy a pak 

zaparkujeme na základnu v České republice.“ 

„Hlavně nepoškrábejte lak.“ 

„Ano, pane.“  

„Přeji šťastný let.“ Svitsová kývla hlavou, otočila se a šla pomalu směrem k můstku, kde 

na ni čekala základní posádka. Při cestě jí každý salutoval a zdravil. Byl to pro ni dobrý 

pocit, když slyšela krom angličtiny i rodný jazyk. 

„Velící důstojník na můstku,“ řekl major Barta, když viděl Svitsovou přicházet. Všichni se 

dali do pozoru a čekali na její příchod. 



~ 140 ~ 
 

„Pohov, lidi. Na přivítanou jsem ráda, že tu mohu být s vámi. A zadruhé si nemyslete, že 

když jsem žena, tak na vás budu hodná. To také znamená, že všichni na svá místa, 

vyrážíme!“ rozkázala Svitsová a usedla do svého velícího křesla. 

 

Země, Kansas, vesnice – současnost 

Mitchell přiběhl k propasti, kde měl být někde Marks. Rozhlížel se kolem sebe, ale nikde 

ho neviděl. Pak kleknul na kolena a podíval se z útesu dolů. 

„Marksi!“ Mitchell zahlédl pár metru pod ním Markse, který ležel na zádech na velkém 

balvanu. Bohužel neodpovídal. Mitchell se začal kolem sebe rozhlížet, jestli náhodou 

nezahlédne někoho, kdo by mu pomohl dostat se k němu dolů. Chvilku potom, co se začal 

rozhlížet kolem sebe, se objevili Mitchellovy rodiče v džípu. 

„Neříkal jsem vám, že odsud máte zmizet?“ 

„Ne. Co se stalo?“ zeptal se Frank a Wendy vystoupila z auta. 

„Potřebuji se dostat dolů. Máte tu s sebou lano?“ 

„Myslím, že ano. Podívám se dozadu,“ odpověděla Wendy a šla ke kufru, ve kterém ho 

nakonec našla. Vzala ho do rukou a běžela ke Cameronovi. Rychle vzal lano do rukou a 

omotal si ho kolem pasu. 

„Spustíte mě dolů a pak nás vytáhnete opatrně nahoru,“ řekl Mitchell a přivázal lano 

k navijáku.  

„Spolehni se,“ odpověděl Frank a pomalu začal spouštět syna dolů. 

 

Země, SGC, chodba 

Doktor Jackson vedl skupinu, která mířila k chodbám, které vedou do řídící místnosti. Za 

jedním rohem se museli zastavit, protože jim v cestě stáli vojáci armády Oriů. 

„Tak dobrá. Je jich tam osm, takže zaútočíme najednou. Miřte přesně,“ řekl Jackson a 

ostatní kývli souhlasně hlavou. 

„Tak na tři. Raz, dva, tři,“ jakmile to odpočítal, všichni vyrazili vpřed se střelbou na 

nepřítele., než stihli vojáci zareagovat, tak už byli mrtví. Jeden ze skupiny nesl s sebou 

plazmový řezák, který použil na uzavřené dveře. 

Teal’c s druhou skupinou šli druhou chodbou, kde také narazili na vojáky, ale ve větším 

množství a tentokrát i s převorem. Po zhlédnutí situace se stáhli o kousek dál, kde si 

připravili plán akce. 

 

Země, SGC, řídící místnost 

Jak Carterová, tak i zbytek slyšeli zvuk střelby. 

„Myslím, že vaše šance na výhru padla právě teď,“ řekl sebejistě Landry. Adria se tvářila 

vážně, když to Landry dopověděl. Pohlédla na něj a raději nic neříkala, protože tím, že 

jsou všechny lodě zničeny, ztratila možnost útěku z jejich planety. Jedině že by použila 

bránu. 
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„Adrio, vzdej se. Nic jiného ti už nezbývá…“ 

„Mlč, matko!“ 

„Nebudu, jsem tvoje máma a ty mě budeš poslouchat!“ Vala vstala ze země a chtěla ji 

udeřit, jenže Adria ji tentokrát odrazila na zeď. 

 

Země, Kansas, vesnice – současnost 

Mitchell se dostal dolů k Marksovi, kterému z úst tekla krev. Přiložil mu prst na krční 

tepnu, kde nahmatal tep. Byl slabý, ale hlavní bylo, že žil. 

„Povolte lano!“ Mitchell opatrně přivázal Markse a pak přivázal i sebe. Věděl, že může 

mít po tom pádu vnitřní zranění, ale stejně ho musí odtamtud nějak dostat nahoru. Opatrně 

ho nadzdvihnul a pak zavolal na rodiče: „Vytáhněte nás!“  

„Vytáhni je,“ řekla Wendy a Frank začal navíjet lano. Mitchell při vytahování jistil 

Markse, který se po chvilce probral se sténáním. 

„Mitchelle… Co se stalo?“ 

„Trochu jste se proletěl. Ale nebojte se, za chvilku budeme nahoře. Slibuji, že budete 

v pořádku.“ 

„Hrudník… Strašně mě bolí.“ 

„Ještě chvilku vydržte. Už jsme nahoře.“ Oba už byli téměř nahoře, kde na ně Wendy 

čekala, aby jim pomohla nahoru. 

„Podej mi ruku.“ Mitchell natáhnul pravou ruku, kterou Wendy chytla, pak ho pomalu 

přitáhla k sobě nahoru. 

„Tak jo. Marksi, teď vás opatrně položím do auta. Takže, kdybyste měl nějakou bolet, tak 

to hned řekněte.“ 

„To už bych mohl říct teď. Tlačí mě… hrudník.“ Mitchell mezitím odvázal sebe i Markse. 

„Vím, že to většinou dělají ženy, ale budete se mě muset chytit kolem krku, jinak vás 

nepřenesu.“ 

„V tom až tak velký problém nemám,“ řekl Marks a chytil se Mitchella kolem krku. 

„Mami, otevři dveře.“ Wendy rychle otevřela dveře a Mitchell přenesl a pak položil 

Markse na zadní sedačky.  

„Tati, přesedni si. Budu řídit já.“ Zavřel dveře a všichni nasedli do džípu. Mitchell 

nastartoval a rychle jel na jednu z utajených základen, které byly v Kansasu. 

 

Země, Kansas, utajená základna 

Polovina posádky z Atheny se nacházela v jedné z utajených základen, kde byla 

evakuována také část personálu z SGC. Major Barta stál u jednoho pultu, u kterého se 

snažil spojit se s Athenou. Po chvilce šumění se na obrazovce objevila Svitsová. 

„Madam, už jsme se báli nejhoršího.“ Major si ulevil, když ji viděl živou a zdravou. 

„Omlouvám se, že jsem se dříve neozvala. Chvíli mi trvalo, než jsem zprovoznila 

komunikaci.“ 
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„Jak jste na tom?“ 

„Já jsem v pořádku, ale Athena je na rozpadnutí. Proletět s ní atmosférou je sebevražda. 

Jediný způsob je zprovoznit štíty.“ 

„Můžete nás dostat na palubu?“ 

„Teoreticky ano, ale podpora života vypadla. Zbývá osm hodin vzduchu.“ 

„Vyberu nejlepší opraváře a svářeče a pak se ozvu.“ Svitsová se usmála, ale pak se 

zarazila. 

„Co se děje?“ zeptal se zmateně Barta, když si všiml jejího výrazu. 

„Podívejte se za sebe.“ Barta se okamžitě obrátil směrem ke dveřím, kde Mitchell nesl 

v bezvědomí Markse. 

„Doufám, že vám funguje transportní paprsek? Musíme se dostat do SGC na ošetřovnu.“ 

„SGC je ale uzavřena,“ řekla Svitsová. 

„Tak má tu někdo jehlu od injekční stříkačky?“ zeptal se hlasitě Mitchell a všichni bohužel 

zavrtěli hlavou. 

„Přeneste nás tam!“ Svitsová kývla hlavou a usedla zpátky k pilotní konzole, na které 

zmáčkla na pár tlačítek. Během několika vteřin Mitchell s Marksem byli přeneseni. 

Mitchellovy rodiče byli mezitím v jedné místnosti, která byla oddělena od ostatního 

personálu. 

„Nevíš, o co tu jde?“ zeptala se Wendy. 

„Nevím. Toto je Cameronův job, který je v utajení.“ 

 

Země, SGC, ošetřovna 

Mitchell s Marksem se objevili na ošetřovně v SGC, která byla prázdná. Rychle Markse 

položil na lehátko a pak přemýšlel, co má dělat. 

„Sakra. Co mám dělat?“ přemýšlel hlasitě. 

„Najděte jehlu,“ odpověděl tiše Marks. Mitchell běžel ke skříňce, kterou rychle otevřel. 

Prohlížel ji postupně od vrchu dolů. Nakonec ji našel úplně dole. Vzal ji do rukou a běžel 

zpátky k Marksovi. 

„To mi nedělejte.“ Mitchell rozemnul Marksovi uniformu a vyhrnul tričko. Pak vytáhl 

jehlu ze sáčku a pravou rukou nahmatal přetlak v dutině hrudní. Jakmile našel to správné 

místo, vbodl jehlu nad třetím žebrem do těla. Najednou byl slyšet unikající vzduch z 

hrudníku a Marks se okamžitě potom probudil a zhluboka nadechl se. Mitchell rychle 

vytáhl jehlu a pak prstem přitlačil na místo vpichu. 

„Už je to dobrý,“ jakmile to dopověděl, objevili se tam doktoři, které tam přenesla 

Svitsová. 

„Postarejte se o něho,“ s těmito slovy opustil ošetřovnu a běžel shlédnout situaci. 

 

Země, SGC, řídicí místnost 

Do řídící místnosti se najednou přiřítil tým pod vedením doktorem Jacksonem. 
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„Konec srandy,“ jakmile to Jackson dopověděl, použil Zat na Adriu, která své schopnosti 

nemohla použitím, protože Daniel měl na zádech v batohu proti-převorské zařízení. Adria 

během chvilky ležela na zemi v bezvědomí. 

„Danieli,“ řekla radostně Sam. 

„Jste všichni v pořádku?“ zeptal se Daniel. 

„Jo, jsme,“ odpověděla Vala, která měla potlučená záda od nárazu na zeď. 

„Myslím, že bychom se měli spojit s Tok’ry, než se probudí,“ řekla Carterová. 

„Udělejte to. Je načase, aby opustili naši galaxii,“ odpověděl souhlasně Landry. 

„Doktorko, myslím, že byste měla jít na ošetřovnu,“ řekl Mitchell, který tam přiběhnul 

během několika vteřin. 

„Hned tam jdu.“ Lamová odešla z místnosti a Landry s několika členy personálu hlídali 

Adriu, aby se neprobudila dříve, než se tam objeví Tok’rové. Carterová povzdychla a 

podívala se na Mitchella. 

„Skvělé načasování. Nevíš, jak jsou na tom lodě?“ 

„Žádné informace od nich nemám krom toho, že Athena je na nohou.“ Během několika 

vteřin se otevřela brána a Carterová rychle poslala zprávu Tok’rům. 

„Za chvilky by tu měli být, jestli tu zprávu dostali.“ Brána se deaktivovala a teď mohli 

jenom čekat na příchod Tok’rů. Během několika málo minut se brána aktivovala a 

Tok’rové přišli na základnu spolu se symbiontem, který byl určen pro Adriu. Takový byl 

plán na odlákání Oriů z této galaxie. Do místnosti s bránou přišel Mitchell, který zavedl 

oba Tok’ry do řídící místnosti. 

„Uděláme to tady nebo půjdeme na ošetřovnu?“ zeptal se Mitchell. 

„To záleží na vás,“ odpověděl Ta’seem. 

„Půjdeme na ošetřovnu,“ rozhodl Mitchell a Teal’c vzal Adriu do náručí a všichni šli za 

ním na ošetřovnu. 

 

Země, SGC, ošetřovna 

Během několika minut přišli všichni na ošetřovnu. Když Sam viděla Kevina na lehátku, 

hned k němu běžela. 

„Kevine!?“ Kevin, který byl připojený na pulsoxymetr a na rukou měl připojenou přes 

kanylu infúzi, otevřel oči a usmál se. 

„Ahoj.“ Kevin se opřel o ruku a pomalu sednul. 

„Jsem ráda, že jsi v pořádku,“ s těmito slovy ho objala kolem hrudi, jenže Kevin hned 

zasténal. 

„To bolí.“ 

„Oh, promiň.“ Sam okamžitě přestala s objímáním.  

„To je dobrý. Jen mám pár zlomených žeber a k tomu mě bolí celý hrudník.“ Kevin 

pohlédl na Teal’ca, který položil na další lůžko vedle něj Adriu. 

„Takže jste ji dostali?“ zeptal se. 
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„Jo,“ odpověděla Sam. Kevin byl stále oblečen v tričku a kalhotách, takže se postavil na 

nohy, aby se mohl dívat na to, jak dají do Adrii symbionta. 

„Vážně se chceš na to dívat?“ zeptala se Sam při pohledu na Kevina, který se opíral o 

postel, aby vydržel stát na nohou. 

„Je to životní šance, která už nenastane. Poprvé dostaneme šanci nakopat Oriům zadky 

přímo v jejich hnízdě.“ 

„V tom máš pravdu.“ 

„Nevíš, kolik je hodin?“ Sam pohlédla na hodinky a odpověděla: „Za deset minut půl 

šestý.“ 

„No, tak do deseti minut tu bude sestra,“ oznámil Kevin a pohlédl na Lamovou, která pro 

jistotu použila na Adriu sedativa, aby se neprobudila. 

„Můžete se do toho pustit,“ oznámila Lamová a stoupla bokem, aby Tok‘rům nepřekážela. 

Ta’seem se svým společníkem přišli blíže k Adrii spolu s nádobou, ve které byl symbiont.  

„Můžeme,“ řekl Ta’seem. Nejdříve obrátil Adriinu hlavu na bok a pak jí otevřel ústa. Jeho 

společník mezitím otevřel nádobu, ze které Ta’seem vytáhl symbionta. Kevin si otřel oči a 

Sam se usmála, když si toho všimla. 

„Doufám, že mi tu nebudeš zvracet.“ 

„To není tím, jen můj hrudník bolí.“ 

„Tak si sedni, nikdo tě nenutí stát,“ řekla Sam a pomohla Kevinovi zpátky sednout na 

lůžko. Ta’seem vzal do rukou symbionta a přiložil ho k Adrii, do které přes ústa během 

pár vteřin vstoupil.  

„Hotovo,“ jakmile to řekl, Adria otevřela oči, které žlutě zažhnuly. 

„Ta’seeme?“ 

„Za’lmalo.“ Za’lmala, to je jméno Tok’ry, která se spojila s Adriou. Posadila se a pohlédla 

na ostatní. 

„Bude mi potěšení vám pomoci.“ 

„Děkujeme vám. Vážíme si toho,“ odpověděl Landry. 

„Adriina mysl je obsáhlejší, než jsem si myslela. Chvíli potrvá, než nad ní budu mít plnou 

kontrolu.“ Chvilku potom, co to dopověděla, přiběhla na ošetřovnu Kevinova sestra. 

„Já to tušil.“ 

„Jsem ráda, že jste všichni v pořádku,“ řekla Jane a objala Kevina kolem hrudi. Kevin 

zasyčel a pak hned řekl: „Jane, prosím, dnes ne.“ 

„A proč?“ 

„Proletěl jsem se dobré dva kilometry a pak jsem dopadl na záda na velký balvan. Krom 

toho, že mě bolí celý hrudník, tak mám k tomu pár zlomených žeber.“ 

„Promiň…“ 

„Nic se nestalo, hlavně mě dneska nikdo neobjímejte nebo nějaké pleskáni po zádech. To 

už bych vážně vyskočil z kůže,“ jakmile to dopověděl, Za’lmala v tu dobu vstala z lůžka. 

„Myslím, že je načase vyhnat Orie z naší galaxie.“ 
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„To rád slyším,“ řekl Landry. Jane nechápavě pohlédla na Kevina a pak na Sam. 

„Do Adrii dali Tok’ru jménem Za’lmala,“ vysvětlila Sam. 

„Takže, jestli to chápu správně, tak teďka už není naším nepřítelem?“ 

„Správně,“ odpověděl Kevin a Daniel s Valou, kteří stáli poblíž Adrii, šli bokem. 

„Asi vím, jak se cítíš. Adria je tvá dcera, ale i přesto se tě musím zeptat, jak se cítíš?“ 

„Úleva. Právě teď cítím úlevu. Teď snad bude galaxie v bezpečí a nebude žádné vraždění 

nevinných lidí. Je to správná věc, i přesto, že jsem její máma. Vlastně… jestli jsem vůbec 

její máma,“ řekla Vala a pak odešla z ošetřovny. Daniel povzdychnul a šel hned za ní. 

 

Prostor, poblíž SuperBrány, Odyssey – o dvě a půl později 

Na můstku na palubě Odyssey stáli v přední části můstku Tok’rové spolu s Marksem, 

Carterovou a Mitchellem. 

„Vážně jste si jistá, že chcete jít do jejich galaxie?“ zeptal se Marks opřený o berle. 

Za’lmala v těle Adrii se na něj podívala a odpověděla: „Jsem si jistá, že chci. Je načase, 

aby opustili naši galaxii. Už musí zavládnout pořádek.“ Marks souhlasně kývnul hlavou a 

chvilku potom všichni pohlédli před sebe.  

SuperBránou začala proudit energie a během chvilky byla vytvořena červí díra. 

„Přeji hodně štěstí,“ řekl Mitchell. 

„Děkuji.“ 

Dvě orijské lodě se objevily ze SuperBrány, před kterou byla Odyssea. Jakmile lodě 

proletěly, zaujaly formaci kolem Odyssey. 

„Zapněte komunikaci,“ rozkázal Marks. Marksová kývla hlavou a během chvilky 

oznámila: „Kanál otevřen. Jedna z orijských lodí odpovídá. Přepojuji na obrazovku.“ 

Za’lmala stoupla k obrazovce, na které se objevil převor. 

„Orici…“ Převor byl překvapen, když uviděl na Odyssee Adriu. 

„Vše je v pořádku. V této galaxii jsme skončili. Přenesu se k vám na palubu a vrátíme se 

zpátky. Máme něco důležitějšího než obsadit tuto galaxii.“ 

„Ano, Orici.“ Obrazovka ztmavla a Za’lmala se usmála. 

„Jestli se mi to podaří, vrátím se zpátky a přesvědčím lidi o opak jejich víry. Zatím se 

pokuste o to vy sami.“ 

„Děkujeme vám,“ řekl Marks a Za’lmala s doprovodem Tok’rů šla ke kruhům a nechala se 

přenést na jednu z orijských lodí. 

Během několika málo vteřin se SuperBrána znovu aktivovala, ale tentokrát z jejich strany. 

Obě orijské lodě se obrátily a vletěly rovnou do ní. Odyssey po vstupu orijských lodí do 

SuperBrány vstoupila do hyperprostoru. 

 

Hyperprostor, Odyssey 

Podplukovníci Marks a Carterová šli chodbou, která vedla ke Kevinově kajutě. 

„Není to divný, že teď bude klid?“ zeptal se Kevin. 
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„Jen to nezakřikni. Stačí, aby to prohlédli, a máme je tu zpátky. Stejně nás čeká spoustu 

práce. Spousta lidí na různých planetách věří v Orie a bude velice těžké je přesvědčit o 

opaku. Mnoho lidí zemřelo, a to je to nejhorší.“ 

„Stroje, lodě a podobné věci se dají postavit, lidi ne. To jsem řekl i Helen, než nás přenesla 

na povrch. Stejně tam nakonec zůstala i přes rizika, o kterých věděla. Daedalus, Apollo i 

Athena jsou v hangárech a chvíli potrvá, než budou plně schopný letu.“ 

„Jo, proto se ty musíš rychle dát dohromady, a ne pochodovat po lodi, jak je ti libo,“ řekla 

Sam a otevřela dveře do jeho kajuty. Kevin se usmál a hned potom trochu zasténal. 

„Ještě to trochu bolí,“ řekl a oba vešli dovnitř. 

„Takže se ke mně budeš stěhovat, ale přitom ti pomoci nemohu, takže… Co s tím 

uděláme?“ Kevin se otočil k Sam, když se zastavil uprostřed místnosti. 

„Já si k tobě přestěhuji zbytek mých věcí a ty budeš sedět na gauči a sledovat mě.“ 

„Vážně? Ty sama?“ 

„Jo, já sama,“ odpověděla Sam a Kevin se posadil na postel. Sam se k němu přitulila a pak 

ho políbila. 
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Epizoda 7 : Panství 

 

Od té doby, co je v Adrii Tok’ra Za’lmala, je vše při starém. Na Daedalu, Atheně a Apollu 

se provádějí poslední opravy, po kterých by už všechny lodě měly být plně schopny létat 

na mise. 

Podplukovník Mitchell se musí bohužel smířit s jednou nepříjemnou zprávou, kterou mu 

oznámila podplukovník Carterová. Před několika dny mu řekla, že z SG-1 odchází a 

přebírá velení nové lodi, která by měla být dostavěna do roka. Do té doby bude setrvávat v 

týmu, který kdysi dávno sama vedla. Pro Mitchella to byla nejhorší zpráva, kterou za 

poslední rok dostal. Dlouho dával tým dohromady a teď ho pomalu ztrácí. Carterová byla 

rozhodnuta přijmout velení lodi a nic jí v tom nezabrání. 

 

Země, SGC, pracovna Carterové 

Podplukovník Carterová seděla u svého pracovního stolu a prohlížela album, ve kterém 

měla fotky rodiny i pracovníků, se kterými si je velmi blízká. V polovině alba bylo místo 

na další fotku, kterou vytáhla z kabelky. Nejdříve se nad ní usmála, než ji vložila do alba. 

Byla to první fotka s Kevinem v domě, kde právě s ním bydlí. Teď si Sam myslí, že když 

žije s Kevinem, že zapomene na bývalého přítele, i když jich bylo trochu více než pouhý 

jeden. Kdysi dávno chodila s Petem, kterého si málem vzala. Další byl generál Jack 

O’Neill, se kterým chodila půl roku. Bohužel tento vztah ukončili dříve, než plánovali. Při 

jejich práci to bylo obtížné hrát, že spolu nechodí. Proto se shodli, že bude pro oba lepší, 

když to mezi sebou ukončí. Sam položila otevřené album na stůl a pak odešla z kanceláře, 

protože se z interkomu ozval seržant Harriman, který řekl, že má jít za generálem 

Landrym do kanceláře kvůli nějakým papírům, co se týče jejího přeložení. Sam se zdálo, 

že je to nějak moc brzo, ale i přesto to chtěla mít co nejrychleji zařízené. 

 

Galaxie Oriů, prostor, Orijská loď 

Na orijské lodi byla Adria, ve které nadále byla Za’lmala, které se zatím dařilo držet Orie 

z dosahu Mléčné dráhy. Jen jediná orijská loď, na které zrovna byla, létala do Mléčné 

dráhy skrze SuperBránu.  

„Nastavte kurs k SuperBráně,“ řekla při odchodu z můstku. 

„Ano, Orici.“ 

Orijská loď vstoupila během několika vteřin do hyperprostoru. 

 

Mléčná dráha, prostor, K9P-358, Odyssey 

Podplukovník Marks seděl na můstku ve velícím křesle, kde čekal na hlášení týmu, který 

byl vyslán na planetu.  

„Pane, volá vás major Jennings,“ oznámila Marksová. Marks spustil na křesle komunikaci 

a řekl: „Majore, tady Marks. Co se děje?“ 
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„Pane, máme tu dole menší problém. Vesničané nám nechtějí věřit. Potřebujeme tu 

někoho, kdo by je dokázal přesvědčit,“ odpověděl Jennings. 

„Za chvilku jsem tam. Marks konec.“ Jane nemusela ani nic říkat, protože Kevin hned po 

těchto slovech opustil můstek. 

„Jako vždycky,“ řekla Jane a pohlédla na Sharon. 

„Nikdy se nezmění,“ odpověděla na to Sharon. 

Marks šel chodbou přímo do zbrojnice, kde si oblékl vestu. Při odchodu si vzal P-90ku, 

kterou si při cestě ke kruhům připnul k vestě. 

 

K9P-358, vesnice – o pět minut později 

Podplukovník Marks přišel do vesnice za tříčlenným týmem, který se snažil přesvědčit 

vesničany, že Oriové všem lhali. Když major Jennings zahlédl Markse, šel hned za ním. 

„Pane.“ 

„Tak kde je hlavní problém, majore?“ zeptal se rovnou Marks. 

„Tamta skupina dělá největší problémy,“ poukázal major hlavou na skupinu lidí, která 

stála uprostřed na náměstí. 

„Zkusím si s nimi promluvit, vy zatím pokračujte dál.“ 

„Ano, pane.“ Major se svým týmem vyrazili do jiné části vesnice. Marks zůstal stát sám na 

místě. Po nechápavém zakroucení hlavou šel za skupinou, která se k němu otočila. 

„Tak jaké máte problémy, pánové?“ zeptal se Marks. 

„Ti tři muži nám nalhávají o nesprávnosti vůle Oriů.“ 

„Jak se jmenujete?“ 

„Jim.“ 

„Tak jo, Jime. Ti tři vám nelhali. Kdy jste tu naposledy viděli nějakého převora či někoho 

z jejich poddaných?“ 

„Před necelým měsícem.“ 

„Tak vidíte. Už se jich bát nemusíte. Vrátili se do své galaxie a do této se už nevrátí. 

Nikdo už vás nenutí uctívat falešné bohy. Jestli mě a mým mužům nevěříte, tak se 

podívejte na jednu z planet, která podlehla Oriům kvůli víře. Víra, která je jen o zabíjení 

nevinných lidí. Už nemusíte říkat ty posměšné modlitby, můžete žít tak, jako předtím. 

Nikdo už vám v tom nebrání. A i kdyby se vrátili, víme jak na ně. Na moji domovskou 

planetu zaútočilo šestnáct orijských lodí a dokázali jsme jejich útok odrazit.“ 

„Vy jste dokázali odrazit jejich útok?“ 

„Ano. Všechny lodě byly během několika hodin zničeny. I když naše lodě byly po boji 

vážně poškozeny, tak jsme dokázali ubránit naši planetu.“ 

„Mluvíte vážně?“ zeptal se Jim a Marks se usmál. 

„Mluvím vážně. Nebyli bychom tady, kdybychom vám lhali. A i kdyby se Oriové vrátili, 

dokážeme vás ochránit.“ Jim před Marksem kleknul na kolena a řekl: „Děkujeme vám, 

buďte požehnáni.“  



~ 149 ~ 
 

„Tak to ne,“ řekl Marks a pomohl Jimovi vstát. 

„Žádné klanění. To ze všeho nejvíce nesnáším.“ 

„Promiňte.“ 

„Nic se nestalo, nemohl jste to vědět.“ 

„Jistě.“ 

„Teď řekněte všem to, co jsem teď řekl já vám. Nebudete muset poslouchat falešné bohy, 

teď jsou všechna rozhodnutí na vás a na vašich lidech. Nepromarněte tuto šanci. Kdybyste 

někdy potřebovali pomoc, ozvěte se, ale teď už se musím vrátit na svou loď.“ 

„Vždy tu budete u nás vítáni,“ řekl Jim a Marks na něj při odchodu pohlédl. 

„Rádi přijdeme na návštěvu.“ Marks šel k majoru Jenningsovi, který na něj čekal s týmem 

u hlavní brány. Všichni tři byli překvapeni, když Marks vesele kráčel k hlavní bráně. 

Prošel kolem nich a nic neřekl. Všichni se na něj obrátili a nechápavě šli za ním. 

„Pane, co se stalo?“ 

„Co by se mělo stát? Mise na této planetě skončila, letíme k další.“ Jennings překvapeně 

pohlédl na své kolegy a následně na Markse. 

„Ještě, že vás máme.“ Marks se k nim otočil a pokračoval v chůzi pozpátku. 

„Hlavně se přede mnou neklaňte.“ 

„A co se stane, když to uděláme?“ zeptal se poručík Kestr a Marks se tomu zasmál. 

„Tak to udělejte a na lodi se setkáme u mě v pracovně,“ odpověděl a otočil se zpátky ke 

směru chůze. 

„Óh, pane. Vy jste tak boží,“ zažertoval poručík Kestr a kleknul na kolena. 

„To je blbec,“ řekl na to Jennings, který tušil, jaký bude trest. Marks se zastavil a obrátil se 

směrem k poručíkovi, který klečel na kolenou. Kevin se usmál a pak přišel k němu blíže. 

„Poručíku?“ 

„Ano, pane?“ 

„Pamatujete si na ten včerejší mejdan, který jste tajně pořádal?“ 

„Ups. Ano, … pane.“ Kestr se bál už teď, protože včera pořádal ve své kajutě mejdan, 

který skončil v jídelně. Když Marks po ránu přišel do jídelny, byla totiž vzhůru nohama. 

„No, to znamená, že na celé lodi vyčistíte všechny záchody, protože ještě do včerejšího 

rána byly čisté. A zapřáhněte i ty vaše kamarády, kteří tam byli s vámi,“ řekl Marks a 

Kestr vstal ze země se slovy: „Ano, pane.“ 

„Odysseo, tady Marks. Přeneste nás na palubu a pak vstupte do hyperprostoru,“ řekl do 

aktivované vysílačky, kterou měl připnutou k vestě. 

„Ano, pane,“ odpověděla Marksová a Marks s týmem byli přeneseni z planety. 

 

Země, SGC, Landryho kancelář 

Podplukovník Carterová seděla před Landrym v křesle se štusem papírů na klíně. 

„Pane, je vážně nutné všechny ty papíry vyplnit teď? Nemám nic proti papírováním, ale 

tohle je děsný a zdá se mi, že i uspěchaný.“ 
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„Rozumím vám, podplukovníku. Také to nemám rád, ale je to nutný.“ 

„Takže, jestli to chápu správně, mám se jen na ty papíry podepsat?“ 

„Správně.“ 

„Tak dobrá,“ řekla Carterová, a aniž by přečetla celý štus papírů, začala vše podepisovat. 

Generál Landry ji přitom sledoval a nemohl věřit svým vlastním očím. 

„Jste nějak rychlá.“ 

„Taky to chci mít co nejrychleji za sebou. I když odcházím za necelých devět měsíců.“ 

„Tohle nevymyslel. A proč jste se vlastně k tomuto rozhodla?“ 

„Po smrti generála Hammonda jsem se rozhodla, že bych tu loď ráda vedla jeho jménem. 

Byl to skvělý muž a hlavně velitel. Ta loď si zaslouží nést jeho jméno.“ 

„Souhlasím s vámi. A proto jsem schválil vaši žádost. Myslím, že když loď bude ve vašich 

rukou, bude všude proslavena.“ 

„Budu se snažit ze všech sil,“ řekla Carterová a štus papírů podala Landrymu. Landry vzal 

papíry do rukou a položil je vedle sebe na stůl. 

„Jestli mě omluvíte, musím se vrátit do pracovny. Mám tam rozdělaný projekt.“ 

„Jistě. Jde o tu bianskou zbraň?“ 

„Přesně tak. Jednou v budoucnu se bude hodit. Jen ji stačí integrovat na trupy lodí,“ 

odpověděla při vstávání z křesla. Pomalu šla ke dveřím, u kterých se zastavila. Otočila se 

na generála a dopověděla: „Víte, je to pro mě důležité, pane. Ne jenom kvůli generálu 

Hammondovi, ale i kvůli podplukovníku Marksovi. Ti dva mi nejvíce leží v srdci. Proto se 

chci postarat o loď, která bude nést jeho jméno, a o Markse, kterému budu vždy poblíž.“ 

Po těchto slovech Carterová opustila Landryho kancelář.  

 

Země, Česká republika, Olomouc, hangár pro Athenu 

Plukovník Svitsová se procházela po trupu 304ky, která po útoku Oriů vypadala docela 

slušně. 

„Madam,“ z dálky na ni zvolal major Barta, který pomalým krokem šel za ní. 

„Copak se děje, majore? Ještě řekněte, že máte strach z výšek?“ 

„Popravdě? Ano, mám. Ale snažím se to překonat.“ 

„Ale kvůli tomu jste nepřišel, že?“ 

„Správně,“ odpověděl major zvláštním hlasem. Svitsová na něm poznala, že něco není 

v pořádku, a tak se ho zeptala: „Co se stalo?“ 

„No, … madam … My jsme … No …“ 

„Tak už se vymáčkněte, Pavle.“ 

„Asgardský panel se tak trochu přetížil. Je nefunkční.“ Svitsová zavrtěla hlavou a šla k 

žebříku, který byl vedle přechodových dveří. 

„A to není všechno.“ Svitsová se okamžitě zastavila a obrátila se zpátky na majora. 

„Pamatujete si, jak jste dala přísný zákaz, aby se nikdo nehrabal v hyperpohonu?“ 

„Jo.“ 
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„No, tak hyperpohon je na tom hůře než asgardský panel.“ Kdyby major Barta mohl, tak 

by se schoval pod trup, na kterém právě stál, ale to nešlo. Když tam takhle stál, čekal, že si 

ho plukovník Svitsová podá jako hlavní chod na obědě. 

„Teď mi řekněte čistou pravdu. Byl jste to vy, kdo se v obou zařízeních hrabal?“ zeptala se 

s ukazujícím prstem na něj. 

„No… Já…“ Major se zakoktal a plukovník ho hned okřikla: „Čistou pravdu, majore.“ 

„Mám v tom taky zásluhy.“ Svitsová se zhluboka nadechla a poté raději pokračovala dál 

v cestě k žebříku. 

„To jsou dneska lidi. Strhnu jim to z platu. Už vidím, jak si budou stěžovat. Inženýři 

jedni,“ řekl pro sebe Svitsová. 

„No tak, majore. Trocha pohybu do těla!“ zařvala Svitsová při lezení dolů z žebříku. 

„Ano, madam,“ odpověděl sklesle Barta a šel pomalu za Svitsovou. 

 

Neznámá planeta, Orijská loď 

Adria právě procházela chodbou, která vedla ke kruhům. Jakmile vstoupila do místnosti, 

řekla: „Přeneste mě na planetu.“  

„Ano, Orici.“ Jeden z poddaných počkal, až Adria vstoupí do středu kruhů, a pak je teprve 

aktivoval. 

 

Neznámá planeta, louka 

Adria se objevila na planetě, kde na ni čekal Ta’seem. Oba šli do hlubokého lesa, aby je 

nikdo neviděl. Když usoudili, že kolem nich není nikdo, kdo by je sledoval, zastavili se. 

„Za’lmalo, rád tě vidím.“ 

„Já tebe taky, Ta’seeme. Jak jste na tom?“ 

„Lidé nám už věří, že Oriové jsou falešní bohové. Ale stále nám chybí přesvědčit spoustu 

lidí na mnoho planetách, které čekají na jejich přílet.“ 

„Pokuste se je nějak přesvědčit. Mně se zatím podařilo zastavit stavbu dalších lodí. Ale 

začíná to být podezřelé, přestávají mi věřit.“ 

„Nějak je přesvědči. Musí ti věřit.“ 

„Pokusím se. Ale už bych měla jít, budou mít podezření i tak.“ 

„Hlavně buď opatrná.“ 

„Spolehni se,“ řekla Za’lmala a pomalu se vracela na místo, kde byla přenesena. Ta’seem 

šel mezitím na druhou stranu, jenže po chvilce se zastavil, protože zaslechl použití Zatu. 

Rychle se otočil a běžel zpátky. Když uviděl Jaffy, skryl se za kamen. Jaffové drželi 

v zajetí Adriu, která byla v bezvědomí. Po chvilce čekání se na louce objevil Ba’al. 

„Za’lmalo…“ řekl tiše Ta’seem, který viděl, jak Ba’al s Jaffy a Adriou byli přenesli pryč. 

 

Hyperprostor, Odyssey – o deset minut později 

Marks rychlým krokem přišel na můstek se slovy: „Co se děje?“ 
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„Volají nás Tok’rové,“ odpověděla Marksová. Marks šel rovnou k obrazovce se slovy: 

„Pusťte to.“ Na obrazovce se objevil Ta’seem, který se tvářil zamračeně. 

„Ta’seeme, co se děje?“ 

„Ba’al unesl Za’lmalu.“ 

„Sakra. Víte, kde teď je?“ 

„Ba’alova mateřská loď vstoupila hned do hyperprostoru. Ale naštěstí má Za’lmala 

implantovaný subprostorový vysílač, takže ji najdeme.“ 

„Jakmile vystoupí z hyperprostoru, pošlete nám ty souřadnice.“ 

„Ano, podplukovníku. A ještě byste měl něco vědět.“ 

„A co?“ 

„Zaslechli jsme, že na P3R-112 se plánuje setkání Ba’alových klonů.“ 

„Hned o tom informuji Zemi. Marks konec.“ Obrazovka ztmavla a Marks šel ke svému 

křeslu. 

„Obraťte loď a leťte na P3R-112. Informujte Zemi o situaci a ať vyšlou pozemní jednotky 

bránou.“ Obě důstojnice kývly hlavou a začaly pracovat na svých konzolách. 

 

Země, Česká republika, Olomouc, hangár pro Athenu, Athena, kontrolní místnost 

dvě 

Jedna skupina lidí byla seřazena do řady, před kterou stála plukovník Svitsová. Po chvilce 

čekání přišla do místnosti i kapitán Nyklová, která v rukou držela umělé ukazovátko. 

Nyklová ho podala Svitsové a pak stoupla bokem. 

„Děkuji, kapitáne.“ 

„Není zač.“ Svitsová začala pochodovat kolem skupiny, přičemž plácala ukazovátkem do 

ruky. Tím dokázala všechny natolik znervóznit, že se jí začali bát. 

„Takže se přiznejte rovnou. Kdo se hrabal v asgardském panelu, udělá krok vpřed. Ten, 

kdo se hrabal v hyperpohonu, krok vzat. A ten, který se hrabal v obojím, zůstane stát 

uprostřed.“ 

„A co ten, který se nehrabal ani v jednom?“ zeptal se jeden člen posádky. 

„Ten se postaví bokem,“ odpověděla s úsměvem Svitsová. Během chvilky se celá skupina 

přesunula bokem krom majora Barta, který se už předtím přiznal. 

„Výborně. Majore, vy se vraťte na můstek a pomozte jim konečně zprovoznit skleněnou 

mapu.“ 

„Ano, madam,“ odpověděl se skleslou hlavou Barta a odešel z místnosti. 

„Kapitáne, vy běžte s ním.“ 

„Ano, madam,“ odpověděla Nyklová a doběhla Bartu. 

„Takže ten, kdo se nepřizná, dostane ještě horší trest než ten zbytek.“ Každý pohlížel na 

toho druhého. Nikdo se nechtěl přiznat. 

„Nikdo? No tak dobrá.“ Svitsová přišla k hlavní stanici, na které zmáčkla na pár tlačítek. 

Na boční obrazovce se spustil záznam z kamer, které vše zaznamenaly. 
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„Ups,“ vyšlo z jednoho člena. 

„Ano, ups. Takže všichni máte stržený plat o polovinu a k tomu ještě si rozdělíte služby 

v kuchyni. A ti, kteří se hrabali v asgardském panelu i v hyperpohonu, se budou navíc 

hlásit u uklízečů. To je ode mne vše. Rozchod!“ řekla hlasitě Svitsová a všichni hodně 

rychle odešli z kontrolní místnosti dvě. 

„Tak, teď abych všechno spravila já.“ 

„Mohu vám pomoci?“ zeptal se Barta, který se vrátil se špatným svědomím. 

„Jistě,“ odpověděla s úsměvem Svitsová a oba se pustili do práce. 

 

P3R-112, povrch 

Tým SG-1 se s SG-3 a několika mariňáky plížili k táboru, kde byl sraz Ba’alových klonů. 

Mariňáci se rozdělili a hlídali určité území. SG-1 lehla na břicho a schovali se za skalní 

stěnu. Hledali nějaký pohyb, podle kterého by věděli, kde se klonové nacházejí.  

„Je tu nějak ticho na tak velké setkání,“ řekl Mitchell. 

„Myslím, že je to schválně,“ řekla Carterová a Mitchell vytáhnul z kapsy dalekohled. 

„Nevidím žádný pohyb,“ oznámil Jackson. Mitchell přes dalekohled viděl detaily táboru, 

kde na zemi leželi mrtví Jaffové oblečeni v bojovém brnění. 

„Myslím, že vím proč.“ Mitchell podal Carterové dalekohled a ta se hned na to podívala. 

„Wow. Pojďme dolů,“ řekla Carterová a podala zpátky Mitchellovi dalekohled. Vstala ze 

země a vydala se s ostatními k táboru, který byl obklopený mrtvolami. 

„Vypadá to, jako by nás někdo předběhl,“ řekla Carterová. 

„Nevidím, žádná zranění. Nebyli zabiti při jakémkoliv boji,“ řekl Tea’lc. 

„Použili jed na symbionty. Ale to nevysvětluje, proč by Ba’alové zaútočili na své Jaffy,“ 

řekla Carterová při chůzi. 

„Pochybuji, že Jaffové byli hlavním cílem. Pojďte sem.“ zavolal Teal’c na zbytek týmu, 

který stál u hlavního stanu. Po příchodu ostatních členů SG-1 vešli do stanu, kde viděli 

všechny Ba’alovy klony, které seděly mrtvý kolem stolu. 

„To není dobrý,“ řekl Mitchell. 

„Teď alespoň víme, že Adria je u dvou zbylých Ba’alů,“ řekl Jackson. 

 

Prostor, P3R-112, Odyssey 

Marks seděl ve velitelském křesle a mluvil s týmem skrze zapnutou vysílačku. 

„Všichni jsou mrtví?“ 

„Ano, podplukovník,“ odpověděl Mitchell. 

„Někdo tu byl dříve než my. Už se ozvali Tok’rové?“ zeptala se Carterová. 

„Před chvílí. Máme souřadnice.“ 

„Dobrá, tak nás přeneste na palubu,“ řekl Mitchell. 

„Rozumím.“ Marks kývnul na sestru, která už věděla, co má dělat. Po pár vteřinách 

oznámila: „Týmy jsou na palubě.“ 
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„Vstupte do hyperprostoru,“ po těchto slovech zapnul vysílačku na uchu. 

„SG-1 do zasedací místnosti.“ Marks vstal z křesla a odešel z můstku. 

 

Prostor, Ba’alův Ha’tak, zadržovací místnost 

Adria byla uvězněna v cele, před kterou stál Ba’al. Musel chvíli čekat, než se probudí, 

protože jí v průběhu půl hodiny odstranili Tok’ru. Adria se po chvilce začala probouzet. 

„Dobré ráno,“ řekl Ba’al. Adria chtěla použít schopnosti, ale nemohla. 

„Kdo jste?“ 

„Lord Ba’al. Cítíte se pohodlně?“ 

„Děláte strašnou chybu. Ihned mě propusťte a já se slituji.“ 

„To mi ani nepoděkujete, že jsme vás zbavili té Tok’ry?“ zeptal se Ba’al a Adria na tuto 

otázku raději ani neodpověděla. Když na to jenom pomyslela, bylo jí tak dost blbě. 

„To jsem si myslel. Ale je to skvělé, že mě nemůžete zabít pouhou myšlenkou.“ 

„Jste hlupák. Zahráváte si se silami, které nechápete. Až vás moje armáda...“ 

„Vaše armáda tu už dávno není. Ta Tok’ra, kterou jste měla v sobě, poslala veškerou 

armádu zpátky do vaší galaxie. Nikdo o ničem neví.“ 

„Tak byste měl vědět, že pokud mě zabijete, povznesu se a pak se sem vrátím s větší 

armádou.“ 

„Já se vás ale nechystám zabít, to by byla osudová chyba. Vlastně celý plán závisí na tom, 

že zůstanete pořád naživu.“ 

„Chcete mě vyměnit za svou svobodu?“ 

„Ani zdaleka. Je tu něco cennějšího. Chci ovládnout vaši armádu.“ Adria se tomu zasmála 

a odpověděla mu na to: „Nikdy vás neuposlechnou.“ 

„Mě ne, ale vás ano.“ 

„Ničím mě nedokážete přinutit, abych vám předala svou armádu.“ 

„Tím bych si nebyl tak jistý,“ řekl Ba’al a jeho oči na chvíli žhnuly. 

„Myslím, že tohle už znáte.“ Adria se přestala smát v okamžiku, když to viděla. 

 

Hyperprostor, Odyssey, zasedací místnost 

SG-1 seděla v zasedací místnosti kolem stolu, u kterého čekali na příchod Markse, který 

tam přišel během pár vteřin. 

„Děkuji, že jste přišli,“ řekl Marks a sednul vedle Carterové. 

„Jak dlouho bude trvat cesta?“ zeptala se Carterová. 

„Máme pět hodin na to, abychom zprovoznili maskovací zařízení a vymyslet plán na 

získání Adrii.“ 

„Myslíte, že z ní vyjmuli Za’lmalu?“ zeptal se Jackson. 

„Je to pravděpodobné. Jestli chce Ba’al vládu nad její armádou, nic jiného mu nezbývá. 

Ale teď tu budeme mít ještě horší situaci. Zbylé tři lodě ještě nejsou schopny letu a my 

nemůžeme zůstat u SuperBrány a jen čekat na moment, než se otevře a objeví se zbylé 
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lodě, které mají ještě v zásobě. Teď, když mají v zajetí Adriu, určitě vědí, že už Zemi 

nemůže bránit antické křeslo. Teď to bude jen mezi nimi a 304kama.“ 

„Tak tomu musíme zabránit co nejrychleji,“ řekl Mitchell.  

„Souhlasím. Sam, budu potřebovat tvoji pomoc.“ 

„Jsem ti k dispozici,“ odpověděla Sam a s Kevinem vstali ze židlí. 

„Tak dobrá. Za čtyři a půl hodiny buďte všichni na můstku.“ Kevin se Sam odešli ze 

zasedací místnosti a zbytek po chvilce hned za nimi. 

 

Prostor, Ba’alův Ha’tak, zadržovací místnost 

Ba’al stál před celou, ve které Adria pochodovala z jedné strany na druhou. Během 

chvilky se otevřely dveře a do místnosti přišel Jaffa, který držel v rukou skleněnou nádrž. 

„Oh, konečně. Náš čestný host.“ Jaffa sundal víko od nádrže a Ba’al vyhrnul levý rukáv. 

Pak ruku dal do nádrže a z ní vytáhl Goa’ulda. Adria se okamžitě zděsila hrůzou. 

„Vy dva už se brzy velmi dobře poznáte.“ 

 

Hyperprostor, Odyssey – o tři a půl hodiny později 

Podplukovníci Marks a Carterová byli v kontrolní místnosti dvě, kde pracovali na 

maskovacím zařízení, který by jim měl pomoci při získání Adrii. Oba dva seděli u hlavní 

stanice, kde si museli pohrát s několika programy. Sam po chvilce práce zazívala a pak 

pohlédla na Kevina, který seděl za ní otočený k ní zády. Se židlí se k němu přisunula a 

opřela se o jeho ramena. Kevin se usmál a rukou se dotknul její ruky. 

„Copak je?“  zeptal se a Sam odpověděla: „Už jsem skončila a co ty?“ 

„Ještě chvilku. Jen dopíšu poslední řádek,“ řekl Kevin a rychle dopsal poslední řádek 

programu. 

„Hotovo,“ řekl po stisknutí tlačítka „Enter“. 

„Měli bychom vystoupit z hyperprostoru mimo jejich dosah, abychom si byli jistí, že 

maskování správně funguje.“ 

„Souhlasím. Pojďme na můstek,“ řekl Kevin a oba vstali ze židlí a šli na můstek. 

Po pár minutách chůze přišli na můstek, kde dávno na ně čekala SG-1. 

„Mohu?“ Jane pohlédla na Kevina a uvolnila mu místo u pilotní konzole, ke které usedl. 

„Vystupujeme z hyperprostoru.“ Sam stoupla za Kevina a sledovala ho zezadu. 

 

Prostor, Odyssey, můstek 

Odyssea opustila hyperprostor a během několika vteřin se úspěšně zamaskovala. 

Vala, Jackson, Teal‘c a Mitchell stáli v přední části můstku, odkud sledovali prostor. 

„Maskování je plně aktivní, můžeme vyrazit,“ oznámil Marks a podsvětelnou rychlostí se 

s Odysseou přiblížil k Ba’alovému Ha’taku.  

„Mohu zpátky nebo s ní poletíš ty?“ zeptala se Jane. Kevin na ni pohlédnul a pak vstal 

z křesla. Sam se na něj usmála a oba šli k oknu, odkud sledovali Ba’alovu loď. 
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„Páni, podruhé jsme zamaskováni,“ řekla Carterová. 

„Vlastně jen díky, tady doktoru Jacksonovi,“ řekl Mitchell. Po pár minutách Marksovi 

přinesl Evans tablet, na kterém měl nahraná data o Ba’alově lodi. Rychle prohlédl očima 

data a pak tablet podal Sam, která se usmála a řekla: „Můžeme vyrazit. Data, která máme 

shromážděna, naznačují, že jedna část v jedné místnosti má stejné záření jako naše proti-

převorské zařízení.“  

„Tak jdeme pro ni,“ řekl Mitchell a celá SG-1 odešla z můstku. 

 

Prostor, Ba’alův Ha’tak 

SG-1 byla transportována do chodby se zbraněmi v rukou. Všichni byli v takové pozici, že 

si vzájemně kryli záda. Carterová vytáhla z kapsy PDA a prohlédla si mapu lodi. 

„Tudy.“ Carterová šla vpřed a zbytek týmu šel hned za ní. Všichni ostražitě šli chodbou 

k zadržovací místnosti, ve které Ba’al stál u Adrii, která stále stála v kleci. Ba’al v 

okamžik, když mluvil s Adriou, zaslechnul střelbu vycházející z chodby. Rychle se otočil 

a zařval: „Jaffové!“ Dveře se otevřely a Mitchell s Carterovou hned stříleli na Jaffy. Pak se 

zaměřili na Ba’ala, který padl hned na zem. Vala se Zatem v rukou přišla ke kleci a 

vystřelila na Adriu. Daniel mezitím vzal do rukou tyčovou zbraň a vystřelil na zámek. 

Vala otevřela klec a vešla dovnitř. Vytáhla z kapsy zaměřovací zařízení, které připnula 

Adrii na paži a potom pohlédla na Mitchella, který už věděl, co to znamená. Zapnul 

vysílačku a řekl: „Odysseo, můžete nás přenést zpátky!“ SG-1 i s Adriou byli přeneseni 

z lodi během několika vteřin. 

 

Odyssea se po otočení demaskovala a rychle skočila do hyperprostoru. 

 

Hyperprostor, Odyssey, zadržovací místnost 

Adria byla připoutána k židli, tak jako kdysi Daniel, když byl převorem. Mitchell nechtěl 

dlouho čekat, a tak postrčil Adriu, která se po chvilce probudila. Chvíli jí trvalo, než si 

uvědomila, že se nemůže hýbat. 

„Za to se omlouvám,“ řekl Mitchell. Dveře do místnosti se otevřely a zbytek SG-1 

s Marksem přišli za ním. 

„Dobrá práce,“ řekl Marks a Mitchell na to: „Díky.“ 

„Vím, jak se cítíte. Není to pohodlné. Věřte mi, vím to z vlastní zkušenosti,“ řekl Daniel. 

„Je konec, Adrio,“ řekla Vala. Adria se na ni usmála a řekla: „Obávám se, že jste se spletli. 

Adria tu již není k dispozici.“ Všichni byli překvapeni, když z Adrii promluvil Ba’alův 

symbiont. Kevin pohlédl na Sam a pak na Adriu jejíž oči zažhnuly. 

 

Hyperprostor, Odyssey, instruktážní místnost – o pár minut později 

Celá SG-1 spolu s Marksem byli v instruktážní místnosti, kde čekali na spojení 

s generálem Landrym, které bylo navázáno během pěti vteřin. Při konverzaci přemýšleli o 
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tom, co udělají s Adriou. Ba’al touží vládnout její armádě, ale oni chtějí, aby se do této 

galaxie nevrátili. Bylo to buď to, nebo tamto. 

„Takže Ba’al je v Adrii?“ zeptal se Landry. 

„Ano, pane. Musel přijít na to, jak odstranit Za’lmalu z jejího těla, jinak by tohle nemohl 

uskutečnit. Nejhorší na tom je, že je teď v Adrii, která má kontrolu nad orijskou armádou. 

Jestli mu dovolíme vrátit se SuperBránou do galaxie Oriů, budeme je tu mít dříve, než 

vymyslíme nějaký plán,“ řekl Marks sedící vzadu před obrazovkou. 

„Co navrhujete?“ 

„Zabít je oba,“ odpověděl Teal’c a všichni se na něj překvapeně podívali. 

„Já souhlasím. Dvě mouchy jednou ranou,“ řekl Mitchell. 

„To ano, ale tím si nezaručíme, že se orijská armáda nevrátí zpátky, když zjistí, že je 

mrtvá,“ řekla Carterová. 

„Když Ba’al dokázal dostat z Adrii Za’lmalu, tak co kdybychom ho dostali z ní?“ napadlo 

Markse. 

„Myslíte, že bychom ho vyměnili za Tok’ru?“ zeptal se Teal’c a Marks souhlasně kývnul 

hlavou. 

„Už jednou jsme to udělili, myslím, že by nebyli proti, udělat to podruhé.“ 

„Ozvěte se, až budete hotovi. Do té doby dávejte pozor na svého hosta,“ řekl Landry. 

„Ano, pane.“ Obrazovka ztmavla a Mitchell s Teal‘cem odešli z místnosti a šli rovnou do 

zadržovací místnosti, kde drželi Adriu. Kevin se Sam zůstali v místnosti, kde se spojili 

subprostorem s Tok’rama. Chvíli oběma trvalo, než přemluvili Ta’seema, aby znova 

souhlasil, že použijí další Tok’ru. Nakonec se shodli, že je to jediné řešení, a tak si určili 

místo setkání. 

 

Hyperprostor, Odyssey, zadržovací místnost 

Mitchell s Teal’cem přišli za Adriou, která stále nemohla překonat proti-převorské 

zařízení, které jí brání v použití jejích schopností. Když oba dva přišli do místnosti, 

zajímalo ji, co s ní chtějí udělat. Kdyby Teal’c mohl udělat to, co navrhoval, byl by 

spokojen a vše by se vyřešilo. 

„Víte, stále zvažujeme, co s vámi. Jeden dobrý nápad měl Teal’c.“ 

„To si dokážu představit,“ řekl Ba’al v Adrii, Teal’c ho ale opravil: „Ne, … to nedokážeš.“ 

„Musím vás varovat, že kdybyste mě pustili, bylo by to nejlepší řešení, které byste 

udělali.“ 

„Myslím, že tu máme dva rozdílné názory. Co myslíš, Teal’cu?“ 

„Souhlasím. Armáda Oriů v této galaxii už není. Nemáme žádný důvod vás pustit na 

svobodu. Ne v tomhle těle.“ 

„Co tím myslíte?“ 

„Tím myslel, že se znova seznámíte s Tok’rou. Během pár desítek minut by tu měli být, do 

té doby si můžete užít života, který vám ještě zbývá.“ 
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„Věřte mi, že děláte chybu. Tok’rové nemají takovou sílu, jako Goa’uldi. Nemluvně o 

tom, že zabijete Adriu v okamžiku, kdy mě odstraníte.“ 

„To byl také Teal’cův plán. S tím se dokážeme smířit.“ 

„Možná, ale stále zapomínáte, že sdílím Adriinu mysl. Byla by škoda, kdybyste přišli o 

všechny její vědomosti, které obsahuje. Mohu vám pomoci.“ 

„Například?“ zeptal se Cam a Ba’al odpověděl: „Mohu vám potvrdit, že Oriové jsou 

mrtví. A také jsem vám v minulosti pomohl najít Sangreal.“ 

„Nevzpomínám si, že by vaše snaha nám nějak obzvlášť pomohla,“ řekl Teal’c. 

„Je to vaše rozhodnutí. Ale máte pouze dvě možnosti. Buď budete se mnou spolupracovat, 

nebo zabijete nás oba a přijdete o všechno, co vám mohu nabídnout.“ 

 

Prostor, Odyssey, kruhy 

Daniel spolu s Valou přišli ke kruhům za Marksem a Carterovou, kteří čekali na příchod 

Tok’rů. 

„Přišli jste právě včas. Brzy tu budou,“ oznámila Carterová. Během několika vteřin se 

aktivovaly kruhy a na palubě Odyssey se objevili tři Tok’rové. Mezi nimi byl i Ta’seem, 

který povede celou operaci. Za ním stál muž, který v rukou držel nádrž, ve které byl 

Toke’rský symbiont. 

„Zdravím, toto jsou mí asistenti.“ 

„Zdravím, Ta’seeme. Vítejte na palubě Odyssey. Jsem podplukovník Kevin Marks. 

Podplukovníka Carterovou, doktora Jacksona a Valu už určitě znáte.“ 

„Ano. Ale před nedávnem jsem si vzpomněl, že jsem tě znal jako Qetesh.“ 

„To už je dávno. Věci se od té doby změnily.“ 

„Zřejmě víte, jaká jsou rizika této operace. Je možně, že Adria nepřežije.“ 

„Ano, to víme. Ale i přesto nemůžeme nechat Ba’ala v jejím těle,“ řekl Jackson. 

„Měli bychom s operací začít co nejdříve. Vybrali jsme Tok’ru jménem Zanufa, která už 

dlouho nepřežije bez hostitele.“ 

„Jistě, dovedu vás na ošetřovnu,“ řekl Marks a všichni ho následovali. 

 

Prostor, Odyssey, zadržovací místnost 

Mitchell s Teal’cem přišli opět za Adriou do místnosti se Zaty v rukou. 

„Je načase se rozloučit.“ 

„A co naše dohoda?“ 

„Co vím, tak jsme se na žádné dohodě nedomluvili,“ odpověděl Mitchell a vystřelil ze 

Zatu na Adriu.  

 

Prostor, Odyssey, operační sál 

Carterová spolu s Ta’seemem byli připraveni na operačním sále na zákrok, který měl 

odstranit Ba’ala. Adria ležela na boku na operačním stole intubována. Carterová zrovna 
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sledovala počítač, který zobrazoval přijatelné podmínky. Ta’seem mezitím připravil 

všechny chirurgické nástroje. 

„Sedativa patrně účinkují, tep a tlak se nemění,“ oznámila Carterová. Ta’seem vzal do 

rukou přístroj, který přiložil k Adriiné páteři. Na obrazovce se zobrazil symbiont, který byl 

omotán kolem její páteře. 

„Tady je. Můžeme začít, ale budeme muset pracovat rychle. Symbiont může vyvolat 

komplikace, dokonce i v anestezii.“ 

 

Prostor, Odyssey, instruktážní místnost  

Zbytek SG-1 spolu s Marksem stáli v instruktážní místnosti před monitorem, kde sledovali 

celou operaci v přímém přenosu. Když Ta’seem řekl: „Zahajuji první řez,“ Vala odešla 

z místnosti. Daniel slezl ze stolu a šel hned za ní. 

Vala vyšla ven na chodbu a pomalu šla vpřed. Daniel ji dohnal a zeptal se jí: „Co se děje?“  

„Ale nic. Jen se na to nemohu dívat. Mám na to slabý žaludek,“ odpověděla Vala a 

odvrátila od něj hlavu. 

„Valo.“ Daniel jí otočil hlavu zpátky k němu a pak se jí zeptal: „Určitě jsi v pořádku?“ 

Vala lehce na to pokrčila rameny a místo toho, aby odpověděla, tak se zeptala Daniela: 

„Proč se mě každý na to ptá?“ 

„Protože je to tvá dcera. Bez ohledu na to, co udělala, to musí být pro tebe těžké.“ 

„Abychom si to ujasnili. Ona není moje dcera, Danieli. Oriové mě jen využili. Oplodnili 

mě proti mé vůli a donutili mě, abych ji přivedla na tento svět. Byla jsem pro ni pouhá 

přepravka a nic víc.“ 

„Je mi to líto. Věřím, že je to pro tebe těžké. A také se mi nechce věřit, že k ní nic necítíš.“ 

„Pro mě je to těžké, ale jinak je to uspokojení, když vidím, že jejich plán selhal.“ 

 

Prostor, Odyssey, operační sál 

Ta’seem stále pracoval. Byl už natolik blízko k symbiontu, že mohl oddělit nervové 

spojení, které symbionta váže k Adrii. Bohužel, chvilku po přerušení spojení, monitor, 

který sledoval Adriininy životní funkce, začal pípat. 

„Co to je?“ zeptala se Carterová a Ta’seem na to: „Toho jsem se obával.“ 

 

Prostor, Odyssey, chodba 

Marks s Mitchellem a Teal’cem rychle vyšli z místnosti a šli k operačnímu sálu. 

„Co se děje?“ zeptal se zmateně Daniel. 

„Operace se zkomplikovala,“ odpověděl Marks a Daniel s Valou ho hned následovali. 

 

Prostor, Odyssey, operační sál 

, než došel zbytek týmu s Marksem na operační sál, operace byla u konce a Carterová 

s Ta’seemem ze sebe sundávali pláště. 
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„Co se stalo?“ zeptal se Marks. 

„Ba’al byl ještě otravnější než obvykle. Podařilo se nám ho vyjmout, ale dříve stihnul 

vstřiknout do Adriininé nervové soustavy smrtící toxin,“ odpověděla Carterová. 

„Váš symbiont ji nedokáže vyléčit?“ zeptala se Vala. 

„Bohužel, nebyli jsme schopni dokončit implantaci. Tělo hostitelky bylo příliš slabé. Adria 

je v bezvědomí, ale až se probere, bude velmi trpět, než zemře. Jediné, co pro ni můžeme 

udělat, je zvýšit dávku toxinu. Potom zemře okamžitě. V zájmu péči o pacientku a pro naši 

bezpečnost doporučuji udělat to okamžitě.“ Každý se automaticky podíval na Valu, která 

po chvilce uvážení souhlasně kývla hlavou. 

„Udělejte to,“ rozhodl Mitchell a s Teal’cem odešli z místnosti. Carterová pohlédla na 

Valu, se kterou soucítila. Vala pohlédla na Daniela, který povzdychnul. 

„Chci být u toho,“ rozhodla Vala. Kevin na tohle neměl žaludek, a tak odešel na chodbu, 

kde se opřel o zeď. Sam šla hned za ním, když ho viděla odcházet.  

„Co se děje?“ zeptala se Sam a stoupla vedle něho. 

„Od té doby, co jsem byl na smrtelné posteli, nemám rád taková rozhodnutí. Už jsem viděl 

tolik lidí umřít pro nic za nic, proto tohle ani nebudu komentovat,“ odpověděl Kevin a 

pomalu šel chodbou, která vede do uzavřené ošetřovny. Sam ho chápala, proto ho raději 

nechala jít samotného. 

 

Prostor, Odyssey, ošetřovna 

Adria ležela v bezvědomí připoutaná na posteli na ošetřovně, kde byli dva ozbrojení muži. 

Po chvilce do místnosti přišel Ta’seem s Valou a Danielem. Vala stoupla k Adrii a 

pohladila ji po vlasech. Ta’seem mezitím připravoval toxin do injekční stříkačky. Když 

měl vše přichystané, přišel blíže k Adrii., než jí podal toxin do oběhu krve, pohlédl na 

Valu, která na něj kývla a pak se posadila na židli. Ta’seem chtěl zrovna vstříknout Adrii 

toxin, jenže najednou se probrala a hned použila své schopnosti na Ta’seema, který se 

proletěl vzduchem až ke zdi.  

 

Prostor, Odyssey, instruktážní místnost 

Mitchell s Carterovou a Teal’cem sledovali celou tu proceduru z instruktážní místnosti. 

„Do hajzlu!“ řekl Mitchell a všichni tři rychle vyběhli z místnosti. 

 

Prostor, Odyssey, ošetřovna 

Adria poslala oba ozbrojené muže naproti zdi. Pak sedla a mávla rukama a odrazila 

Daniela vzduchem do chodby, kde náhodou spadnul na Markse, který procházel kolem. 

Adria hned potom pomocí mysli uzavřela všechny dveře, které vedou k ošetřovně. 

Za jedněma byla Carterová s Mitchellem a Teal’cem, kteří se snažili dostat dovnitř, jenže 

panel na zdi nereagoval na příkazy. A tak se pokoušeli otevřít dveře ručně, jenže marně. 

Zastavili se před dveřmi a zoufale přemýšleli. 
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„Adrio!“ křikla na ni Vala. 

„Ty i ti tvoji přátelé se mě snažíte zabít, matko. To nemůžu dovolit,“ při těchto slovech si 

sundávala z rukou veškerá zařízení, na která byla připojena. Poté si uvolnila připoutané 

nohy. 

Daniel vstal z Kevina, který potom aktivoval vysílačku: „Tady Marks, co se sakra děje?“ 

„Pane, dostáváme zprávy ze všech částí lodi, že všechny dveře kolem ošetřovny jsou 

uzavřeny,“ odpověděla Evansová. 

„To je Adria, Kevine. Sama se tam zabarikádovala. Poručíku, můžete nás tam přenést?“ 

zeptala se Carterová. 

„Bohužel, madam. Zdá se, že vytvořila jakési EM rušení,“ odpověděla Marksová. 

„Nejspíše budeme potřebovat plazmový řezák,“ řekl Mitchell. 

„Za chvilku ho tam máte,“ řekl Marksová. 

„Na tomto podlaží je záložní řídící centrum, možná se mi podaří přepsat program,“ řekla 

Carterová mimo komunikaci. 

„Běžte!“ řekl Mitchell a Carterová rychle běžela do záložního centra. 

Sedící Adria na posteli se cítila velmi slabá. Pomalu se hroutila. Vala se zasmála a řekla: 

„Přestaň tohle na mě hrát. Nic ti není.“ 

„Ne, toto tělo skutečně umírá. Jen chci využít čas, který mi zbývá, co možná nejlépe.“ 

„A co s ním? Chceš zabít mě i mé přátele?“ 

„Nebuď hloupá, matko. Pokud bych tě chtěla zabít, udělala bych to už dávno. Ne, 

potřebuji čas na přípravu.“ 

„Na přípravu čeho?“ 

„Na povznesení,“ odpověděla Adria. Během chvilky Vala zaslechla Daniela, který bušil 

z druhé strany na dveře. Vala se otočila ke dveřím, ale Adria jí řekla: „Nedělej to!“ 

„Valo, slyšíš mě?“ Vala opět pohlédla na uzavřené dveře. 

Daniel stál poblíž Kevina, který se hrabal v ovládacím panelu a nějak se mu nedařilo. 

„Tohle nemá cenu. Musí držet dveře myslí,“ řekl Kevin a aktivoval vysílačku. 

„Lidi, jak jste na tom?“ 

Mitchell v rukou držel plazmový řezák, kterým se snažil udělat otvor ve dveřích. On a 

Teal’c měli na očích ochranné brýle. Teal’c aktivoval vysílačku a odpověděl: „Musíte 

ještě chvíli vydržet. Jde to obtížně. Jak jste na tom vy?“ 

„Krom toho, že jsme odříznuti od ošetřovny, ve které je Vala, tak se nedostaneme nikam.“ 

„My také ne. Mitchell se pokouší udělat otvor ve dveřích.“ 

„Tak si pospěšte! Myslím, že vím, o co se Adria snaží. Chce se povznést.“ Kevin pohlédl 

na Daniela, který měl znepokojující tvář. 

Vala stála poblíž dveří. Nejdříve chvíli váhala, ale nakonec se otočila k Adrii a šla k ní 

blíže. 

„Adrio… tohle nemá cenu.“ 

„Pravda, nebylo to součástí mého plánu, ale takhle toho mnohé dosáhnu. Možná ještě víc.“ 
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„Víc čeho? Otroků? Úmrtí? To ti to ještě nestačilo? Už jsi toho napáchala hodně.“ 

„Nesnaž se vzbudit můj soucit, matko. Jak jsi řekla, nejsem tvoje dcera, jsem Oriů.“ 

„Napůl Orie, napůl člověk.“ 

„To se brzy změní.“ 

Po dlouhém řezání se Mitchellovi podařilo dostat do další sekce, do které vstoupili. 

Mitchell hned šel ke dveřím, které se snažil otevřít pomocí kódu, ale nic se nestalo. 

„Skvělý,“ řekl Mitchell a pak aktivoval vysílačku a zeptal se: „Carterová, jak jste na tom 

s ovládáním?“ 

 

Prostor, Odyssey, záložní řídicí centrum 

Carterová seděla u pomocné konzole, na které zapnula vysílačku.  

„Nijak. Myslím, že je to k ničemu,“ odpověděla. 

„Co to k čertu má znamenat?“ 

„Ona ve skutečnosti nevnikla do systému. Drží zavřené dveře svou myslí.“ 

„Řezákem to potrvá příliš dlouho.“ 

 

Prostor, Odyssey, ošetřovna 

Adria se rozhlížela očima kolem sebe, jako by něco cítila. 

„Co se děje?“ 

„Tví přátelé jsou velmi odhodlaní.“ 

Teal’c s Mitchellem drželi v rukou páčidla a snažili se otevřít dveře. 

Adria zavřela oči a vši silou se snažila použít své schopnosti. 

V chodbě, kde byl Daniel s Kevinem, začala najednou unikat chladící směs. 

„Sakra. Chladící směs. Běžte od toho, co nejdál!“ zařval Kevin a rychle aktivoval 

vysílačku. 

„Sam. Musíš rychle zastavit chladící směs, která sem uniká.“ 

„Pokusím se, ale i přesto byste měli odtamtud vypadnout.“ 

„To bychom rádi, jenže jsme tu uzavření,“ odpověděl Kevin. 

„Adria se snaží odvést pozornost, aby měla více času na povznesení,“ řekl Daniel. 

„Tak to se jí povedlo. Budu muset odpojit chladící směs v celé sekci.“ Daniel šel ke 

dveřím a zařval, jak nejvíce mohl: „Valo, pokud mě tam slyšíš, potřebuji, abys otevřela 

dveře!“ 

Vala šla ke dveřím, když ho uslyšela, ale nemohla nic udělat, protože se Adria stále 

soustředila. 

„Adrio, přestaň! Prosím!“ 

Kevin i s Danielem byli co nejdál od chladící směsi, jak jen to jde, ale i to jim nepomohlo. 

Mitchell s Teal’cem se opřeli o páčidla a podařilo se jim otevřít dveře jen pár centimetrů. 

„Lidi, asi tam nemáte C-4ku?“ zeptal se Marks, který tušil, jaká bude odpověď. 

„Bohužel ne,“ odpověděl Mitchell. 
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Vala odešla od dveří a zvedla zbraň ze země, kterou namířila na Adriu. Adria se na ni 

otočila a Vale vytrhla zbraň z rukou pomocí mysli. Během chvilky ji nadzvedla ze země a 

Vala se začala dusit. 

 

Prostor, Odyssey, záložní řídicí centrum 

Carterová po chvilkové namáhavé práci vyhrkla: „To je ono!“ Pak rychle vstala ze židle a 

běžela za ostatníma. 

 

Prostor, Odyssey, ošetřovna 

Chladící směs přestala prosakovat a Kevin s Danielem byli nadále shrbeni na podlaze. 

„Bylo načase,“ řekl Kevin a zakašlal. 

Adria, i když seděla na posteli, držela Valu v sevření. 

„Vždycky mě zajímalo, jestli bys měla odvahu mě zabít.“ Vala se držela za krk a snažila 

se nadechnout, jenže to nešlo. Adria lehla zpátky na postel a na rozloučenou řekla: 

„Sbohem, matko.“ Jakmile Adria lehla, Vala spadla na podlahu.  

Carterová rychle přiběhla za Teal’cem a Mitchellem, kteří stáli před dveřmi, které se 

otevřely. 

„Dobrá práce,“ řekla Carterová. 

„To jsme nebyli my. Adria je uvolnila,“ řekl Mitchell a všichni pokračovali v cestě. 

Vala seděla na zemi a pozorovala Adriu, jak se pomalu měnila v čistou energii. Čistá 

energie na chvíli zářila po celé místnosti, ale pak po chvilce zeslábla, až úplně zmizela. 

Kevin pomalu vstával ze země s kašlem. Pak pohlédl na Daniela, který ještě seděl na zemi, 

a pomohl mu vstát. 

„Jak je vám?“ zeptal se Marks. 

„Jsem v pořádku,“ odpověděl Jackson. 

„Kevine?“ Sam s ostatními přiběhli k nim. 

„Jsme v pořádku,“ odpověděl Kevin a otevřel dveře do ošetřovny, kde byla pouze Vala se 

třemi vážně raněnými muži, kteří leželi na zemi. Mitchell s Teal’cem přišli s namířenými 

zbraněmi v rukou na ošetřovnu. 

„Kde je Adria?“ zeptal se Mitchell. 

„Je pryč,“ odpověděla Vala a ostatní se rozhlédli kolem sebe. Všichni už totiž tuší, k čemu 

teď dojde. 

„Myslím, že tu máme větší problém, než kdy byl,“ řekl Marks.  

„Teď už nám nikdo nepomůže. Udělali jsme vše, co jsme mohli,“ řekl Jackson. 

 

Země, SGC, zasedací místnost – o několik hodin později 

Celá SG-1 se po návratu sešla s Landrym v zasedací místnosti, kde seděli kolem stolu. 

„Jakmile si Adria uvědomila, že se sama nemůže zachránit, tak neměla jinou možnost než 

se povznést,“ oznámil Daniel. 
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„Co myslíte, že to pro nás znamená?“ zeptal se Landry. 

„Abych byl upřímný, nejsem si jistý. Jestli Oriové stále žijí, tak se k nim připojila. Ale 

jestli Ba‘al mluvil pravdu a jsou mrtví, potom převzala všechnu jejich moc,“ odpověděl 

Jackson. 

„Ať tak či onak, myslím, že to nebylo naše poslední setkání s ní,“ řekla Carterová. 

„A bude pěkně naštvaná,“ řekl Mitchell. 

„Alespoň víme, že je Ba’al mrtev,“ řekl Teal’c. 

„Na to bych moc nevsázel. Když jsme přepadli Ba’alovu loď, narazili jsme na dalšího 

klona. Zabili jsme ho, ale kde je jeden…“ řekl Mitchell. 

„Může jich být více,“ dopověděla Carterová. 

„Zajali jsme Adriu a spolu s Ba’alem zabili v jediný den. Chcete mi říci, že to bylo 

zbytečné?“ zeptal se Landry. 

„Ne. Zasadili jsme dnes těžkou ránu Oriům. V současné době jsme se zbavili Adrii. To je 

určitě krok vpřed než krok vzad.“ Vala se mírně usmála a v tom ji následoval i Teal’c 

s Landrym. 
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Epizoda 8 : Bez konce 

 

Potom, co se Adria povznesla, byl na chvíli v celé galaxii klid, než se znova objevily 

orijské lodě, které pokračovaly dále v šíření Počátku po celé galaxii. Adria měla veškerou 

moc povznesených, a tak měla nad všemi Orii plnou kontrolu. 

Když si na Zemi uvědomili, že jsou ve větším maléru, než byli v předchozích měsících, 

rozhodli se, že poletí za starými kamarády do galaxie Ida, kde žijí Asgardé, se kterými 

potřebují nutně mluvit. Krom Markse a jeho posádky se k nim přidala i celá SG-1. Vala, 

která nesnáší nejvíce nudu, i přesto s nimi letěla. Při cestě přichystala tolik překvapení pro 

posádku, že se nestačili divit. Jednu noc šla dovádět s posádkou do kantýny, kde se je 

snažila přemluvit, aby jí řekli, kde schovávají nějaký alkohol. Bohužel v hledání alkoholu 

jí to překazil Marks, který těsně před odletem nechal všechen alkohol vynést z lodi. Tím se 

Vala pomalu začala nudit, a to bylo to nejhorší, protože pár členů posádky postihlo další 

noc překvapení. Vala pouze ve spodním prádle přišla do kantýny, kde většina mužů měla 

po večerech sraz. Všichni muži se na ni zaměřili a ona k nim přihopsala. Stoupla na stůl a 

chlapi jí pustili muziku. Během několika vteřin jim tam začala tancovat.  

Hned další den ráno byla po celé lodi natolik populární, že se rozhodla pořádat takové 

párty napořád. A to jen pro významné muže. Když to Marks zjistil, počkal si na jeden 

večírek, na který přišel. Všichni se dali do pozoru a přestali s dováděním. Kevin pohlédl 

na Valu a s úsměvem pak opustil místnost. Vala byla překvapena, že jí na to nic neřekl. 

 

Hyperprostor, Odyssey, tělocvična – o několik dní později 

Zbývá jen pár minut do výstupu z hyperprostoru a podplukovník Mitchell spolu 

s Teal’cem cvičili v tělocvičně bojová umění s holemi. 

„Tato loď nemá bazén ani kulečník,“ řekl Teal’c.  

„Kdo tady většinou mluví o hazardu?“ zeptal se Mitchell a pokračovali v zápase. Po 

chvilce dostal Mitchell zásah do zad. Trochu se nahnul dozadu, aby si je nahodil zpátky. 

Teal’c se k němu otočil zády a řekl: „Nebudu spekulovat.“ 

„Řekli, že to bude něco důležitého. Nejsi vůbec zvědavý?“ 

„Vskutku. Ale nebudu riskovat naši sázku,“ odpověděl Teal’c a pokračovali v boji. 

 

Hyperprostor, Odyssey, chodba 

Doktor Jackson při chůzi chodbou pročítal knihu. Lidi, kteří kolem něj procházeli, se ho 

museli vyhýbat, jinak by se střetli. Byl natolik začtený, že nevnímal okolí. Nakonec došel 

do kantýny, kde pro něj Vala připravila menší překvapení. 

„Překvapení!“ řekli hlasitě všichni, kteří pořádali slavností párty. Všude po místnosti byly 

balónky a stuhy. Na stole byl dort, na kterém byly prskavky. Všichni se radostně dívali na 

Daniela, který se mírně usmál a oznámil: „Já ale nemám narozeniny.“ V kantýně najednou 

zavládlo ticho a Daniel se otočil a vydal se na zpáteční cestu. Vala se zasmála a pak 
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skočila ze stolu dolů a šla na chodbu za Danielem se slovy: „Hej! Pěkně jsme to tam 

rozjeli.“ Daniel se zastavil a otočil se k Vale. 

„To vidím. Říkal jsem ti několikrát, že se máš nějak zabavit. Tím jsem nemyslel mě nebo 

celou posádku.“ 

„Ale oni nevěřili, že mám narozeniny… Už zase.“ 

„To není můj problém,“ řekl Daniel a pokračoval v cestě. 

„Trčet na téhle lodi je mnohem horší, než v SGC. Když jsem naposledy vzdorovala nudě, 

brala jsem si rukojmí.“ 

„Byl jsem u toho.“  

 

Hyperprostor, Odyssey, můstek 

Kevin se Sam přišli na můstek, kde u konzol jako obvykle seděly Marksová s Evansovou. 

„Poručíku?“ 

„Přilétáme na souřadnice, pane,“ odpověděla Marksová. 

„Vystupte z hyperprostoru,“ řekl Marks a usednul do křesla. Carterová stoupla za něj a 

rukou se opřela o jeho křeslo. 

 

Galaxie Ida 

Prostor, Orilla, Odyssey, můstek 

Odyssea vystoupila z hyperprostoru poblíž domovské planety Asgardů. 

„Volají nás. Asgardi žádají o povolení k transportu na palubu, pane,“ oznámila Marksová. 

Mezitím zbytek týmu SG-1 přišel na můstek, kde zůstal stát poblíž Evansové. 

„Povolení uděleno.“ Během několika vteřin se v přední části můstku objevil Thor. 

„Zdravím a vítám vás na Orille.“ 

„Thore,“ řekla radostně Carterová a přišla blíže k Thorovi. 

„Zdravím, podplukovníku Carterová. Je milé tě vidět.“ 

„Jen tak ze zvědavosti, jak zjistíte rozdíl?“ zeptala se tiše Vala. 

„Podle hlasu,“ odpověděl Daniel. 

„Taky tě ráda vidím, Thore. Tohle je podplukovník Marks, velitel lodi, podplukovník 

Mitchell a Vala,“ představila Carterová Thora těm, kteří se s ním setkávají prvně. 

Marksova sestra byla velmi překvapena, protože to bylo její první setkání s Asgardem.  

„Zdravím vás.“ 

„Tak co, Thore, jak ses měl? Nějakou chvíli jsme o tobě neslyšeli,“ zeptal se Daniel. 

„Omlouvám se, byl jsem něčím zaměstnán. Jak jsem se zmínil během naší komunikace, 

nejvyšší rada si přeje se s vámi sejít, aby vám sdělila podrobnější detaily. Ale není moc 

času. Podplukovníku, s vaším svolením je několik Asgardů připraveno se okamžitě přenést 

na loď, aby začali na ni instalovat různá technologická vylepšení.“ 

„Doufám, že to budou paprskomety. Když to budou ony, budeš hrát kulečník,“ řekl 

Mitchell Teal’covi. 
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„Co máte v plánu nám poskytnout?“ zeptal se Marks. 

„Vše, co známe a vlastníme.“ 

„Tím máte na mysli…?“ zeptala se Vala. 

„Všechno. Všechny naše nejnovější technologie a znalosti,“ odpověděl Thor a všichni na 

můstku na chvilku ztichli. 

„Promiňte, jen nás to trochu překvapuje. Proč to děláte? V minulosti jste vždy byli proti. 

Říkali jste, že nejsme připraveni,“ řekl Daniel. 

„To ano. Mnoho Asgardů tomu stále věří.“ 

„Tak co se změnilo?“ zeptal se Mitchell. 

„Jako rasa umíráme. Všichni brzy budeme mrtví.“ Celá posádka na můstku byla slovy, 

které řekl Thor. Carterová pohlédla na Markse a pak zpátky na Thora. 

 

Prostor, Orilla, Odyssey, kontrolní místnost dvě – o hodinu později 

Několik Asgardů pochodovalo po chodbách Odyssey. U jednoho z nich byla Jane, která si 

s ním rozuměla více, než si myslela. 

„Takže, ty jsi Kvasir?“ zeptala se Jane, když před ním dřepěla v kontrolní místnosti dvě. 

„Ano, jsem,“ odpověděl Kvasir a Jane řekla: „Toto je moje první setkání s Asgardy. Je mi 

to líto, že jsme se teprve teď seznámili. Jste velmi inteligentní rasa a moc si vás vážím.“ 

„Tvá slova jsou uklidňující, poručíku Marksová. Je mi jen líto, že se vidíme jen tak 

krátce.“ Jane pohlédla na Kvasira a hned potom ho objala. 

„Doufám, že to ve skutečnosti není naše poslední setkání.“ 

„Řekl jsem Thorovi, aby nainstaloval do asgardského jádra hologram, který umožní mluvit 

se všemi Asgardy, které jsou v databázi,“ řekl Kvasir a Jane na to: „Děkuji.“ 

 

Prostor, Orilla, Odyssey, místnost s jádrem – o tři hodiny později 

Thor s Carterovou pracovali v jedné nově zřízené místnosti na asgardském panelu, který 

byl nově postaven. Carterová seděla na židli vedle Thora, když se otočil směrem k ní. 

„Asgardské počítačové jádro má vlastní zdroj energie, který je nezávislý na vašem ZPM. 

Nicméně až budou vylepšení hotová, jádro bude plně integrováno do všech lodních 

systémů.“ 

„Musí tu být ještě něco, co můžete udělat,“ řekla Carterová. 

„Mohu tě ujistit, že vám poskytujeme nejnovější asgardskou technologii. Stejně tak jako 

sbírku vědomostí, včetně celé naší zaznamenané historie.“ 

„O tom jsem nemluvila.“ 

„Všechno, co jsme mohli udělat, bylo uděláno. Poslední pokus, vyřešit naši fyziologickou 

degeneraci, na nás zanechal rychle se rozvíjející onemocnění.“ 

 

Prostor, Orilla, Odyssey, instruktážní místnost 

Zbytek SG-1 spolu s Marksem seděli kolem stolu v instruktážní místnosti. 
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„Před mnoha generacemi se rozhodli prodloužit své životy pomocí vědy. To vyřazuje 

přirozenou fyzickou evoluci, která je nezbytná,“ řekl Jackson. 

„Chtějí ukončit své životy, než ta degenerace zajde příliš daleko,“ řekl Marks, který se 

s Jacksonem před pár minutami vrátil z planety, kde mluvili s asgardskou radou. 

„Masová sebevražda,“ řekl na to Mitchell. 

„Nechtějí, aby jejich znalosti nebo technologie spadli do nesprávných rukou. Proto nás 

také požádali, abychom toho byli svědky,“ řekl Marks. 

„Takže všechno, co na tuto loď instalují…“, než to Teal’c dopověděl, řekl Marks: „Bude 

jejich dědictví.“ 

 

Prostor, Orilla, Odyssey, místnost s jádrem 

Thor s Carterovou pokračovali nadále v práci. Právě se jim podařilo zprovoznit asgardský 

panel, který byl připojen k jádru. Za panelem se na obrazovce ukázala schémata všech 

nově dostupných technologií. 

„Pokud budeš chtít, můžeš pracovat s jádrem pomocí holografického obrazu mě nebo 

jakéhokoliv jiného Asgarda, který je uložen v databázi znalostí.“ 

„Omlouvám se, ale to nebude ono.“ 

„Pracoval jsem na tomhle téměř rok, podplukovníku Carterová,“ řekl smutně Thor. 

„A my si toho vážíme, opravdu.“ 

„Mnozí z rady nevěří, že bychom vám měli přenechat tato vylepšení.“ 

„Slibuji, že uděláme všechno pro to, abychom vás nezklamali.“ 

„Jste pátá rasa. Vaše role je jasná. Pokud existuje nějaká naděje na záchranu budoucnosti, 

pak jsi to ty a tvoji lidé,“ řekl Thor a Carterová na to: „Žádný stres, co?“ 

„Získala jsi můj respekt a mé přátelství.“ 

„Ten pocit je vzájemný,“ řekla smutně Sam. 

„Prosím, nebuď smutná. Konec mého lidu se blížil dlouhou dobu. Udělali jsme v našem 

vývoji příliš mnoho nenapravitelných chyb. Doufejme, že vy budete schopni se z nich 

poučit. Lituji pouze toho, že naše fyzická slabost nám znemožnila vám nadále pomáhat.“ 

Sam po těchto dojatých slovech vstala ze židle a objala Thora. 

 

Prostor, Orilla, Odyssey, můstek 

Na můstku byl vyhlášen poplach, když na něj přišel Marks. U taktické konzole seděla 

poručík Evansová, která hned velitele informovala: „Pane, tři orijské lodě právě vystoupily 

z hyperprostoru a přibližují se k planetě.“ Marks neváhal a rychle usedl k pilotní konzole. 

Hned potom všichni pocítili první dopad orijských zbraní. 

 

Prostor, Orilla, Odyssey, místnost s jádrem 

Sam s Thorem také pocítili dopad zbraní. Hned potom oba zaslechli z interkomu Kevina: 

„Sam, tady můstek. Máme tři kontakty. Orijské lodě se na nás řítí.“ Carterová šla ke 
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konzole, na kterém byla spuštěna diagnostika hyperpohonu, a oznámila: „Kevine, 

hyperpohon stále nefunguje. Přesměruji energii do štítů.“ 

„Musíme jít,“ řekl Thor a během pár vteřin byl s ostatními Asgardy přenesen z lodi. 

„Asgardé se právě transportovali pryč. Bude chvíli trvat, než nahodím hyperpohon.“ 

 

Prostor, Orilla, Odyssey, můstek 

„Měli bychom odsud co nejrychleji zmizet. Plný podsvětelný tah,“ řekl Marks a s lodí letěl 

ve velké rychlosti co nejdál od planety.  

Jedna mateřská loď Oriů pronásledovala Odysseu, zatímco zbylé dvě sestupovaly směrem 

k planetě.  

Loď se znova otřásla, když Teal’c s Mitchellem přišli na můstek. Marksová hned přiběhla 

za nimi a šla rovnou za Marksem. 

„Štíty?“ 

„Štíty jsou na třiaosmdesáti procentech,“ oznámila Evansová. 

„Jak nás sakra našli?“ zeptal se Mitchell a následoval další otřes. 

„Nevíte nějaký důvod, proč neskáčeme do hyperprostoru?“ zeptal se ještě Mitchell. 

„Carterová na tom pracuje,“ odpověděl Marks, který nadále sedí u pilotní konzole. 

„Pane, senzory zaznamenaly masivní nárůst energie přicházející z planety,“ oznámila 

Evansová. 

„Všichni se pevně držte!“ řekl Kevin a Jane rychle sedla do velícího křesla, kterého se 

pevně držela. 

Odyssea i orijská loď se vzdalovaly od planety, která náhle explodovala. Výbuch se 

zbylými kousky planety dosáhly obou lodí.  

Všichni na můstku se pevně drželi toho, co měli nejblíže při ruce. 

„Štíty spadly na padesát procent,“ oznámila Evansová a Marksová stoupla za křeslo, ve 

kterém seděl Marks. 

„Sam?“ řekl Marks do vysílačky. 

„Hyperpohon je nyní funkční, ale musíme se dostat z dosahu radiace způsobené tím 

výbuchem, abychom mohli bezpečně skočit,“ odpověděla Carterová. 

„A co takhle použít asgardské paprskomety?“ 

„Ještě nebyly testovány.“ 

„Štíty jsou na dvaceti osmi procentech. Maximální podsvětelnou rychlostí nám bude únik 

trvat čtyřicet sedm vteřin,“ oznámila Evansová. 

„To nezvládneme,“ řekl Mitchell. 

„No, tak se podíváme na ty nové asgardské zbraně. Otočím nás.“ 

Odyssea se o sto osmdesát stupňů otočila a letěla za orijskou loď. 

„Nabíjím asgardské paprskomety,“ řekl Marks a po chvilce dodal: „Pálím.“ 

Z Odyssey se začaly objevovat modré energetické paprsky, které způsobují orijské lodi 

značné škody. 
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„Senzory hlásí, že nepřátelské štíty kolísají,“ oznámila Evansová. 

„Výborně. Pokračuji v palbě.“ 

Stačilo jen pár výstřelů z Odyssey a orijská válečná loď explodovala. 

Marks se usmál, když viděl výbuch orijské lodi na vlastní oči. 

„Líp už to asi nejde, myslím.“ 

„Dostali jsme je,“ řekl Mitchell. 

„Letíme do hyperprostoru,“ oznámil velitel lodi a aktivoval hyperpohon. 

 

Hyperprostor, Odyssey, chodba – o několik minut později 

Carterová s jedním technikem vystoupila z výtahu, když mu zrovna řekla: „Proveďte ještě 

jednu diagnostiku.“ Technik odešel pryč a hned za ní přišel Kevin. 

„Sam. Jak jsi daleko s tou zprávou? Chtěl bych podat zprávu prezidentovi hned, jakmile se 

vrátíme. Bude chtít vědět, jak rychle jsme schopni okopírovat asgardská zařízení.“ 

„Pracuji na tom, ale objevilo se tu něco jiného. Diagnostika hyperpohonu vykazuje údaje, 

které mě zneklidňují.“ 

„Není se čemu divit, když loď dostala pár slušných zásahů. Vystoupíme z hyperprostoru a 

pro jistotu uděláme pár testů, jestli to nebylo jen tím,“ řekl Kevin a se Sam šel do místnosti 

s jádrem. 

 

Prostor, Odyssey, můstek 

Odyssea opustila hyperprostor a Marksová hned potom zaznamenala přílet orijských lodí. 

Zapnula vysílačku a řekla: „Pane, na senzorech máme dva kontakty. Mateřské lodě Oriů se 

rychle blíží.“ 

 

Prostor, Odyssey, místnost s jádrem 

Kevin pohlédl na Sam, která pracovala na testech. 

„Sam, vzhledem ke škodám, které máme, nerad bych čelil dalším dvěma lodím.“ S lodí to 

během chvilky otřáslo. Kevin rychle stoupnul k asgardskému panelu a rychle zprovoznil 

hyperpohon do režimu online. 

„Hyperpohon je zpátky v provozu,“ řekl do vysílačky. 

„Rozumím, aktivuji hyperpohon.“ 

Odyssea vstoupila do hyperprostoru, když na ni zrovna vystřelila orijská loď. 

 

Hyperprostor, Odyssey, instruktážní místnost 

SG-1 s Marksem seděli v instruktážní místnosti, kde diskutovali o situaci, která všechny 

znepokojuje. 

„Tohle byla ale sakra velká náhoda, nemyslíte?“ zeptal se Mitchell. 

„No, pokud nás nesledovali a nečekali jen na to, až vystoupíme z hyperprostoru,“ řekl 

Marks. 
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„Už jsme překročili hranice Mléčné dráhy. A pokud víme, Antikové by nebyli nadšeni, 

kdyby Oriové používali své povznesené síly přímo jim pod nosem,“ pověděl Jackson 

sedící vedle Carterové. 

„Podle toho, co víme,“ řekla Carterová. 

„Alespoň teď máme zbraň, o které víme, že je schopná zničit orijské lodě,“ řekl Mitchell. 

„Ale to je nám k ničemu, pokud nás mohou sledovat, ať letíme kamkoliv. Nakonec bude 

Odyssea stát proti větší síle, než dokáže zvládnout,“ řekl Marks. 

„Je možné, že převorové mohou detekovat nové asgardské technologie i bez pomoci 

Oriů?“ zeptal se Teal’c. 

„Předpokládám, že nový zdroj energie může vydávat konkrétní energetickou stopu, která 

lze vystopovat. Nicméně bez dalšího experimentování je jediný způsob, jak to zjistit. 

Odpojíme asgardské jádro a počkáme, jestli nás Oriové přestanou pronásledovat,“ navrhla 

Carterová. 

„Uděláme to. Nic jiného nám nezbývá, i když je tu jistý problém. Asgardské jádro je 

propojeno s každým systémem na lodi. Museli bychom vystoupit z hyperprostoru a 

izolovat jádro od ovládání hyperpohonu, a to chvíli potrvá,“ řekl Marks.  

„Jo,“ souhlasila Carterová. 

 

Mléčná dráha 

Prostor, Odyssey, můstek 

Po výstupu z hyperprostoru se Odyssea pohybovala vpřed. 

Mitchell s Jacksonem a Teal’cem přišli na můstek a stoupli za Marksovou a Evansovou. 

„Pane, dva kontakty se právě objevily na senzorech,“ řekla Marksová do vysílačky, ze 

které přišla stručná odpověď: „Do hajzlu.“ Po těchto slovech následoval otřes. 

„Štíty jsou na třiapadesáti procentech! Zprávy o poškození na přídi a zádi na palubách dvě, 

šest a deset,“ hlásila Marksová. 

„Zahajte úhybné manévry! Palte dle uvážení!“ 

„Jednu loď už se nám podařilo dostat, tak proč ne další dvě?“ řekl Mitchell. 

„Pane, hyperpohon by se hodil,“ řekla do vysílačky Marksová. 

 

Prostor, Odyssey, místnost s jádrem 

Kevin rychle posunul kámen na asgardském panelu a řekl: „Můžete, hyperpohon je opět 

funkční.“ 

Odyssea během chvilky vstoupila do hyperprostoru. 

 

Hyperprostor, Odyssey, místnost s jádrem 

Mitchell s Teal’cem a Jacksonem přišli do místnosti za Marksem, Valou a Carterovou. 

„Budeme potřebovat nejméně půl hodiny, abychom oddělili hyperpohon od jádra,“ 

informovala ostatní Carterová. 
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„Musíme předpokládat, že lodě Oriů nás budou napadat, kdekoliv se objevíme,“ řekl 

Teal’c. 

„Jaká je nejbližší planeta s bránou?“ zeptal se Marks. Carterová šla k panelu, na kterém 

zmáčkla pár tlačítek. 

„P3X-474. Je neobydlená. Měli bychom se tam dostat za méně než hodinu. To by mělo 

stačit, než selže hyperpohon,“ odpověděla a pak se obrátila k ostatním. 

„A co pak?“ zeptal se Jackson. 

„Transportujeme se na povrch a pak půjdeme bránou domů,“ odpověděl Mitchell. 

„Tato loď nesmí padnout do nesprávných rukou. A zadruhé jsem myslel na něco jiného, co 

se týče lodi,“ řekl Marks. 

„A na co?“ zeptal se Mitchell. 

„Celou posádku přenesu na povrch P3X-474. Doufám, že budou mít dostatek času, aby se 

dostali k bráně a zadali adresu Země,“ odpověděl Marks.  

„A co pak?“ zeptala se Carterová. 

„Já s Marksovou, Evansem a Evansovou tu zůstaneme. Vás všechny tam přenesu také. 

Jestli se mi to podaří, tak aktivuji maskování. S lodí budeme muset být v pohybu, jinak by 

nás našli i přes zapnuté maskování. Pak odpojím jádro od ovládacích prvků a vstoupíme 

do hyperprostoru dříve, než nám selžou štíty,“ odpověděl Marks. 

„Kevine, zůstávám tu s tebou,“ řekla Sam. Kevin se usmál a řekl jí na to: „Věděl jsem, že 

to řekneš.“  

„Takže, jestli to chápu správně, jo? Vy nás přenesete na planetu a vás pět tu zůstane?“ 

zeptal se Mitchell. 

„Ano, nás pět to tu zvládne. A k tomu je Athena poblíž té planety, tak jim jdu zavolat. 

Jinak byste se měli jít připravit, za necelou hodinu jsme tam,“ odpověděl Marks. 

„Pan chytrý rozhoduje natolik, že se mu daří rozdělit celý tým,“ řekl naštvaně Mitchell při 

odchodu z místnosti. Kevin pohlédl na Sam, která mu řekla: „Promluvím s ním.“ 

„Ne, to udělám já,“ řekl Kevin a šel za Mitchellem na chodbu, kde ho také zastavil. 

„Podplukovníku, nevím, na co narážíte, ale dost mně to vadí,“ řekl Marks. Mitchell se 

zastavil a otočil se k němu. 

„Já vám povím, co mi vadí. Vadí mně jenom to, že mně dlouho trvalo tenhle tým dát 

dohromady. Teď se do toho vpletete vy a tým se mi začne rozpadat.“ 

„Tak zaprvé, podplukovníku, vím, že vám to dlouho trvalo a prošel jste si hodně. A abych 

vám řekl pravdu, taky jsem to neměl lehký. A zadruhé, od Sam jsem se to dozvěděl, až 

potom, co se rozhodla a oznámila to vedení. Takže se vší úctou, nesvádějte to na mě nebo 

na někoho jiného. Sam se rozhodla sama, já jsem jí do toho nijak nezasahoval,“ řekl Marks 

a odešel od Mitchella, který zůstal stát s pootevřenými ústy. 

 

Prostor, P3X-474, Odyssey – o necelou hodinu později  

Odyssea vystoupila z hyperprostoru téměř nad planetou. 
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Veškerá posádka byla připravena na transportních místech, aby je mohl Marks 

transportovat na planetu. Na můstku stál Mitchell s Teal’cem, Jacksonem a Valou, kteří 

byli přeneseni zároveň s posádkou na můstku, na kterém zůstala Marksová s Evansovou a 

Evansem, kterému dal Marks velení.  

Marks s Carterovou byli v místnosti s jádrem, kde prováděli úpravy maskování. 

„Všichni jsou pryč,“ ozvala se z interkomu Marksová. 

„Rozumím. Zamaskuji loď,“ odpověděl Marks, který seděl u hlavní stanice, na které 

zmáčknul na pár tlačítek. 

Odyssea se pomalu nad planetou zamaskovala. Hned poté se z hyperprostoru vynořily dvě 

orijské lodě, které je začaly hledat. 

 

P3X-474, louka 

Zbytek posádky spolu s Mitchellem, Teal’cem, Valou a Jacksonem rychle běželi k bráně, 

která byla od nich ještě pár metrů. 

„Rychle, lidi, nemáme spoustu času!“ zařval Mitchell, který běžel vpředu. 

„Lidi, máme problém!“ zařval po chvilce tentokrát Jackson, který zahlédl orijskou loď, 

která proletěla atmosférou. Mitchell rychle zařval: „Pohyb!“ a ještě přidal na tempo. 

Rychle doběhl k zadávacímu panelu, na kterém zadal adresu Země. 

 

Prostor, P3X-474, Odyssey, místnost s jádrem 

Marks seděl u hlavní stanice, na které měl zobrazené senzory, které udávaly pohyb dvou 

orijských lodí. 

„A sakra. Jedna z těch lodí míří přímo na planetu. Senzory zaznamenávají, že se brána 

právě aktivovala, ale, než se dostanou na Zem, budou mrtví.“ Kevin zapnul vysílačku a 

řekl: „Jane. Musíš nás demaskovat a rychle vystřelit na orijskou loď, která je nad 

povrchem planety.“ 

„Rozumím. Vypínám maskování a nabíjím hlavní zbraně.“ 

Odyssea se demaskovala těsně u orijské lodi, která zůstala na orbitě. Jane s Odysseou 

letěla tak rychle k povrchu, že málem nestihla zaměřit orijskou loď. Z Odyssey během 

chvilky vyšlo několik paprsků, které zasáhly přímo orijskou loď. 

 

P3X-474, louka 

Mitchell pohlédl na oblohu, kde viděl Odysseu, jak se vznáší nad orijskou lodí, do které 

střílí hlavními zbraněmi. 

„Rychle, lidi!“ Ještě spousta členů posádky bylo stále na planetě. 

 

Prostor, P3X-474, Odyssey, můstek 

Mike seděl ve velitelském křesle, se kterým byl otočen směrem k Jane, která po chvilce 

ohlásila: „Štíty nepřátelské lodi kolísají.“ 
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„Pokračujte!“ nařídil Evans. 

„Pane, jak jste na tom s tím asgardským jádrem?“ zeptal se do zapnuté vysílačky na křesle. 

 

Prostor, P3X-474, Odyssey, místnost s jádrem 

Marks vstal ze židle a podíval se na diagnostiku, která se zobrazila na obrazovce za 

asgardským panelem, hned na to odpověděl: „Ještě to chvíli potrvá. Zbavte se té orijské 

lodi a pak hned leťte na orbitu planety.“ 

„Chvíli potrvá? Pokud vím, tak jsme teprve začali,“ opravila ho Sam. 

„Pravda, jenže ho asi neodpojíme, protože naše štíty jsou na minimum a budeme 

potřebovat plán B.“ 

„A ten je?“ 

„Co takhle dilatace času? Snadné použití,“ odpověděl Kevin a Sam se tomuhle nápadu 

víceméně přiklonila. 

„Je to na tobě.“ 

 

P3X-474, louka 

Poslední dva členové posádky prošli bránou a Mitchell pohlédl na Odysseu, které se 

podařilo zničit orijskou loď. Hned potom vstoupil do brány. 

 

Prostor, P3X-474, Odyssey, můstek 

Celou lodí to pěkně otřáslo, když explodovala orijská loď. 

„Orijská loď byla zničena, letím na orbit planety.“ 

„Jane, dávej pozor, ať nás ta poslední loď nezasáhne! Nemáme štíty!“ ozval se 

z interkomu Marks. Marksová zapnula vysílačku a odpověděla: „Rozumím.“ 

Odyssea se během několika vteřin dostala na orbitu, kde na ni čekala orijská loď. 

„Brácho, doufám, že máš nějaký plán, protože nás právě zaměřila ta orijská loď,“ řekla 

Jane do vysílačky. 

 

Prostor, P3X-474, Odyssey, místnost s jádrem 

Marks se přesunul k asgardskému panelu se slovy: „Nejspíše tu nějakou delší dobu 

pobudeme.“  

„Našla jsem ho.“ Carterová seděla u počítače, na kterém měla připravený program pro 

dilataci času, který našla v nabídce v asgardském jádru. Marks zmáčknul na kámen a loď 

během chvilky byla obklopena dilatačním polem. Orijská loď se chystala vystřelit, jenže ta 

loď byla mimo dilatační pole, kde běžel čas jinak. 

„Hotovo,“ řekl Kevin a pohlédl na Sam. 

 

Prostor, P3X-474, Odyssey, můstek 

Jane vstala z křesla a pohlédla před sebe. 
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„Co to je?“ zeptala se. 

„Pane?“ řekl do vysílačky Evans a vstal také. 

„To je v pořádku. Jen jsme aktivovali dilatační pole času. Získáme tím trochu času. Přijďte 

všichni za námi do místnosti s jádrem.“ 

„Hned tam budeme,“ řekl Evans a všichni tři opustili můstek. 

 

Prostor, P3X-474, Odyssey, místnost s jádrem – o deset minut později 

Marks s Carterovou stáli před asgardským jádrem, které bylo nadále aktivováno. Také 

pomocí něho mohli aktivovat dilatační pole. Před nimi stál zbytek, který je poslouchal. 

„Díky asgardské technologii jsme mohli aktivovat časové dilatační pole, které bylo 

vytvořeno jen kolem Odyssey,“ řekla Carterová. 

„A co uděláme teď?“ zeptala se Marksová. 

„Co nejrychleji zprovozníme štíty a vypneme dilatační pole. Pak nám nezbývá nic jiného 

než se pustit s nimi do boje. To také přináší i své problémy. Jak už víme, bude trvat 

celkem půl hodiny, abychom odpojili jádro od ostatních systémů. Podle výpočtů by měla 

Athena opustit hyperprostor pět minut po vypnutí dilatačního pole. Do té doby jsme v tom 

sami,“ řekl Marks. 

„Dobrá. Takže to přináší další otázku. Kolik času uběhne tady a kolik v normálním 

prostoru?“ zeptala se Marksová. 

„Odpovím ti takhle. Nechtěj to vědět,“ odpověděl Kevin. 

„Děkuji. Už vím, že se tě na nic nemám ptát.“ Kevin se na ni usmál a pak se obrátil k Sam. 

„Měli bychom se dát do práce. Když budeme dříve hotovi, nebudeme tu dlouho trčet a 

čekat ještě déle na Athenu.“ 

„Souhlasím.“ Kevin kývnul hlavou a se sestrou odešli z místnosti. Mike se Sharon zůstali 

u Sam, která se otočila k asgardskému panelu, na kterém začala pracovat. 

 

Prostor, P3X-474, Odyssey, řídící místnost dvě 

Kevin s Jane přišli do místnosti, kde byl hustý kouř. Oba několikrát po sobě zakašlali a 

pak trochu poodstoupili od dveří. 

„Měli bychom tu trochu vyvětrat.“ 

„Filtrační systém musel být poškozen.“ 

„Proč vlastně nejdeme do tvé spíže a nespustíme štíty přes záložní systém?“ zeptala se 

Jane. 

„V tom je ten problém. Ta místnost není dokončena. Na generátor pro štíty bych 

potřeboval více energie, než jsme tehdy měli. Teď se ZPM je to snadný, ale stavět se mi 

ho zrovna nechce,“ odpověděl Kevin a se zakrytou pusou vešel dovnitř. 

„Ty jsi génius na této lodi, tak co uděláme?“ 

„No, … jestli nejsou krystaly poškozené, tak to bude jednoduchý. Ale pokud jsou, tak 

použijeme asgardské jádro a vytvoříme si je.“ 
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„Výborně,“ řekla Jane a šla za ním. 

„Takže jdi ke stanici a já mezitím jdu zjistit škody generátoru, který je o dvě patra výš.“ 

„Jistě. Hlavně dávej pozor, ať při cestě nenarazíš na nějakého bubáka.“ 

„Na jakého bubáka? Co vím, tak nás tu je jen pět.“ 

„Já jen pro jistotu,“ řekla Jane a šla ke stanici. Kevin nechápavě pokrčil rameny a vydal se 

na kratší cestu ke generátoru, který byl o dvě patra výše. 

 

Prostor, P3X-474, Odyssey, místnost s jádrem 

Carterová seděla u počítače, na kterém hledala nejjednodušší způsob, jak vypnout 

asgardské jádro. Mezitím Evans s Evansovou seděli u hlavní stanice, kde se snažili 

zprovoznit ventilaci na patnáctém, sedmém a třetím podlaží. 

„Ventilace v řídící místnosti dvě nelze zprovoznit. Musela být vážně poškozena,“ 

oznámila Evansová. 

„Pokuste se ji nějak opravit. Naší prioritou jsou hlavně štíty, které musíme plně 

zprovoznit, jinak dlouho nevydržíme,“ řekla Carterová a odešla od počítače. Přišla blíže 

k Evansové a na panelu před ní zmáčkla na pár tlačítek. Na obrazovce se zobrazila 

struktura ventilace, kde byla poškozena nejvíce.  

„Běžte do této sekce, tam by měl být ten hlavní problém,“ řekla Carterová a Evansová 

s bratrem odešli z místnosti. Jakmile ti dva opustili místnosti, přesunula se k asgardskému 

panelu, na kterém aktivovala Thorův hologram, se kterým potřebovala projednat 

nejjednodušší a nejlehčí způsob vypnutí asgardského jádra a nejrychlejší opravu štítů. 

 

Prostor, P3X-474, Odyssey, řídící místnost dvě 

Jane už nebavilo sedět u stanice, a tak šla k panelu, který vedl ke generátoru štítů. Jakmile 

ho otevřela, objevil se kouř. 

„Fuj.“ Jakmile kouř ustál, dotkla se jednoho z krystalů a najednou se objevila jiskra. Jane 

poposkočila a spadla na zem. To ji také zachránilo, protože se u dveří objevil jeden 

bojovník od Oriů, který začal jen tak střílet z hole. Jane se lekla a rychle se odplazila 

bokem se slovy: „Sakra. Co teď?“ Jane nikde po ruce neměla vysílačku a nikdo poblíž ní 

nebyl. Nezbývalo jí nic jiného, než dřepnout a pomalu se pohybovat za stanicí. Obrněný 

muž procházel místností a hledal Jane, která se chtěla nenápadně vytratit z místnosti. 

Přitom přemýšlela, jak se sem mohl dostat, když je zapnuté dilatační pole. 

„Zůstaňte stát,“ řekl muž, když namířil hůl na Jane. Jane na něj pohlédla a se zvednutýma 

rukama vstala ze země. Podívala se mu do očí a pak se usmála, protože si vzpomněla na 

to, co slíbila Kevinovi a na to, co ji naučil. Jane rychlým pohybem udělala přemet dozadu 

a vykopla muži hůl z rukou. 

„Pěkný,“ řekla Jane a namířila hůl na muže, kterému nezbývalo nic jiného než zvednout 

ruce nad hlavu. Pak Jane jen tak začala pochodovat po místnosti a přemýšlela o tom, co 

s ním udělá., než něco vymyslela, přišla k panelu a pustila vnitřní komunikaci. 
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„Brácho, vrátíš se sem, prosím. Mám tu nezvaného hosta.“ 

„Hned jsem tam,“ odpověděl Kevin. Jane pak sedla na židli a s namířenou holí na muže 

čekala na Kevina, který během pár vteřin přišel zpátky. Hned, když viděl orijského vojáka, 

pohlédl na Jane. 

„Tak to je ten bubák, kterého jsi myslela?“ Jane kývla hlavou a pak se poškrábala na 

hlavě. Kevin zavrtěl hlavou a z kapsy vytáhnul stahovací pásku, kterou muži přivázal ruce 

za zády. Hned potom šel s ním do cely s doprovodem sestry, která stále v rukou držela hůl. 

 

Prostor, P3X-474, Odyssey, třetí podlaží 

Sharon s Mikem přišli k hlavnímu panelu, který vedl k ventilaci do řídící místnosti dvě. 

Otevřeli panel, ve kterém byly uškvařené dráty. Mike jen povzdychnul a pak otevřel druhý 

panel, který byl hned vedle prvního. V něm byly náhradní díly, které vyndal ven a položil 

na zem. Sharon mezitím vytáhla poškozené dráty. Všude bylo ticho, až do té doby, než se 

na chodbě ozval zvuk neznámého původu. Mike i Sharon se zarazili a pro jistotu vytáhli 

z dalšího panelu zbraně, které tam byly pro případ, kdyby na loď vnikli útočníci. Zbraně 

hned namířili před sebe a čekali, až se objeví pan neznámí nebo paní neznámá. Mike 

kývnul na sestru, ať zavře oba panely, aby se v případě přestřelky nepoškodily ještě více. 

Když se chvilku nic neozvalo, pomalu, a hlavně opatrně se vydali vpřed. Při první odbočce 

se zastavili., než pokračovali, podívali se zpozad rohu do další chodby. Vzduch byl čistý, a 

tak pokračovali k další odbočce, která byla poblíž řídící místnosti dvě, kde předtím napadl 

orijský muž Jane, o kterém ještě ti dva se Sam nevěděli. 

„Vím, že jen nás pět je na lodi, ale co to bylo za zvuk?“ zeptala se tiše Sharon. Mikem 

nevědomě pohnul rameny a zastavil se u další odbočky. Pohlédl za roh, ale hodně rychle 

vrátil hlavu zpátky. 

„Co se děje?“ Mike ukázal prstem na další chodbu a pak tiše odpověděl: „Máme tu Orie.“ 

„Cože? Jak se sem dostali?“ 

„To nevím, ale na lodi zůstat nemůžou. Jsou tam pouze čtyři, takže na tři,“ řekl Mike a 

začal odpočítávat na prstech. Když skončil u nuly, tak se vynořili zpozad rohu a začali 

střílet po útočnících.  

Kevin zrovna zavíral dveře od cely, když zaslechl střelbu z M9tek. Pohlédl na sestru a ta 

mu rychle podala hůl, se kterou to uměl tak, jak se střílením poslepu. Jane rychle běžela do 

zbrojnice a Kevin šel na místo střelby z druhé strany, než byl Mike se Sharon. 

Mikovi po několik zásahů po mužích došla munice stejně jako Sharon. 

„A to si říkáme vojáci. Trefili jsme jenom dva,“ řekla Sharon.  

„Měli bychom se vrátit zpátky na akademii.“ Po chvilce zaslechli výstřely z hole a pak pád 

dvou těl. Poté zaslechli kroky blížící se k nim. Sharon ještě měla jeden náboj v pistoli, jen 

o tom nevěděla. Zpozad rohu se objevil Kevin a Sharon se ho lekla a zmáčkla „kohoutek“ 

na pistoli, ze které vyletěla kulka do země. Kevin se rychle schoval za roh. 

„To jsem já.“ 
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„Promiň,“ řekla Sharon, když se Kevin na ni zděšeně podíval. Pak zvedla pistoli a Mike 

s Kevinem automaticky reagovali a sklonili se. 

„Buď s tou zbraní opatrná, prosím,“ požádal ji Mike a Sharon s úsměvem kývla hlavou. 

Kevin se najednou zarazil a řekl: „Sam.“ Když neodpověděla na jeho volání, všichni tři se 

rychle rozeběhli za Sam do místnosti s asgardským jádrem. 

Po pár vteřinách všichni tři přiběhli k místnosti. Naštěstí měl Kevin rychlé reflexi a 

zadržel ty dva za sebou, kteří se řítili hned za ním. Sam totiž vystřelila z P-90ky, protože si 

myslela, že to jsou Oriové. 

„Sam, nestřílej! To jsme my,“ zařval Kevin a opatrně se podíval do místnosti, kde Sam 

byla skrčena za stanicí. 

„Promiň,“ omluvila se a vstala. Kevin při chůzi k ní, pohlédl na podlahu, na které leželi 

dva mrtví vojáci. 

„V pořádku?“ 

„Jo. Jak se sem dostali?“ 

„Nejspíše se sem dostali, když jsme přišli o štíty. V tu chvíli se sem mohli přenést kruhy,“ 

odpověděl Kevin a šel ke stanici, na které spustil vnitřní senzory. Na obrazovce se objevilo 

dalších dvanáct kontaktů. Kevin povzdychnul a pak vytáhl z kapsy PDA, na který si 

přetáhl z panelu data. Po minutové domluvě se vydali na lov zbylých vojáků. Kevin šel se 

Sam a Jane a Mike šel se Sharon. Všichni si při cestě vyzvedli ve zbrojnici plnou výzbroj. 

Byli natolik vybaveni, že by mohli jít do války.  

Polovina vojáků byla na stejném podlaží, jako jsou oni, takže šli rovnou do útoku. Sharon 

s Mikem šli o šest pater výš, kde se nacházel můstek se třemi vojáky. Poblíž něho byli 

další tři. 

Když Kevin zaznamenal na PDA příchozí vojáky, tak pokynul rukou a stáhli se na místo, 

kde mohli zahájit palbu z bezpečné vzdálenosti. Během pár vteřin ležely na zemi dvě 

mrtvoly. Kevin ještě pokynul rukou, protože Jane chtěla jít dál. Měla štěstí, jelikož se 

objevili zbylí čtyři, kteří, jakmile je zahlédli, po nich začali střílet. To ale nezabránilo 

všem třem je trefit na první pokus. Jane si ulevila a pohlédla na bratra. 

„Děkuji.“ 

„Není zač.“ Všichni tři vstali na nohy a Kevin se podíval na PDA, na kterém se mu 

zobrazovaly pouhé tři kontakty, které po chvilce zmizly. 

„Jsme čistí. Můžeme se vrátit k opravám,“ řekl Kevin do vysílačky, ze které přišla rychlá 

odpověď: „Rozumím.“ Všichni tři pak šli zpátky do místnosti s jádrem. Tentokrát si už 

starosti dělat nemuseli, protože věděli, že teď už jsou na palubě vážně jediní spolu 

s jedním kamarádem, který je držen v cele. 

Mike se Sharon se vrátili k panelu, který otevřeli, a pokračovali v opravách ventilace. 

Sam s Kevinem a Jane se vrátili do místnosti s jádrem, kde Sam znova aktivovala 

asgardský hologram. Jane se rozzářily oči, když viděla Thora. 

„Nechcete mi zobrazit i Kvasira? S ním jsem si hodně rozuměla.“ 
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„Jistě,“ odpověděla Sam. Kevin pohlédl na Jane a pak na Sam, která vedle Thora zobrazila 

i Kvasira. Jane byla v momentě šťastná. Dřepla před něj a řekla: „Ahoj Kvasire.“ 

„Ahoj Jane.“ Kevin pohlédl překvapeně na Sam, která se na něj usmála. 

„Kvasire, potřebujeme tvoji pomoc. Jak se dají co nejrychleji zprovoznit štíty, tak aby 

vydrželi co nejdéle?“ Kvasir pohlédl na obrazovku, která byla za asgardským panelem. 

Během chvilky se na obrazovce zobrazil postup opravy. Jane hned řekla: „Děkuji.“ 

„Rád jsem pomohl. Kdyby něco, tak se kdykoliv zeptej,“ po těchto slovech Kvasir zmizel. 

Jane vstala a pohlédla na Kevina, který nemohl věřit svým uším. 

„Je to Kvasir. Na Zemi byl Kvasir bůh moudrosti, tak co se divíš?“ zeptala se Jane a šla 

k panelu, kde si přehrála na počítač data, která jí Kvasir poskytnul. Kevin mezitím 

stoupnul k asgardskému panelu, na kterém zmáčkl na kámen a během chvilky se vedle něj 

objevil Heimdall. Sam se zasmála a Kevin se otočil směrem k ní. 

„Co? Ty máš Thora a sestra Kvasira. Tak proč já nemůžu mít Heimdalla?“ Sam se ještě 

jednou zasmála a obrátila se k počítači, na kterém se snažila spolu s Thorem najít 

nejrychlejší způsob vypnutí asgardského jádra.  

Trvalo jim celkem dvě hodiny, než zprovoznili štíty do režimu online. Teď museli nastavit 

štíty tak, aby vydržely co nejdéle. Podle propočtů jim stačí jen šedesát pět procent na to, 

aby vydržely útok Oriů, než dorazí Athena.  

 

Prostor, P3X-474, Odyssey, řídící místnost dvě 

Jane s Kevinem seděli v řídící místnosti dvě u hlavní stanice, na které měli zobrazená 

procenta funkčnosti štítů. Každou minutou se zvedala o jedno procento. Když se jim 

podařilo vyčistit průtok toku energie ze ZPM, tak mohli štíty během několika minut 

nastavit rovnou na sto procent. Kevin vstal ze židle a aktivoval vysílačku. 

„Lidi, jdeme na věc.“ Jane vstala také ze židle a spolu s Kevinem odešli z místnosti. 

 

Prostor, P3X-474, Odyssey, můstek 

Mike se Sharon přišli na můstek a usedli na svá místa. Během několika vteřin se k nim 

připojila i Jane, která sedla rovnou k pilotní konzoli. Jakmile Mike usoudil, že jsou 

připraveni, řekl do vysílačky: „Jsme připraveni.“ 

„Rozumím. Vypínáme dilatační pole času,“ odpověděl Marks. 

 

Prostor, P3X-474, Odyssey, místnost s jádrem 

Sam stála u asgardské panelu, na kterém vypnula dilatační pole. 

„Hotovo. Můžeme začít,“ řekla Sam. 

 

Prostor, P3X-474 

Dilatační pole bylo vypnuto a Jane rychle nahodila podsvětelné motory a s Odysseou 

letěla vpřed. Orijská loď letěla hned za ní. Po chvilce na Odysseu dopadl první paprsek a 
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štíty klesly jen o jedno procento. Odyssea se během chvilky otočila a pomocí paprskometů 

se jim úspěšně podařilo zničit poslední orijskou loď. Jane udělala stejný manévr jako 

Kevin. 

 

Prostor, P3X-474, Odyssey 

Jane se zasmála a pak dodala: „Musela jsem to taky vyzkoušet.“ 

„Sourozenci ve všech směrech,“ řekl na to Mike a Jane s úsměvem na něj pokrčila 

rameny. 

Kevin seděl u stanice a Sam stála u asgardského panelu, kde se snažila odpojit jádro od 

všech ovládacích prvků na lodi. Vlastně ho chtěla vypnout úplně. Kevin mezitím 

předělával hyperpohon zpátky do normálního provozu. 

„Máme dvě minuty, než Athena vystoupí z hyperprostoru,“ řekl Kevin při pohledu na 

monitor. 

„Ještě potřebuji patnáct minut,“ řekla Sam, když našla program pro vypnutí asgardského 

jádra. Program má běžet patnáct minut, takže do té doby musí vydržet stát na místě. 

Na můstku všichni netrpělivě čekali, co teď přijde. Buď se objeví další orijské lodě dříve 

než Athena, anebo se objeví dříve Athena, která je bude bránit. Čas plynul velmi rychle, že 

Jane začala nervózně říkat: „Tik ťak, tik ťak.“ Pak se podívala na čas. Zbývalo posledních 

deset vteřin. Jane sledovala čas, jak postupně ubýval. Devět, osm, sedm, šest, pět, … 

Kevin sledoval čas, stejně jako Jane. Tři, dva, jedna. Sam pohlédla na Kevina, který 

během několika vteřin zajásal. 

„Jo! Jsou tady.“ Kevin rychle zmáčknul na pár tlačítek a řekl: „Atheno, tady Marks.“ 

 

Prostor, P3X-474, Athena, můstek 

Plukovník Svitsová stála v přední části můstku, odkud sledovala z okna Odysseu. 

„Tady Svitsová. Ráda vás vidím. Jak vám můžeme pomoci?“ 

„Stačí, když nám sem pošleš pár inženýrů,“ odpověděl Kevin. 

„A kde jsi nechal ty své?“ zeptala se s úsměvem Helen. 

„Heh. Ti právě nejspíše sedí v SGC s nohama na stolech a čekají, až se jim ozveme.“ 

„Za chvilku je máš tam.“ 

„Děkuji. Ale pro jistotu zůstaňte ve střehu. Očekáváme tu návštěvu.“ 

„Rozumím,“ řekla Helen a Kevin dodal: „A ještě něco. Skvělé načasování.“ 

„Svitsová konec.“ Helen se zasmála a obrátila se ke dvěma věrným důstojníkům, kteří 

začali plnit rozkazy, které jim během několika vteřin dala. 

 

Prostor, P3X-474, Odyssey – o třináct minut později 

Na palubě Odyssey po chodbách pochodovala převážně posádka z Atheny, která pomáhala 

s opravami. Ještě doposud se neobjevila žádná orijská loď, takže měli dostatek času na 

vypnutí jádra a skočit do hyperprostoru. 
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Kevin se Sam stáli u panelu a čekali, až program skončí. 

„Ještě dvě minuty a nikde nikdo. Není to divný?“ zeptal se Kevin. 

„Až tak moc ne. Poslyš. O čem ses předtím s Cameronem bavil?“ 

„O tom se mi moc mluvit nechce.“ 

„Buď mně to řekneš ty, nebo on.“ Kevinovi se moc do této konverzace nechtělo, ale 

nakonec jí odpověděl: „Tak dobrá. Mitchell mi dává za vinu, že jsi dobrovolně přijala 

velení Hammonda.“ Sam vyprskla a hned se ho zeptala: „Cože? On ti to dává za vinu?“ 

„Jo. Prý, že za vše mohu já. Obzvlášť potom, co jsme se my dva dali dohromady. 

Zdůraznil hlavně to, že jsem se do jeho týmu vpletl. Což to už jsem vypěnil a řekl jsem 

mu, že jsem se to dozvěděl, až když ses rozhodla.“ 

„Vždyť to je pravda. Řekla jsem ti to, až potom, co jsem se rozhodla a oznámila to vedení. 

Netušila jsem, že to bude mít na něj takový dopad. Ale zachoval ses správně.“ Kevin 

přisunul k sobě Sam, která se o něj opřela. O pár vteřin později se ozvalo pípnutí. Sam s 

Kevinem se otočili k panelu a pohlédli na obrazovku, na které stálo: „Asgardské jádro 

bude vypnuto za pět vteřin“. Kevin zapnul vysílačku na svém uchu a řekl své sestře, že se 

má připravit na vstup do hyperprostoru, jakmile bude funkční. Hned potom se asgardské 

jádro vypnulo. Sam pak šla ke stanici, na kterém zmáčkla na pár tlačítek. Po chvilce 

zaslechli zvuk nabíhajícího hyperpohonu. 

„Atheno, tady Marks. Hyperpohon je plně funkční, vstupujeme do hyperprostoru,“ 

oznámil Marks do vysílačky. 

„Rozumím. Setkáme se na Zemi,“ odpověděla Svitsová. 

„Můstku, tady Marks. Můžete vstoupit do hyperprostoru.“ 

„Rozumím.“ 

 

Prostor, P3X-474 

Athena se dala jako první do pohybu a vstoupila do hyperprostoru. Jako druhá ji 

následovala Odyssea. Obě lodě měly štěstí, protože se zrovna z hyperprostoru vynořovaly 

tři orijské lodě. 

 

Hyperprostor, Odyssey – o deset minut později 

Kevin se Sam čekali na příchod Jane, pro kterou má Kevin překvapení. Jakmile k oběma 

přišla, Kevin vytáhnul z kapsy šátek a zavázal jí oči. Ze začátku se Jane bála a byla 

zvědavá, co na ni přichystal. Když ji pomalu vedli po chodbách Odyssey, tak se v jednu 

chvíli málem „rozprskli“ smíchy.  

„Brácho, kam mě to vedeš?“ 

„Počkej a uvidíš,“ odpověděl Kevin a vstoupili do výtahu, kterým vyjeli o dvě patra níže, 

kde posádka měla prostor pro cvičení nebo pro zábavu. Kevin zastavil Jane před dveřmi, 

které byly zavřené. Vytáhl z kapsy kartu a pomocí ní otevřel dveře. Všude kolem nich 

bylo ticho a Jane o ničem, co pro ni přichystal, nevěděla. 
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„Jestli to bude nějaká tvá rošťárna, tak si to doma vyřídíme.“ Kevin pomalu oddělal šátek 

z jejích očí a Jane byla v momentě překvapena. Otočila se k bratrovi a skočila mu do 

náruče. 

„Děkuji,“ řekla Jane a vyskočila z jeho náruče. Pak běžela do středu hřiště a řekla: „Holky 

versus kluci.“ Kevin dovedl Jane do tělocvičny, kterou si zřídil hned, když dostal velení. 

Jane vzala do rukou basketbalový míč a šli hrát. V tělocvičně byli čtyři důstojnice a čtyři 

důstojnici. Sam jim dělala rozhodčí, takže šla ke středu, vzala do rukou míč a pak jim ho 

hodila do vzduchu. Kevin je vyšší než sestra, a tak kluci dostali míč a začala pravá hra. 

Kevina bránila sestra a zbylých osm si „rozebralo“ hlídání podle toho, kdo s kým buď 

chodí, anebo má rodinu. 
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Epizoda 9 : Nová hrozba 

 

Potom, co se Odyssea vrátila zpátky na Zemi z mise na Orille, měli podplukovníci Marks 

a Carterová krátké setkání s prezidentem Hayesem ve Washingtonu, kde ho informovali o 

vývoji asgardské technologie. 

 

Země, Washington D. C., Bílý dům 

Marks s Carterovou ve vojenských oblecích seděli před prezidentem v křeslech. Prezident 

Hayes držel v rukou modrou složku, ve které byly veškeré údaje o nové asgardské 

technologii, kterou plánují okopírovat na ostatní lodě. Problém byl v tom, že Marks 

s Carterovou byli proti tomu. Prezident jim moc nerozuměl, a tak je požádal o vysvětlení. 

„Pane prezidente, důvodem je to, že když se aktivuje asgardské jádro, během několika 

minut se objeví orijské lodě. Ano, pomocí paprskometů už máme velkou šanci na výhru, 

ale podle mého názoru a tady podplukovníka Carterové je nejlepším řešením, aby 

asgardské jádro bylo pouze na Odyssey, než přijdeme na způsob, jak aktivovat jádro, aniž 

by nás mohli nalézt,“ řekl Marks. 

„Vy s tím souhlasíte?“ zeptal se Hayes při pohledu na Carterovou. 

„Ano, pane. Myslím, že tohle je zatím nejlepší možnost. Krom toho asgardské zbraně 

fungují bez aktivace jádra, takže kdykoliv můžeme začít s montáží na ostatní lodě,“ 

odpověděla Carterová. 

„Tak, když to říkáte vy dva, tak s vámi budu souhlasit. S montáží můžete začít, kdykoliv 

budete mít čas,“ tak znělo rezidentovo rozhodnutí. 

„Děkujeme, pane prezidente. A co se týče montáže, tak začneme za týden na 

Hammondovi, kde jsme se domluvili s Carterovou, že jedině tam okopírujeme jádro,“ řekl 

Marks a Hayes už přestal všemu rozumět. 

„Neříkal jste předtím, že jádro bude pouze na Odyssee?“ 

„Ano, říkal. Ale jelikož podplukovník Carterová je velitelkou Hammonda, tak jsme se 

shodli, že jen tyto lodě budou mít asgardské jádro. Důvodem toho je, že jediní my dva 

známe nejvíce asgardskou technologii. Takže kdyby nastaly nějaké komplikace, okamžitě 

můžeme zakročit. A také máme šanci, že tak rychleji nalezneme způsob, jak očistit jádro,“ 

při těchto slovech se Marks cítil docela trapně, když vedl prezidenta za nos. Hayes 

povzdychnul a pak vstal z křesla a začal pochodovat po kanceláři. Kevin pohlédl na Sam a 

tiše řekl: „Trapas.“ Pro tuto chvíli ani jeden nepromluvil, protože by možná zmátli 

prezidenta ještě více. Hayes pochodoval po místnosti, dokud se nezastavil za Marksem a 

Carterovou. 

„Vy dva tomu rozumíte více než já, takže to nechám na vás dvou. Teď mě ale omluvte, 

mám schůzi s premiérem.“ 

„Ano, pane prezidente.“ Carterová s Marksem vstali a pak odešli z prezidentovy 

kanceláře. 
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Oba šli chodbou směrem k východu, a přitom přemýšleli o tom, co právě před chvílí řekli 

prezidentovi. Nakonec skončili u toho, že Marks vytáhnul z kapsy vysílačku a nechal sebe 

i Sam transportovat do SGC. 

 

Země, SGC, Landryho kancelář 

Generál Landry spolu s podplukovníkem Mitchellem řešili nového člena týmu za 

podplukovníka Carterovou. Generál si myslel, že to vše je zatím zbytečné, ale Mitchell 

potřeboval nějak zaměstnat hlavu, a tak prohlížel jednu složku za druhou. Ještě mu 

zbývalo patnáct složek na prohlédnutí, když tu náhle do generálovy kanceláře přišla 

Carterová s Marksem. Oba už tušili, o co tam jde, když viděli Mitchella se složkami 

v klíně. Carterová bez váhání šla k němu a vzala do rukou jednu z mnoha složek. Stačilo 

na ni pohlédnout a hned mu ji vrátila zpátky. 

„Tak tohle jsem nečekala,“ řekla Sam a naštvaně odešla z kanceláře. Kevin zavrtěl hlavou 

a přišel blíže k Mitchellovi. 

„Proč tohle děláte? Vždyť je Sam stále ve vašem týmu.“ 

„Stále by byla, kdybyste se do toho vy nepletl,“ řekl Mitchell, vstal z křesla a postavil se 

před Markse. 

„Sakra, co furt proti mně máte? Já jsem nikomu nic neudělal. Rozhodla se sama a klidně 

vám to potvrdí i tady generál,“ řekl Marks a pohlédl na generála, který kývnutím hlavou 

potvrdil jeho slova. 

„Prezident vše schválil a nechává to na mně a Carterové, pane. To jsme vám chtěli jen 

říct,“ řekl Marks a chystal se odejít z kanceláře, jenže ho zastavil Mitchell se slovy: „My 

dva jsme ještě neskončili.“ 

„Tak to by stačilo, podplukovníci!“ zařval Landry, protože jejich hádku už déle nemohl 

poslouchat. 

„Promiňte, pane,“ omluvil se Marks a pak pohlédl na Mitchella, kterému řekl: „Za dvě 

hodiny v tělocvičně.“ Marks po těchto slovech odešel z Landryho kanceláře. Landry 

zavrtěl hlavou a Mitchell sedl zpátky do křesla. 

 

Země, SGC, pracovna Carterové 

Sam skoro s brečením šla chodbou, která vedla k její pracovně. 

„Sam! Sam, počkej!“ Kevin dobíhal Sam, která právě vešla do své pracovny. Šla ke svému 

stolu, sedla do křesla a pak opřela hlavu o ruce. Kevin během chvilky přiběhnul za ní. 

Přišel k ní blíže a Sam se o něj opřela. 

„To bude dobrý,“ uklidňoval ji Kevin. Dřepnul před Sam a položil ruce na její stehna. 

„Co kdybych odešla už teď?“ zeptala se Sam, když už věděla, že s ní Mitchell nepočítá. 

„Ale kam bys šla?“ 

„Za tebou… Na Odysseu.“ Kevin překvapeně pohlédl na Sam a po velmi krátkém uvážení 

souhlasně kývnul hlavou. 
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„Pojď ke mně.“ Sam se ke Kevinovi naklonila a objala ho kolem hrudi. 

 

Prostor, Země, Odyssey 

Poručík Marksová s poručíkem Evansovou pochodovaly po chodbách Odyssey, které 

vedly k můstku. Obě v rukou držely tablety, na kterých měly zapnuté šachy. 

„Kdyby nás teď viděl Kevin, tak čistíme záchody celý týden,“ řekla Sharon. Jane se 

zasmála a pohnula s figurkou. Sharon na ni pohlédla a nevěděla, co jí má na to říct, 

protože dostala od ní šach-mat, opět.  

„Já končím. Jeden jak druhý.“ Jane se zasmála a hned nato vstoupily na můstek, kde na ně 

čekal Mike. Sharon pohlédla na Jane a ta na ni, když obě čekaly průšvih. Mike k oběma 

přišel blíže a sebral jim tablety. Obě už věděly, co to znamená, a tak šly pomalým krokem 

ke svým konzolám. Mike mezitím pohlédl na oba tablety a překvapeně pokrčil rameny, 

když uviděl, že Jane vyhrála nad Sharon už jedenáctkrát za tento den. Pak oba dva tablety 

schoval do opěrky ve velitelském křesle, kde si většinou Kevin dával notebook.  

„Za dvě hodiny máme vyrazit, dámy, takže žádné hraní.“ 

„Ano, pane,“ řekly obě dvě a po vteřině vypukly smíchy. Zbylá posádka je na můstku 

sledovala, jak se něčemu smály a oni nevěděli čemu.  

 

Země, SGC, tělocvična, o dvě hodiny později 

Marks byl sám v tělocvičně převlečený do sportovního oděvu. Čekal tam na Mitchella, 

který se tam ještě neobjevil. V rukou držel míč, se kterým házel na koš. Po pár perfektních 

hodů viděl u dveří stát Mitchella. 

„Už jsem si myslel, že se mě bojíte,“ řekl Marks při položení míče do skříně, která se 

nacházela vedle dveří. 

„Co chcete? Nemám moc času.“ 

„Něco vám na mě vadí a mě zajímá co.“ 

„Vždyť už moji odpověď znáte.“ 

„V podstatě ano. Ale mě hlavně zajímá, proč se mstíte Sam místo mě?“ 

„To vás nemusí zajímat,“ řekl na to Mitchell a otočil se ke dveřím, protože chtěl odejít. 

V tom mu ale zabránil Marks, který mu řekl: „Vy jste něco měl se Sam, že? Jinak byste to 

nechal plavat a nenarážel na ni.“ Mitchell se zastavil a obrátil se k Marksovi. 

„Co jste to řekl?“ 

„Slyšel jste mě. Nebo to mám říct znovu?“ Mitchell se naštval a šel blíže Marksovi, do 

kterého žďuchnul. Marks zavrtěl hlavou a v duchu si pomyslel jaký je Mitchell idiot. 

„Měl bych vás varovat, učil jsem se od Teal’ca.“ 

„Ó, už se vás bojím. A já se učil od plukovníka Svitsové, Emersona, Pendergasta a od 

dalších skvělých důstojníků jako jsou oni. Takže mi můžete… Vy víte co.“ Marks chtěl 

odejít, jenže tentokrát ho zastavil Mitchell.  

„Nikam nepůjdete.“ 
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Trvalo jen chvilku a oba se pustili do sebe. Moc se ani nešetřili, protože do toho šli rovnou 

pěstmi. 

 

Země, SGC, pracovna Carterové 

Sam seděla skrčená v křesle a přemýšlela o tom, co kdy, komu udělala, aby v budoucnu 

věděla, co ji může potkat. V jednu chvíli nevěděla, co má dělat, a tak z kabelky vytáhla 

album, ve kterém začala listovat. První stránka byla věnována její rodině. Na fotce byla 

vyfocena s tátou, mámou a s Markem, který bydlí se svou vlastní rodinou. Samanthiny 

rodiče už, nežijí, a tak nemá nikoho kromě bratra, se kterým by si o rodinných 

záležitostech mohla promluvit. Na chvilku zavřela oči a zavzpomínala na to, co se tenkrát 

stalo. Vzpomněla si na ten den, kdy jí táta řekl o mámě. Po chvilkovém vzpomínání 

pokračovala v listování. O pár stránek dál byla první fotka SG-1. Když otočila na další 

stránku, na fotce byla s kapitánem Jonasem Hansonem, se kterým chodila jen krátce, 

protože na jedné planetě se zbláznil a všem říkal, že je Bůh. Tuto fotku velice rychle 

prohlédla a pak otočila na další stránku, kde byla s Orlinem, který patřil k Antikům. Když 

byla tehdy SGC v nouzi, Orlin přijal znova lidské tělo a pomáhal jim tak, jak nejlépe 

mohl. Jenže když si chtěl zachovat co nejvíce vzpomínek, postupně je ztrácel. Hned vedle 

Orlinovy fotky byla fotka s Petem, se kterým byla zasnoubena. Jenže tenhle vztah byl 

ukončen těsně před smrtí táty. Vzpomněla si na ty krásné časy, které s ním trávila, ale pak, 

když otočila další stránku, položila na chvilku album na stůl. Na té stránce byla 

s generálem Jackem O’Neillem, se kterým chodila jen půl roku, protože zjistili, že ve 

stejné práci je to nevhodné, aby spolu žili. A pak nakonec byly fotky s Kevinem. I když 

byl voják, stejně jako ona, nebyl v tom žádný problém, protože Kevin byl zařazen do 

programu BC-304. A navíc ty dva nejspíše nic nerozdělí. Sam pak přemýšlela o 

Mitchellovi, se kterým měla měsíc po rozchodu s O’Neillem vztah, který ukončila velmi 

rychle, když měl nastoupit k SG-1. Z chodby se najednou začaly ozývat mužské hlasy. 

Dva vojáci zrovna procházeli chodbou kolem její pracovny. 

„Slyšel jste to? Jsem zvědav, kdo tu rvačku vyhraje.“ 

„Můžeme si vsadit.“ Sam rychle otřela slzy a vyběhla na chodbu, kde oba muže zastavila. 

Když zastavili, otočili se na ni a ona je rychle doběhla. 

„O jaké rvačce jste to mluvili?“ zeptala se Sam. 

„Podplukovník Mitchell se s někým rve,“ odpověděl vojín. 

„A kde?“ 

„V tělocvičně. O patro níže.“ Sam se rychle rozeběhla, protože tušila, s kým se rve. 

 

Země, SGC, tělocvična 

Marks s Mitchellem si zrovna dali ránu do obličeje, který u obou byl už tak zřízený. Oba 

už měli na obličeji tolik modřin, že by je jen málokdo poznal. Mitchell měl kolem levého 

oka monokl, poraněný ret a rozbitý nos. Marks se od něj moc nelišil, jen v tom, že měl 
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monokl kolem pravého oka. Pěkně oběma tekla krev z nosu. Oba byli velice rovnocenní 

soupeři, a tak ti, co je zahlédli, je mohli porovnávat. Marks ani Mitchell už neměli sílu, a 

tak oba stáli od sebe co nejdál. Každý u jiné stěny. Kevin se opřel o zeď a sjel po zádech 

až dolů na podlahu. Mitchell se také opřel o zeď, ale stále pozoroval Markse, který už 

neměl sílu jako on. 

„Spokojený?“ zeptal se Marks. 

„Jak se to vezme. A vy?“ zeptal se Mitchell. 

„Jste vůl.“ 

„Děkuji za upřímnost. Udělal byste to, kdybyste byl majorem?“ 

„Na hodnosti nezáleží,“ odpověděl Marks a hned potom se otevřely dveře, kterými do 

místnosti vběhla Carterová. Sam se rychle zarazila, když uviděla oba dva. 

„Jako malý děti,“ řekla Sam a šla ke Kevinovi. Mitchell jen mávnul rukou a odešel 

z místnosti. 

„Jsi v pořádku? Tvůj obličej…“ 

„Jsem v pořádku,“ řekl Kevin a prsty stisknul nos z obou stran. 

„Měla bych tě vzít na ošetřovnu.“ 

„Jenom to ne,“ při těchto slovech vstal Kevin z podlahy. Pak pohlédl na Sam a dopověděl: 

„Nechci se tam s ním potkat.“ 

„Tak pojď se mnou do pracovny. Tam mám taky lékárničku.“ Kevin souhlasně kývnul 

hlavou a spolu se Sam odešli z tělocvičny, ve které zanechal na podlaze kapky krve. 

 

Země, SGC, pracovna Carterové 

Sam přišla s Kevinem do pracovny, kde ho hned posadila na židli. Kevin hned předklonil 

hlavu a Sam šla pro lékárničku, která vysela vedle dveří. Položila ji na stůl vedle Kevina a 

otevřela ji. 

„Chci se ti omluvit,“ řekla Sam. 

„Za nic se neomlouvej. Žárlí jen na to, že ty jsi se mnou, a ne s ním.“ Sam se zarazila, 

když to dopověděl. Nikdy mu neřekla, že měla krátký vztah s Mitchellem. Proto ji nejvíce 

zajímalo, jak se o tom dozvěděl. Kevin se přiznal, že to tušil, a tak zkusil, jak na to 

Mitchell zareaguje.  

„Ukaž mi ten nos,“ řekla Sam a z lékárničky vyndala vatu. Kevin pustil nos a Sam před 

ním dřepla. 

„Naštěstí není zlomený. Takže ti tam dám vatu a budeš dýchat pusou.“  

„Jo.“ Sam opatrně vsunula vatu do nosu, aby zastavila krvácení. Kevin přitom zasyčel, ale 

jinak to bylo v pořádku. 

„Děkuji.“ 

„Ještě mi ukaž ten ret. Alespoň ti to zalepím náplastí.“ Sam vytáhla z lékárničky náplast 

s nůžky a ustřihla malý kus. Pak ji přilepila Kevinovi na ret. Kevin pak pohlédl na hodinky 

a řekl: „Sakra. Za patnáct minut vyrážím.“ 
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„No, samotného tě v takovém stavu nenechám, takže letím s tebou.“ 

„Vážně? Myslíš, že ti to Landry dovolí?“ 

„Myslím, že ano,“ odpověděla Sam a chvilku potom někdo zaklepal na dveře. Sam vstala 

a pohlédla směrem ke dveřím, kde stál generál Landry. 

„Pane.“ Landry pohlédl za Carterovou, která kryla sedícího Markse. 

„No tak se mi ukažte, podplukovníku. Už jsem viděl Mitchella.“ Kevin zpozad Sam vstal 

ze židle a stoupnul vedle ní. 

„Pane.“ 

„Vy teda vypadáte. Po celé základně kolují sázky a všichni se ptají, kdo vyhrál. Takže, 

kdo vyhrál?“ zeptal se Landry. 

„Popravdě… Remíza. Nám oběma už došly síly, takže jsme předčasně skončili,“ 

odpověděl Marks. 

„Měl byste se jít převléci,“ řekl Landry při pohledu na Markse, který měl celé tričko od 

krve. 

„Ano, pane.“ 

„A taky nezapomeňte, že za patnáct minut vyrážíte.“ 

„Toho jsem si už všimnul, pane.“ 

„Pane, mohla bych letět s ním? Myslím, že bych tu s Mitchellem stejně nevydržela,“ řekla 

Carterová. 

„Máte mé svolení. A dejte na něho pozor, ať si více neublíží.“ 

„Ano, pane. Děkuji.“ Landry odešel z její pracovny a Sam se usmála na Kevina, který 

řekl: „Tak pojďme. Už tak budu populární po celé lodi.“ 

 

Prostor, Země, Odyssey, můstek  

Celá posádka byla připravena na svých místech a pouze čekala na příchod velitele. 

Marksová už nevěděla, co má dělat, a tak s Evansovou přepsaly pár programů a pomocí 

konzol hrály šachy, když jim Evans zabavil tablety. 

„Kde sakra je? Už tu sedím přes dvě hodiny a on se někde válí.“ 

„Poručíku, i když je to váš bratr, tak nezapomínejte, že je to taky váš velitel,“ řekl Evans, 

který stál v přední části můstku. 

„Ale je to můj bratr. A na tom se nic nezmění.“ 

„Krom jeho obličeje,“ řekla Evansová při pohledu na chodbu, kde zahlédla Markse 

s Carterovou. 

„Co tím myslíš?“ zeptala se Marksová. Hned potom na můstek přišel Marks a Marksová 

na něj „vyvalila“ oči, když viděla jeho obličej. 

„Brácho. Co…?“ Jane se ho chtěla na něco zeptat, jenže ji Kevin přerušil slovy: „Jestli se 

mě někdo bude ptát na to, co se mi stalo, počítejte s tím, že budete mít takový trest, že na 

něj do smrti nezapomenete.“ 

„Jistě. Kurs?“ 
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„K3P-983,“ odpověděl Kevin a sedl do křesla. 

„Rozkaz,“ řekla Marksová a po chvilce dodala: „Kurs je nastaven, aktivuji hyperpohon.“ 

Odyssea, která byla na oběžné dráze Země, se dala do pohybu a po chvilce vstoupila do 

hyperprostoru. 

 

Hyperprostor, Odyssey, můstek 

Kevin na chvilku zaklonil hlavu dozadu a pak se obrátil na sestru.  

„Kdyby něco, budu v kajutě.“ 

„Jsi vážně v pořádku?“ 

„Jo, jen mě třeští hlava,“ odpověděl Kevin, vstal z křesla a odešel z můstku. Marksová 

pohlédla na Carterovou a zeptala se jí: „Že to byl podplukovník Mitchell?“ 

„Bohužel ano. Ale nebojte se, já se o něj postarám. Proto jsem taky tady.“ 

„Děkuji.“ Sam se na ni usmála a pak šla za Kevinem. 

 

Země, SGC, jídelna 

Po ošetření na ošetřovně šel Mitchell do jídelny, kde se na něj všichni dívali. Nezbývalo 

mu nic jiného než se před nimi skrýt, a tak sedl na místo, kde na něj nikdo neviděl. 

Chvilku potom, co sedl na židli, přišel za ním Jackson, který se krátce zasmál, když si ho 

prohlédl. Mitchell zakroutil hlavou a Jackson mezitím k němu sedl. 

„Moh…?“ 

„Ne.“ 

„Ještě jsem neřekl co.“ 

„Taky nemusíš, protože vím, na co se zeptáš.“ 

„Ó, pan vševědoucí. Tak povídej,“ řekl Jackson a opřel se. 

„Byl to Marks,“ vyšlo z Mitchella. 

„Já to tušil. Kdo vyhrál?“ 

„Remíza.“ 

„To je tak, že se pleteš do věcí, kterým nerozumíš,“ řekl vesele Jackson a Mitchell 

zakroutil hlavou a opřel se o ruce. 

 

Hyperprostor, Odyssey, Marksova kajuta 

Když Kevin přišel do své kajuty, hned šel k posteli. Sundal z ucha vysílačku a položil ji na 

stůl. Pak lehl na záda do postele a povzdychnul. Hned po něm přišla do kajuty Sam. Když 

viděla, že leží na zádech, okřikla ho, aby lehl na bok. Jakmile ji Kevin uposlechl, vytáhla 

z kapsy látkový kapesník, který namočila ve studené vodě. Pak šla k němu a přiložila mu 

kapesník na čelo. 

„Měl jsi tuto misi odložit, jestli je ti špatně.“ 

„To vypadám tak špatně?“ Sam se více, než méně tomu přiklonila. Kevin povzdychnul a 

zavřel oči. 
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„Tak se vyspi. Jestli ti pak bude stejně, tak tě vezmu na ošetřovnu. A kdyby bylo nejhůře, 

tak poletíme zpátky na Zem.“ 

„To bude dobrý, slibuji,“ řekl Kevin. Sam lehla vedle něho, a přitom mu držela na čele 

kapesník, který v tuto chvíli sloužil, jako obklad. 

 

Hyperprostor, Odyssey, chodba – o půl hodiny později 

Jane měla o Kevina strach, když viděla jeho obličej, a tak šla chodbou k jeho kajutě. Při 

cestě k němu četla na tabletu rozkazy k téhle misi, která má trvat celý týden. Ke K3P-983 

by měli dorazit přibližně za den a kousek. V rozkazech bylo, že mají prověřit jeden objekt, 

který nedokážou ze Země rozpoznat. A také, že mají doplnit stanovišti Gamma zásoby. 

Jane po dlouhém čtení sklonila tablet a zastavila se před bratrovou kajutou. 

 

Hyperprostor, Odyssey, Marksova kajuta 

Jediní tři lidé znali Kevinovo heslo. Když Sam zaslechla otvírání dveří, tiše vstala 

z postele a šla ke dveřím, u kterých stála Jane. Sam pokynula prstem, aby byla potichu. 

Pak ukázala na Kevina a ona hned pochopila, o co se jedná. 

„Jak mu je?“ zeptala se tiše Jane. 

„Je mu blbě, ale nechce to přiznat,“ odpověděla Sam a obě šly ke stolu, kolem kterého 

sedly. 

„Takový on je. Kvůli čemu se vůbec popral?“ Sam se moc nechtělo o tom mluvit, ale když 

je Jane Kevinovou sestrou, tak se rozhodla, že jí to řekne pod podmínkou, že to nikomu 

neřekne. Jane s podmínkou souhlasila, a tak jí Sam řekla celou pravdu. 

„Před několika měsíci, než jsem poznala Kevina, jsem měla krátký vztah s Mitchellem, 

který jsem rychle ukončila. Pravidla nám to stejně zakazují. V tomhle případě s Kevinem 

ne, protože jsme každý jinde. No, brzy to bude jinak, protože jakmile se vrátíme na Zem, 

zažádám o okamžité přeložení na Odysseu. Mitchell totiž nedokáže překonat, že žiji 

s Kevinem a odcházím z SG-1. Jak už asi víš, tak za necelých devět měsíců přebírám loď 

třídy Daedalus, George Hammond. Tak jsem ji pojmenovala.“ 

„Takže se Kevin popral kvůli vám?“ 

„Tobě. Jo, popral.“ Jane se nechápavě podívala na Sam a ta jí pak řekla, že jí klidně mimo 

můstek a službu může tikat. Sam s Jane seděly téměř tři hodiny kolem stolu, kde spolu 

mluvily, než se z interkomu ozvala poručík Evansová: „Podplukovníku, máme pro vás 

zprávu ze stanoviště Gamma.“ Sam rychle vzala do rukou vysílačku a šla ke dveřím. 

„Tady Carterová, přepněte se na vysílačku,“ řekla tiše s pohledem na Kevina, který sebou 

trochu zavrtěl. Jane šla k němu a sedla vedle něj na postel. 

„Hotovo,“ ozvala se z vysílačky Evansová. 

„Co v té zprávě je?“ 

„Stanoviště Gamma nás žádá, abychom se u nich zastavili už teď. Nemohou čekat na 

zpáteční cestu. A k tomu jejich dálkové senzory zaznamenaly přílet dvou nejspíše 
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goa’uldských mateřských lodí,“ odpověděla Evansová a Sam na to řekla: „Chvilku 

vydržte, za chvilku tam za vámi přijdu.“ 

„Ano, madam. Ale co podplukovník Marks?“ 

„Bohužel, ten v tuto dobu nemůže, protože spí.“ 

„Taky si to potom, co se mu přihodilo, zaslouží,“ odpověděla Evansová a Sam vypnula 

vysílačku. Jane na ni pohlédla a kývla hlavou, že je vše v pořádku. Sam se usmála a pak 

odešla z kajuty, kde Jane hlídala svého bráchu. 

 

Hyperprostor, Athena, můstek 

Už je to několik měsíců potom, co byl asgardský panel s hyperpohonem nefunkční kvůli 

jedné skupině. Svitsová jim od té doby nedává pokoj a pořád jim přiděluje nějakou práci. 

Jednou je nechala připravit oběd, který se jim rovnou i nepovedl. Jenže co si navařili, to si 

také museli sníst. Všichni měli peklo krom majora Barty, který svůj čin odpracoval u 

Svitsové, když vše zprovoznili spolu. I přesto, že se to všechno stalo před několika měsíci, 

měl stále černé svědomí. Když něco chtěl udělat, vždy šel za Svitsovou a zeptal se jí. Pak 

teprve udělal to, co chtěl.  

Právě teď seděl u konzole a prováděl diagnostiku všech systémů. 

„Madam, všechny systémy pracují na sto procent,“ oznámil major. Svitsová se vzdálila od 

skleněné mapy a šla k majorovi, který zobrazil diagnostickou zprávu na obrazovku. Barta 

povzdychnul a Svitsová si toho všimla. 

„Majore. Od té doby, co jste se přiznal, se chováte jinak. Zapomeňte už na to a buďte tak, 

jak jste býval předtím.“ 

„To je těžký, madam.“ 

„Majore. Kdybych o vás pochybovala, nebyl byste tady a nebyl byste mým prvním 

důstojníkem. Tím, že jsem si vás vybrala, vám dávám najevo, že vám důvěřuji. Nezklamte 

mě.“ 

„Ano, madam.“ 

„Ještě změnit ten tón a už to bude v pořádku.“ Barta se usmál a Svitsová už byla 

spokojena. Usedla do velitelského křesla a vydala rozkaz: „Opusťte hyperprostor, štíty na 

maximum.“ 

 

Hyperprostor, Odyssey, Marksova kajuta 

Kevin se po čtyřhodinovém spánku pomalu probouzel. Otevřel oči, pohlédl na Jane a pak 

pomalu sednul. 

„Už je ti lépe?“ 

„Jo. Kde je Sam?“ zeptal se Kevin při rozhlížení kolem sebe. 

„Je na můstku. Volali ze stanoviště Gamma, a tak se tam musíme stavit o něco dříve, než 

bylo v plánu.“ Kevin kývnul hlavou a pak z nosu vyndal vatu, která byla nasátá krví. 

Vevnitř měl zaschnutou krev, a tak Jane vytáhla z lékárničky tyčinky do uší, které 
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namočila do horké vody. Kevin pak zaklonil hlavu a Jane pomocí tyčinek mu vyčistila nos 

od krve. Potom už vypadal lépe než předtím. Usmál se na Jane a vstal z postele. Pak vzal 

vysílačku a dal si ji za ucho. 

„Můžeme?“ 

„Jistě,“ odpověděla Jane a oba odešli z kajuty. 

 

Hyperprostor, Odyssey, můstek 

Sam v klidu seděla ve velitelském křesle, ale ne na moc dlouho. Na můstek přišla Jane 

s Kevinem. Sam se usmála a uvolnila mu místo. To samé udělal Mike, který Jane uvolnil 

místo u pilotní konzole. 

„Tak jak jsme na tom?“ zeptal se Marks, který byl o situaci obeznámen při cestě k můstku. 

„Minuta do výstupu,“ odpověděla Evansová. 

„Jakmile vystoupíme z hyperprostoru, spojte mě se stanovištěm Gamma.“ 

„Ano, pane.“ 

 

Stanoviště Gamma, základna 

Plukovní Steven Torell, velící důstojník stanoviště Gamma, přišel do řídící místnosti, kde 

na něj čekal kapitán Terens s hlášením o situaci. 

„Kapitáne.“ 

„Pane. Odyssea právě opustila hyperprostor, chce s vámi mluvit podplukovník Marks.“ 

„Tak mi to pusťte,“ řekl plukovník a stoupl před obrazovku, která stále zůstala černá. 

Torell pohlédl na kapitána a ten mu to rychle vysvětlil: „Pane, přijímáme pouze audio. 

Podplukovník Marks má k tomu své důvody, o kterých by prý nerad mluvil.“ 

„Tak mu vyřiďte, že bych ho rád viděl.“ Kapitán rychle poslal zprávu na Odysseu. 

Odpověď přišla poměrně rychle. Ve zprávě stálo: „Připravte se na transport.“ Kapitán 

pohlédl na plukovníka, který během několika vteřin zmizel ze základny. 

 

Prostor, Stanoviště Gamma, Odyssey, můstek 

Marks v klidu seděl ve velitelském křesle a čekal na plukovníka Torella, který se objevil 

na můstku během pár vteřin. Torell pohlédl za sebe a viděl Markse, kterého se málem 

leknul. 

„Podplukovníku?“ 

„Plukovníku. Děje se něco?“ zeptal se Marks a vstal z křesla. 

„Vlastně… Ano, děje. Co to máte s obličejem?“ zeptal se plukovník Torell. Marks 

stoupnul před něho a pak pokrčil rameny. 

„To nic není. Kdy jste zaznamenali přílet lodí?“ zeptal se Marks a Carterová se k oběma 

připojila. Torell pohlédl na Carterovou a řekl: „Vás bych tady nečekal.“ 

„Taky to bylo neplánované,“ odpověděla Carterová a pohlédla na Markse, který čekal na 

odpověď. 
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„Přílet lodí byl zaznamenán před více jak dvěma hodiny. Pouze dvě lodě míří k nám. 

Bohužel nevíme, jaký typ. Předpokládali jsme Goa’uldy, jenže jsme se spletli. Tenhle typ 

jsme ještě nikdy neviděli.“ 

„Takže přátelé či nepřátelé?“ Kevin pohlédl na Sam, pak i na Stevena, který pokrčil 

rameny. Marks se pak zeptal: „Doba příletu?“ A jeho sestra odpověděla: „Necelá hodina.“  

„No, tak se jdeme připravit na setkání,“ řekl Marks. Všichni tři se podívali dopředu a 

pozorovali prázdný prostor.  

Po dlouhých padesáti minutách čekání zbývala jen minuta do příletu nových kamarádů. 

Plukovník Torell byl přenesen zpátky na základnu, kde čekal na hlášení od Markse, který 

seděl ve velitelském křesle. Všichni na můstku byli připraveni na okamžitý zásah, kdyby 

se ukázalo, že noví kamarádi jsou ve skutečnosti nepřátelé. 

„Necelých třicet vteřin,“ oznámila Marksová. 

„Štíty na maximum! Při jakémkoliv náznaku útoku nabijte zbraně a palte. Nečekejte na 

můj rozkaz,“ rozkázal Marks. Evansová s Marksovou byly u svých konzol připraveny na 

okamžitý zásah. Evans pohlédl na Markse a kývnul hlavou. Tím mu dal znamení, že je vše 

připravené. Carterová nakoukla Marksové přes rameno na obrazovku, na které měla 

zobrazené dálkové senzory, které udávaly přílet lodí za pět vteřin. Marksová měla 

připravený prst na tlačítku, kterým pouhým stisknutím aktivuje zbraně.  

Během několika vteřin se v prostoru poblíž planety otevřelo hyperprostorové okno. Po pár 

desetin vteřinách se vynořily dvě lodě neznámého typu. Trup obou lodí byl jiný než u 

ostatních lodí. Obě lodě byly podobné goa’ulským, ale měly výrazné změny.  

Marks pohlédl na sestru a řekl: „Spojte mě s těmi loděmi.“ Marksová zmáčkla na pár 

tlačítek a oznámila: „Můžete.“ 

„Tady je podplukovník Kevin Marks, velitel pozemské lodi Odyssea. Vstoupili jste na 

naše území. Buď opustíte tuto oblast, nebo budete zničeni. Při nejlepším se nám představte 

a my toto rozhodnutí zvážíme. Máte pět minut na odpověď nebo začneme střílet.“ Po 

těchto slovech povzdychnul a pohlédl na Sam, která byla stejně jako on zvědavá na jejich 

odpověď. 

 

Prostor, Stanoviště Gamma, neznámý typ lodě, můstek  

Na můstku jedné ze dvou lodí se nacházeli obyčejní lidé. Jenže posádka na sobě nosila 

podobné uniformy jako má Luciánská aliance. Kormidelník, který stál v přední části 

můstku, pohlédl na svého pána a zeptal se: „Můj pane, co mám udělat?“ Jejich velitel vstal 

z trůnu a šel za kormidelníkem se slovy: „Spojte mě s nimi.“ Před ním se na holografické 

obrazovce zobrazil můstek Odyssey. 

 

Prostor, Stanoviště Gamma, Odyssey, můstek 

Podplukovník Marks vstal ze svého křesla a šel k boční obrazovce. Marks už po těch pár 

hodinách vypadal už jinak, takže už nikdo na něm nemohl poznat, že se s někým porval. 
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No, kromě toho monoklu kolem oka a natrženého rtu. Když přišel k obrazovce, tak se 

představil jako první: „Jsem podplukovník Kevin Marks, velitel lodi.“  

„Jsem Kerro, velitel Druhé aliance.“ Marksova tvář se ve vteřině změnila stejně jako 

Carterové. Oba dva, když slyší něco o nějaké alianci, vzpomenou si na plukovníka 

Emersona. 

„Co tu pohledáváte?“ zeptal se Marks. 

„Máme tu úkol, který musíme splnit,“ odpověděl Kerro stejným tónem, jako se ho zeptal 

Marks. 

„A ten je…?“ Obrazovka během několika okamžiku ztmavla a Marks se otočil na sestru, 

která vzápětí oznámila: „Nabíjejí zbraně.“ 

„Aha. Už jsem pochopil, co mají za úkol,“ s těmito slovy usedl do křesla a pak začal 

vydávat rozkazy. 

„Nabijte hlavní zbraně! Palte až na můj povel. Štíty držte na maximum!“ Carterová na 

chvilku zavřela oči a pak se sklonila k Marksovi. 

„Doufám, že víš, co děláš,“ řekla mu tiše do ucha. 

„Ano, vím. Bráním naši základnu. A podle toho, jak nám mile odpověděli, tak to počítám 

jako plánovaný útok na nás.“ Na obou konzolách Marksová s Evansovou zaznamenaly 

palbu obou lodí na Odysseu. 

„Obě lodě začaly střílet,“ oznámila Evansová. 

„Úhybné manévry! Zaměřte se na jednu loď a palte!“ Marksová s lodí letěla blíže 

k nepřátelským lodím, aby mohli lépe zaměřit jednu z lodí. 

Z obou lodí Druhé aliance vyšly nové typy střel, se kterými se ještě Země nesetkala. Jedna 

ze střel dopadla na štíty Odyssey. 

Celá loď se otřásla a Marks okamžitě zařval: „Hlaste škody!“ 

„Štíty spadly na devadesát procent,“ odpověděla okamžitě Marksová. 

„I se ZPM štíty klesly o deset procent. Sakra, co to mají za zbraně?“ zajímalo Markse. 

„Data zaznamenaly nové prvky, se kterými jsme se nesetkali. Počítač je ale dokázal 

detekovat. Jsou to fotonová torpéda, která se skládají z hmoty a antihmoty. Pro naše štíty 

je to moc velký kalibr,“ odpověděla Marksová. 

„Nabijte paprskomety a palte!“ 

Odyssea se velkou rychlostí přiblížila k oběma lodím. Následně se z ní začaly objevovat 

modré paprsky, které dopadaly na nepřátelské štíty. 

„Jejich štíty klesly pouze o patnáct procent,“ oznámila Evansová a Carterová okamžitě 

pohlédla na její konzoli, která hlásí pokles štítů se škodami na lodi. 

„Tak ne jenom lepší zbraně, ale i lepší štíty. Přesměrujte veškerou energii do štítů a 

paprskometů! Jestli to půjde, tak přeneste hlavice typu Mark X na jejich loď. Rád bych je 

měl z krku.“ Evansová s kývnutím hlavou odpověděla: „Ano, pane,“ a hned začala 

přepisovat několik protokolů, aby vypnula pojistku, která brání transportu hlavic. Marks 

už déle nevydržel sedět v křesle, když na štíty dopadaly další fotonová torpéda.  
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Z Odyssey se objevovaly modré paprsky, které měly vždy přímé zásahy. Nepřátelským 

lodím pomalu klesaly štíty, jenže to jim nebránilo ve vyslání dalších fotonových torpéd, 

které měly také přímý zásah. 

Marks stál u přední konzole a snažil se zjistit nějaké informace o nových nepřátelích. 

Marksová prováděla všelijaké manévry s lodí, že se všichni nestačili divit. Evansová 

přepisovala jeden program za druhým, aby mohla přenést atomovky na jejich lodě. 

Carterová si všimla, že si částečně neví rady, a tak se přesunula k ní a pomohla jí s tím. 

Krátce potom se oběma podařilo přepsat program, že jim nic nebránilo v transportu 

atomovek na jejich lodě. Evansová zaměřila první loď a přenesla atomovku. 

Jedna z lodí Druhé aliance během pár vteřin explodovala. Druhá loď zatím byla nedotčená. 

Evansová se chystala zaměřit další loď, jenže ta během chvilky skočila do hyperprostoru. 

Marks povzdychnul a řekl: „Pro dnešek mi to stačí. Jak jsou na tom štíty?“ 

„Štíty jsou na čtyřiceti čtyřech procentech. Žádné větší škody nejsou hlášeny.“ 

„Skvělá práce. Takže podejte hlášení plukovníku Torellovi, že už je vše v pořádku. A taky 

mu dejte vědět, že za půl hodiny pokračujeme v cestě,“ řekl Marks a vrátil se zpátky ke 

křeslu.  

„Ano, pane.“ 

 

Stanoviště Gamma, základna 

Plukovník Torell seděl ve své kanceláři a pročítal hlášení od inženýrů, kteří zprovozňovali 

novou část podzemního bunkru, kam brzy přemístí bránu. V plánu také měli na bráně 

udělat iris stejně jako v SGC. Při pročítání plánů ho vyrušil kapitán Terens, který zaklepal 

na dveře a vstoupil do kanceláře. 

„Pane, mám pro vás zprávu z Odyssey. Za necelé půl hodiny pokračují v cestě. Podle 

jejich senzorů se nepřátelská loď vzdaluje a opouští tuto soustavu.“ 

„Konečně nějaká dobrá zpráva za tento den.“ 

„Ano, pane. Ale problém je v tom, že jsme byli jejich cílem právě my. Myslím, že máme 

další problém, co se týče nepřátel,“ řekl Terens. 

„Za hodinu máme plánované hlášení se Zemí, takže do zprávy přidejte i tento incident. 

Jestli je tu nová hrozba, SGC by měla o tom vědět.“ 

„Ano, pane.“ 

 

Prostor, Stanoviště Gamma, Odyssey, můstek – o dvacet pět minut později 

Na můstku se otevřely dveře a Marks v klidu vešel dovnitř. Šel směrem k sestře, která se 

otočila směrem k němu, jakmile ho zahlédla. Kevin se opřel o její konzoli a pak se nad ni 

nahnul. 

„Vždy, když sis takhle ke mně stoupnul, jsi něco chtěl. Takže, co potřebuješ?“ 

„Nejdříve po tobě chci, abys vstoupila do hyperprostoru. Zbytek ti řeknu později,“ 

odpověděl Kevin a pak jí na konzole zmáčknul na pár tlačítek. 
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„Doufám, že nemáš v plánu nějaký mejdan.“ Kevin se zasmál a pak řekl: „Tak už leť do 

hyperprostoru, jinak budeme mít denní zpoždění.“ 

Odyssea se dala během několika vteřin do pohybu a po chvilce vstoupila do hyperprostoru. 

 

Hyperprostor, Odyssey 

Kevin už byl spokojený, a tak mohl Jane vytáhnout od konzole. Vzal ji za ruku a odvedl ji 

z můstku. Jane se moc nikam nechtělo, jenže Kevin na tom trval, když mají ještě trávit den 

v hyperprostoru, než budou na místě. Kevin dovedl Jane ke své kajutě, a pak pomocí své 

bezpečnostní karty otevřel dveře. 

„Kevine, víš, že nemám ráda překvapení.“ Kevin vstoupil dovnitř a Jane hned za ním. 

Rozhlédla se kolem sebe a nikoho kromě Kevina neviděla. 

„Tak jo, žádné překvapení.“ 

„Ty jsi nějaké čekala?“ zeptal se Kevin a sedl ke stolu. 

„U tebe člověk nikdy neví,“ s těmito slovy sedla naproti němu. 

„Jsi moje sestra, tak by si to měla vědět.“ 

„To jsem, jenže taky nezapomeň, že jsme se deset let neviděli,“ upozornila ho na to. 

„Jo. Doufám, že jsi nezapomněla, že mi je třicet pět let a tobě dvacet pět?“ 

„Na to zrovna ne. Ale teď, když jsi to řekl, jsi mi připomněl, že jsem ti tehdy chtěla něco 

říci.“ 

„Tak povídej.“ 

„Kromě toho, že ti je třicet pět let, tak je ten správný čas, aby sis pořídil rodinu. Tak jak jsi 

na tom?“ Kevin se usmál a šel k osobní kuchyňce, kterou měl v kajutě. Z ledničky 

vytáhnul džus, který nalil sobě i Jane. 

„Víš, Sam je první, se kterou chodím. Myslím, že na svatbu a děti mám ještě čas. Teprve 

jsme se před několika měsíci poznali, nemůžu po ní chtít, aby se mnou hned měla děti.“ 

„Kevine, je ti třicet pět let. Nemyslíš, že už je načase založit si rodinu?“ 

„Holt, ten rok nebo dva ještě vydržím,“ odpověděl Kevin a napil se. Jane povzdychla, a 

nakonec kývla hlavou. Za pár minut přišla za nimi Sam, která držela v rukou malé 

překvapení. Kevin se usmál a Sam položila dortu na stůl. 

„Vše nejlepší k narozeninám ke dvaceti šestinám, sestřičko,“ řekl Kevin. Vstal ze židle a 

stoupnul k Sam, která se o něj opřela. Jane pohlédla na oba dva a pak sfoukla svíčky na 

dortě. 

„Děkuji, vám oběma.“ Kevin pak ještě odběhnul bokem a ze skříně vytáhnul velký 

balíček, který podal Jane. 

„Bráško, víš, že mi nemusíš nic dávat. Ty jsi můj dárek tohoto roku.“ 

„Děkuji, ale stejně ho rozbal.“ Jane vstala, dárek položila na židli a pak ho začala 

rozbalovat. Jakmile ho rozbalila, byla na řadě krabice, kterou otevřela. Jane pohlédla 

dovnitř a otevřela ústa. Několikrát po sobě zamrkala očima a pak pohlédla za sebe, kde se 

ti dva usmívali. 
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„Já nevím, co mám na to říci,“ řekla Jane a pak se rozeběhla za Kevinem a skočila mu do 

náruče.  

„Děkuji, děkuji, mnohokrát děkuji.“ Jane s Kevinem měli nejvíce za sport rádi basket, a 

tak se Kevin rozhodl, že jí pořídí vlastní balón s dresem, na kterém měla své oblíbené číslo 

deset a taky své jméno. Kevin při držení Jane v náruči pohlédl na její hodinky a řekl: 

„Myslím, že máme ještě hodně času na pár her.“ Jane skočila na zem a odpověděla: 

„Nemám žádné námitky. Půjdeš taky?“ Kevin teprve teď zjistil, že si ty dvě tykají.  

„S radostí. My dvě proti Kevinovi,“ odpověděla Sam. Jane vytáhla z krabice dres 

s balónem a se Sam šly ke dveřím. Kevin šel ke skříni, ze které si vzal svůj, a ještě jeden 

dres pro Sam, a pak šel za oběma. 

 

Hyperprostor, Odyssey, tělocvična – o deset minut později 

Převlečený Marks v dresu čekal v tělocvičně na Sam a Jane, které se nejspíše při cestě 

k tělocvičně ztratily. Kevin je chtěl jít hledat, ale ani nemusel. Sam s Jane přišly do 

tělocvičny a Kevin, když je viděl v dresech, neměl slova. 

„Páni. Vám dvěma to v těch dresech sluší.“ Jane pohlédla na Sam, která poprvé v životě 

měla na sobě dres. Kevin k oběma přišel blíže a všichni tři se zastavili ve středu 

tělocvičny.  

„Takže, kdo začíná?“ zeptal se Kevin. 

„Že by my dvě?“ řekla Jane a vzala do rukou nový míč. 

„Ale vy jste dvě, já jen jeden. Takže mám předost já,“ řekl Kevin a vzal si míč zpátky. 

„Kevine, mám narozeniny,“ řekla Jane. Když Kevin viděl ty její očka, tak jí podal zpátky 

míč a řekl: „Tak už hraj.“ 

 

Prostor, Athena, můstek – o šest hodin později 

Athena už přes devět hodin stála v prázdném prostoru, kde se měly údajně setkat lodě 

Luciánské aliance. Bohužel, doposud se ještě neobjevily. 

Plukovník Svitsová seděla ve svém křesle s počítačem na klíně a psala zdlouhavé hlášení, 

který je jenom o tom, že přes tři hodiny jsou na jednom místě a nic se neděje. Major Barta 

se rozvaluje v křesle, kde dokonce i zíval. Svitsová na něj pohlédla a kývla hlavou. Oba 

dobře věděli, že skoro celá posádka už měla čtyřiadvacet hodin službu v kuse. Svitsová 

pohlédla na všechny na můstku a po dlouhém uvážení vydala rozkaz: „Vstupte do 

hyperprostoru, směr k Zemi.“ Nyklová kývla hlavou a chtěla zmáčknout na pár tlačítek, 

jenže na její konzole se zobrazily dálkové senzory. 

„Madam. Zaznamenávám přílet tří lodí. Budou tu do hodiny.“ Svitsová rukou zakryla ústa 

a zívla.  

„Hodinu? Proč ne pět minut?“ Svitsová pohlédla na Nyklovou a ta nevědomě pohnula 

rameny. Svitsová pak na to: „Souhlasím. A to jsem chtěla dát celé posádce volno, aby šli 

do kajut se vyspat.“ Chvilku potom, co to řekla, se zezadu začalo ozývat zívání. Svitsová 
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se otočila s křeslem dozadu a pohlédla na lidi, kteří byli u skleněné mapy. Teď si 

pomyslela, že začala se zíváním s Bartem a zbytek bude pokračovat. Její rozhodnutí teď 

záviselo na ní. Buď poletí zpátky na Zemi, nebo zůstanou a budou bojovat. Nakonec stejně 

přišla na řešení. Otočila se k Bartovi a řekla: „Pošlete subprostorem zprávu na Apolla, že 

potřebujeme jejich pomoc.“  

„Ano, madam.“ 

 

Hyperprostor, Apollo, můstek 

Plně funkční Apollo letěl hyperprostorem na misi, která má být poblíž Atheny. 

Plukovník Ellis přišel na můstek a hned na něj zavolala kapitán Cooperová. 

„Pane, přijímáme subprostorovou zprávu z Atheny. Chtějí, abychom se za nimi stavili.“ 

Ellis sednul do křesla s odpovědí: „Tak jim odepište, že tam za chvilku budeme.“ 

Cooperová kývla hlavou a Ellis se obrátil na prvního důstojníka. 

„Majore, změňte kurs na setkání s Athenou.“ 

„Ano, pane.“ 

 

Hyperprostor, Odyssey, můstek – o necelou hodinu později  

Marks, Carterová i Marksová se po dlouhém hraní basketu vrátili na můstek. Už byli téměř 

na určeném místě, takže všichni sedli na svá místa a Marks vydal rozkaz: „Vystupte 

z hyperprostoru, štíty na maximum!“ 

 

Prostor, K3P-983, Odyssey, můstek 

V prázdném prostoru vystoupila z hyperprostoru Odyssea, která hned potom letěla vpřed. 

Necelá míle od nich se nacházela mlhovina cizího původu. Mlhovina se skládala z mnoha 

prvků, že jim chvíli potrvá zjistit její složení. 

Marks se obrátil k Marksové a zeptal se: „Ukazují něco senzory?“ 

„Ta mlhovina je nám ruší,“ odpověděla Marksová. 

„To není dobré,“ řekla Carterová. 

„Dostaňte nás trochu dál od té mlhoviny,“ řekl Marks. Marksová kývla hlavou a s lodí 

odletěla od mlhoviny. 

Odyssea bez funkčních senzorů letěla od mlhoviny, ze které se objevilo sedm mateřských 

lodí Druhé aliance. 

 

Prostor, Athena, můstek 

Celá posádka Atheny byla připravena na svých místech. K Atheně se připojil před 

několika minutami Apollo, který s nimi čekal na přílet Luciánské aliance. 

Plukovník Svitsová seděla v křesle a čekala jen na oznámení, které přišlo během několika 

vteřin. 

„Madam, už jsou tady,“ oznámil Barta. 
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Z hyperprostoru se vynořilo šest lodí Luciánské aliance. 

 

 

Jak dopadnou všechny bitvy? To se dozvíte v následujícím díle. 
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Epizoda 10 : Střetnutí 

 

Mléčná dráha 

Prostor, K3P-983, Odyssey, můstek 

Odyssea se vzdalovala od mlhoviny, ze které se vynořilo sedm mateřských lodí Druhé 

aliance. 

„Senzory nám začnou fungovat za několik vteřin,“ oznámila Evansová. Carterová 

nahlížela Marksové přes rameno na obrazovku, která udávala: „Senzory nefunkční.“ 

„Něco mi tu nesedí,“ vyšlo z Marksové. Marks na ni rychle pohlédl a zeptal se: „A co?“ 

Jane měla divné tušení, ale nedokázala ho potvrdit. Zmáčkla na pár tlačítek, ale nic se 

nestalo. 

„Nabíjím zbraně,“ řekla Jane a Kevin vstal z křesla a stoupnul vedle ní. 

„Co se děje?“ 

„Právě že nic. Senzory by už měly dávno fungovat. Problém je v tom, že to není tou 

mlhovinou. Někdo je nám prostě ruší.“ Kevin zmáčknul na pár tlačítek na konzoli a po 

celé lodi začal poplach. 

„Otoč nás směrem k té mlhovině a zůstaň na místě.“ 

 

Prostor, Athena, Apollo, Ha‘taky Luciánské aliance 

Z hyperprostoru se objevilo šest mateřských lodí Luciánské aliance, které měly schůzi 

kvůli plánovanému útoku na jednu z pozemských základen. Jenže jejich setkání přerušili 

Athena a Apollo, kteří si už na ně brousili zuby. Obě dvě pozemské lodě čelily šesti lodím, 

které začaly nabíjet zbraně. 

 

Prostor, Athena, můstek 

Plukovník Svitsová stála v přední části můstku a čekala na reakci všech šesti lodí. 

„Madam, nabíjejí zbraně!“ oznámil Barta. 

„Odpojte pojistky, ať můžeme vyslat veškeré hlavice, které máme. Jakmile budete hotov, 

leťte k nim blíže a zaměřte je.“ 

„Ano, madam.“ 

 

Prostor, Apollo, můstek 

Plukovník Ellis seděl ve svém křesle a stejně jako Svitsová čekal na jejich reakci. 

„Nabijte všechny zbraně! Štíty držte na maximum! Odpojte všechny pojistky na odpálení 

všech hlavic najednou.“ Kapitán Cooperová kývla hlavou a začala přepisovat programy, 

které pak schválí vyslání všech hlavic najednou. 

 

Prostor, K3P-983, Odyssey, můstek 

Na palubě Odyssey začali pociťovat první dopady nepřátelských zbraní. 



~ 201 ~ 
 

„Beru všechna slova zpátky, co jsem dneska řekl. Tohle je ještě horší, než rvačka 

s Mitchellem a srážka se dvěma loděmi.“ Po těchto slovech se všichni podívali na Markse, 

který se tím přiznal, že ta rvačka byla s Mitchellem. Jenže, než si uvědomil, co řekl, bylo 

pozdě. Pohlédl na ostatní a raději nic neříkal. 

„Odpojte pojistky a vypusťte všechny hlavice,“ řekl Marks s pohledem na Evansovou. Pak 

pohlédl na svou sestru a řekl: „Zahajte úhybné manévry a nabijte hlavní zbraně. 

Strategicky proleťte mezi jednotlivé lodě a střílejte, jak je vám libo.“ 

„S radostí,“ odpověděla Jane. 

Odyssea se plným podsvětelným tahem dala do pohybu k nepřátelským lodím, které se 

také daly do pohybu. 

 

Prostor, Athena, můstek 

Svitsová stála u boční obrazovky, na které byl zobrazen známý Netan, velitel Luciánské 

aliance. Jak Svitsová, tak i Marks a Carterová měli s ním nevyřízené účty. A teď 

přemýšlela o tom, co s ním udělají. Jednu možnost by už měli. Byla snadná a rychlá. Když 

jí Netan řekl, že se mají vzdát, Svitsová se zasmála a opřela se o pilotní konzoli.  

„Víte, já nejsem ten typ člověka, který se vzdává jen tak snadno. I když máte značnou 

převahu, tak říkám, že budeme bojovat až do konce. A abych ještě nezapomněla, někdo 

chce, abychom vás k němu přivedli. Myslím, že má s vámi nějaké plány.“ Po těchto 

slovech ztmavla obrazovka a Svitsová se s veselou tváří obrátila k posádce, která 

nevěděla, jak má reagovat. 

„Co je? Když nespím více jak den, tak si to začnu užívat. To také znamená, zahajte palbu 

na první nepřátelskou loď. Pak zaměřte můstek, odkud vysílal Netan a přeneste všechny 

k nám do cely. A informujte bezpečnostní týmy, ať se připraví.“ 

„Ano, madam.“ Nyklová s Bartem kývli hlavou a Svitsová spokojeně usedla do svého 

křesla.  

Netrvalo ani minutu a všechny lodě Luciánské aliance zahájily palbu na Athenu a Apolla. 

Obě lodě dělaly jeden úhybný manévr za druhým, aby se vyhnuly palbě nepřátelských 

lodí. 

Svitsová po pár vteřinách sezení vstala z křesla a šla k přední konzole, na které si zobrazila 

diagnostiku podsvětelných motorů, protože se jí zdálo, že letí moc pomalu. Jenže, když se 

jí zobrazila dokončená zpráva, zjistila, že letí na plných sto procentech. Udiveně pohlédla 

na Bartu a ten kývnul hlavou. Svitsová hlásla: „No, tak jo,“ a pak se vrátila zpátky do 

křesla se slovy: „Zničte je, co nejrychleji to lze, jinak vypěním ještě více.“ 

„Rozkaz,“ odpověděl Barta, který měl na starost railguny. 

 

Prostor, K3P-983, Odyssey 

Odyssee se podařilo za pouhých deset minut zničit pouze jednu loď. Jejich štíty nebyly na 

tom moc dobře, a tak Marks rozkázal přemostit veškerou energii do štítů, zbraní a 
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podsvětelných motorů. Když už Odyssee pomalu docházel čas, z ničeho nic Marks vstal 

z křesla a vyběhnul na chodbu. Carterová chtěla jít nejdříve za ním, ale pak si uvědomila, 

že musí zůstat na můstku. 

„Štíty klesly na dvacet tři procent a on si odejde pryč,“ řekla Jane. 

„Zajímalo by mě, kam šel, jenže to se nejspíše dozvíme až za pár minut,“ řekla Sam. 

Marks běžel chodbou, která vedla k asgardskému jádru, ke kterému byl přísný zákaz 

chození. Bezpečností kartou otevřel dveře a pak šel rovnou k asgardskému panelu. 

V místnosti byla tma, než se Kevin dotknul kamene na panelu. 

„Blbější plán mě nemohl napadnout,“ řekl Kevin a začal na panelu pracovat. 

Sam se zrovna dívala na obrazovku, kde se Jane zobrazila zpráva: „Asgardské jádro bylo 

aktivováno.“. 

„Co to sakra je?“ zeptala se Jane. Sam zmáčkla na její konzole na tlačítko komunikace a 

řekla: „Kevine, co to děláš? Tím na nás nalákáš Orie.“ 

„Proč myslíš, že to asi dělám?“ 

„No, to vážně nevím,“ odpověděla Sam. 

„Tím, že sem nalákáme Orie, můžeme dostat výhodu. Místo, aby šli po nás, půjdou po 

nich. My se pak schováme do mlhoviny, a co nejrychleji zesílíme účinnost štítů.“ 

„Tak to by mě nikdy nenapadlo, abych pravdu řekla,“ přiznala se Sam. 

„Proto jsem voják a ne vědec. Neberu na nic ohledy.“ Sam se udiveně podívala na Jane, 

která se na ni usmála. 

 

Prostor, Athena, Apollo, Ha‘taky Luciánské aliance 

Atheně a Apollovi se mezitím dařilo lépe než na Odyssey. Na palubě ve vězení drželi 

Netana, který měl zlostnou náladu hned, jakmile se objevil v cele. Svitsové pak nic 

nebránilo ve zničení všech Netanových lodí, a tak s Apollem přenesli zbylé hlavice na 

jejich lodě. Postupně lodě za druhou explodovaly. A oni tomu nemohli nějak zabránit. 

Když vybuchla poslední loď, mohly obě pozemské lodě zvolnit tempo. 

Plukovník Svitsová se otočila s křeslem na Bartu a řekla: „Výborná práce. Takže pošlete 

zprávu Apollu, že vyrážíme zpátky na Zemi. A taky pošlete zprávu na Zemi, že se vracíme 

zpátky.“ 

„Ano, madam.“ 

Po pár minutách obě lodě vstoupily do hyperprostoru. 

 

Prostor, K3P-983, loď Druhé aliance, můstek 

Nový známí Kerro, velitel Druhé aliance, seděl v trůnu, ze kterého sledoval bitvu proti 

Odyssey. Když si byl jistý, že pozemská loď proti nim nemá šanci, vydal rozkaz 

k zastavení palbě. Pak přišel k prvnímu důstojníkovi, kterému řekl, že má navázat spojení 

s Odysseou. Na obrazovce před ním se tentokrát objevila podplukovník Carterová, která 

přišla blíže k obrazovce. 
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„Kde je váš kapitán?“ zeptal se Kerro. 

 

Prostor, K3P-983, Odyssey, můstek 

„Podplukovník tu teď není. Jsem podplukovník Samantha Carterová.“ 

„Já vím, kdo jste vy. Patříte k SG-1.“ 

„Když tak patřila,“ odpravila ho Carterová. 

„To je jedno. Vaše štíty dlouho nevydrží, vzdejte se nebo budete zničeni.“ 

„Řeknu vám asi tohle. My se nevzdáváme,“ řekl Marks, který se objevil na druhé straně 

obrazovky. 

„Jak tedy chcete,“ řekl Kerro a přenos z jeho lodi byl přerušen. Sam zaskočeně pohlédla 

na Kevina, který se na ni usmál. 

„Už mi řekneš, co máš v plánu?“ 

„Nechám natrvalo aktivované asgardské jádro,“ odpověděl Kevin. 

„Proč?“ Jane se Sam vyvalily oči, protože to, co udělal Kevin, by je nikdy nenapadlo. 

„Kevine, jsi si vědom, co jsi právě udělal?“ zeptala se Sam. 

„Ano, jsem. Vždyť už jsem ti řekl, že proti nim nemáme šanci, tak proti nim poštveme 

alespoň Orie. Myslím, že je to dobrý nápad. Ale teď mě omluvte, dámy, mám spoustu 

práce.“ Obrazovka ztmavla a Sam pohlédla na Jane, která pokrčila rameny.  

„Jako vždycky,“ řekla Jane mimo vysílačku. 

 

Prostor, K3P-983, Odyssey, místnost s jádrem 

Kevin pomocí jádra zobrazil hologram Heimdalla, kterého si vybral jako pomocníka. Pak 

napsal příkaz, se kterým mu musel pomoci právě on. Příkaz zněl: „Předělej asgardské 

jádro tak, aby ho po příletu orijských lodí nikdo nemohl detekovat.“. Pak zobrazil vedle 

sebe dalšího Asgarda. Tentokrát to byl Kvasir, kterého měla nejraději Jane. Po Kvasirovi 

chtěl, aby předělal frekvenci štítů tak, aby vydržely co nejdéle. Jednou se jim to povedlo, 

jenže teď proti nim stojí nový nepřítel, který má lepší a novější zbraně. Po chvilce 

pohlédnul na senzory a usmál se. Z interkomu se najednou ozvala Marksová: „Kontakt, 

z hyperprostoru se vynořily tři orijské lodě.“  

„Marksová, leťte s lodí k té mlhovině,“ řekl Kevin a přesunul se k asgardskému panelu, 

který mu udával: „Jádro nelze detekovat.“. Jakmile si zprávu přečetl, objevila se tam další: 

„Štíty funkční na padesáti pěti procentech. Minimální spotřeba ze ZPM.“. Kevin 

povzdychnul a řekl: „Kvasire, ty jsi mě moc nepotěšil.“ Vedle něho se najednou objevil 

hologram Kvasira. 

„Mám dát spotřebu ZPM na střední odběr?“ 

„Byl bych moc rád, kdybys to udělal, protože proti těm lodím nemáme nejmenší šanci na 

vítězství.“ 

„Dejte mi jen pár vteřin,“ řekl Kvasir a pak zmizel. Kevinovi pak „trklo“ v hlavě ještě 

něco lepšího a šílenějšího.  



~ 204 ~ 
 

„Proč mě to nenapadlo dříve?“ zeptal se sám sebe a pak šel k hlavní stanici, ke které 

usednul. 

 

Prostor, K3P-983 

Zatímco orijské lodě čelily lodím Druhé aliance, Odyssea se od nich vzdalovala 

k mlhovině, která je po chvilce kryla. Ani k té mlhovině nemuseli letět, protože se v ní 

zamaskovali.  

 

Prostor, K3P-983, Odyssey, můstek 

Spokojený Marks přišel na můstek, kde ho všichni sledovali. V klidu usedl do křesla a 

pohlédl na Jane s opřenou hlavou o ruku. Jane se Sam se na něj nechápavě podívaly a on 

se na ně akorát usmál. 

„Vezměte nás k nim zpátky.“ 

„Dobrá,“ řekla Jane a s lodí letěla zpátky k nepřátelským lodím, které před několika 

vteřinami začaly bitvu, kterou mohla posádka sledovat z můstku.  

„Vypadá to mnohem lépe, než jsem si původně myslel.“ 

„Co jsi udělal?“ zeptala se Sam. 

„Aktivoval asgardské jádro, zlepšil štíty a pak zamaskoval loď. Ještě něco?“ 

„Proč jsi ho nechal aktivované?“ 

„Už se mi nechtělo přemýšlet, a tak jsem požádal Heimdalla, aby zabezpečil jádro a nešlo 

detekovat. Nikdy předtím jsem to nechtěl zkusit, protože bychom přilákali pozornost. Ale 

teď může být zapnutý čtyřiadvacet hodin denně bez jakéhokoliv rizika objevení. Když má 

člověk takovou náladu, tak ho napadnou v momentě šílené plány. Takže přecházím k další 

věci. Přibliž se k nim co nejblíže a stáhni z jejich lodí jakékoliv informace, které by nám 

v budoucnu mohly pomoci.“ 

„S radostí,“ odpověděla Jane a nastavila kurs k lodím. 

 

Galaxie Pegasus 

Prostor, Stanoviště Betha, Daedalus 

Jako kdyby to nestačilo v Mléčné dráze. Před několika hodinami zaznamenal Daedalus 

přílet wraithských lodí na stanoviště Betha, kde teď právě jsou. 

Plukovník Caldwell stál za skleněnou mapou, kde s několika členy posádky přemýšleli o 

plánu útoku. I přesto, že k nim míří pouze dvě lodě, plukovník pro jistotu doporučil 

evakuaci stanoviště. Když plán obrany byl prokonzultován, vrátil se do svého křesla. 

Kapitán Kleinman seděl jako obvykle na svém místě, ze kterého nerad odcházel. Na 

senzorech zatím nic nebylo, ale wraithské lodě se měly objevit v následujících minutách. 

Caldwell nařídil zesilnit štíty, aby měly lepší účinnost, pak chtěl mít veškeré zbraně 

v pohotovosti. Při cestě ze Země doplnili veškeré hlavice typu Mark VIII, IX a X. Jakmile 

se Daedalus vrátí zpátky do Mléčné dráhy, budou na něj integrovány nové asgardské 
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zbraně. Jádro po dohodě s prezidentem bude pouze na Odyssee a Hammondovi, který 

bude do několika měsíců plně zprovozněn.  

„Pane, zaznamenávám otevírání hyperprostorového okna,“ oznámil Kleinman. 

„Bojová pohotovost! Štíty na maximum, nabijte zbraně!“ rozkázal Caldwell. Během 

několika vteřin ztmavly světla a po celé lodi se spustil poplach. Všichni členové posádky 

byli na svých místech a čekali jen na rozkazy od svých velících. 

 

Prostor, Stanoviště Betha 

Poblíž planety se z hyperprostoru vynořily dva wraithské úly, které si to hned namířily 

k Daedalu, když se jim objevil na lodních senzorech. 

 

Prostor, Stanoviště Betha, Daedalus, můstek 

Kapitán Kleinman na Caldwellův rozkaz nabil zbraně a zaměřil nejbližší wraithský úl. 

Kapitán Meyersová na oplátku začala s úhybnými manévry, když jejich senzory 

zaznamenaly nárůst energie uvnitř wraithských lodí. Po chvilce dopadaly na štíty první 

nepřátelské energetické zbraně, které jim snížily štíty o pouhá dvě procenta. Meyersová 

dělala s lodí jeden manévr za druhým, ale nikdy se znovu nechtěla pustit do manévru 

Delta, který málem skončil nárazem do Atheny. Proto dělala jen ty manévry, které nejlépe 

uměla. 

„Štíty klesly na osmdesát procent,“ oznámil Kleinman. 

„Stav úlů?“ 

„Jeden úl je poškozený. Druhý nepoškozen,“ odpověděl Kleinman, kterému okamžitě 

zapípala konzole.  

„Vypouštějí šipky!“ 

„Vypusťte všechny F-302ky. Zaměřte railguny na hangáry poškozeného úlu a palte!“ 

rozkázal Caldwell. 

Hangárová vrata se otevřela a F-302ky vyletěly z Daedala, který se přibližoval 

k poškozenému úlu. Jeden wraithský úl mířil přímo na Daedala, kterému rychle klesaly 

štíty. 

„Štíty na padesáti třech procentech. Škody na přídi a na zádi. Paluby šest, sedm a deset,“ 

oznámil Kleinman. 

„Uzavřete je! Pošlete tam opravářské týmy!“ 

Po několika přesných zásazích byl poškozený wraithský úl spolu s šipkami kolem něj 

zničen. 

Po chvilkovém osvětlení můstku pocítili znovu nárazy nepřátelských zbraní na jejich štíty. 

„Wraithský úl byl zničen. Druhý je nepoškozený. Senzory hlásí, že se šipky stahují zpátky 

do úlu,“ informoval plukovníka o situaci Kleinman. Caldwell na něj pohlédl a řekl: 

„Stáhněte všechny F-302ky zpátky na loď a vyšlete zbylé hlavice na úl. Jednu nechte 

v záloze.“ 
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„Ano, pane.“ 

Z Daedala vyletělo osm hlavic typu Mark IX, které se samy ovládaly. Jejich cíl byl jasný, 

zničit wraithský úl, který se rychle pohyboval k Daedalu. Po několika vteřinách se 

všechny hlavice dostaly k wraithskému hyperpohonu, do kterého všechny narazily. Úl byl 

během chvilky zničen. 

„Poslední wraithský úl byl zničen.“ 

„Škoda, že jsme ty nově naprogramované hlavice dostali až teď,“ řekl na to Caldwell. 

„Pane, volá vás plukovník Hillen.“ 

„Na obrazovku,“ s těmito slovy se přesunul k boční obrazovce, na které se zobrazil 

plukovník Jonathan Hillen. 

„Plukovníku, oba wraithské úly byly zničeny.“ 

„To rád slyším, ale jestli to ještě vaše dálkové senzory nezaznamenaly, blíží se k nám další 

úly. Jakmile vymažeme disky, aktivujeme autodestrukci.“ 

„Jsme připraveni na váš transport.“ Hillen kývnul hlavou a pak se otočil na důstojníka, 

který stál za ním. 

„Disky jsou vymazány,“ oznámil důstojník. 

„Aktivuji autodestrukci základny,“ řekl Hillen a na počítači zadal své autodestrukční 

heslo. Během několika vteřin se po celé základně rozezněl zvuk autodestrukce.  

„Plukovníku.“ Caldwell se otočil ke Kleinmanovi a řekl: „Zaměřte všechny na planetě a 

přeneste je na můstek.“ 

„Ano, pane.“ Jakmile byli všichni na palubě, počkali na autodestrukci základny, která byla 

potvrzena během několika vteřin. Caldwell potom usedl zpátky do svého křesla a vydal 

rozkaz ke vstupu do hyperprostoru směrem k Atlantidě. 

 

Lantea, Atlantis 

Doktorka Elizabeth Weirová, velitelka expedice Atlantis, procházela chodbou, která vedla 

do místnosti s bránou. Doktor McKay si od té doby, co museli dát ZPM Odyssey, stěžuje 

na každou kravinu. Proto znova čekal na Elizabeth v její kanceláři. Když ho uviděla, 

zastavila se u seržanta Chucka, který na ni pohlédnul. 

„Děje se něco, madam?“ zeptal se seržant. 

„To stejný,“ odpověděla Elizabeth a pokračovala v chůzi. Jakmile ji zahlédl Rodney, vstal 

z křesla a počkal na ni. 

„Řeknu ti to zkráceně, Rodney. Žádné ZPM nebude, stačí nám jedno,“ řekla Elizabeth, 

jakmile vstoupila do kanceláře, kde měla spoustu rozdělané práce. Na stole měla položené 

složky, ve kterých byly hlášení od jednotlivých týmů. 

„Tak dobrá, no. Už se ozvali ze stanoviště Betha?“ 

„Před chvílí se ozval Daedalus. K základně mířily další lodě, a tak plukovník Hillen 

zahájil autodestrukci základny a se zbytkem týmu se nechali přenést na palubu Daedala. 

Právě teď jsou na zpáteční cestě. Bohužel, Daedalus utrpěl při bitvě značné poškození, 
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takže potrvá několik hodin, než se vrátí,“ s těmito slovy Elizabeth sedla do křesla a 

uchopila do rukou tablet, který byl položený na stojanu. 

„To už je druhá základna za tento měsíc. Jak to dělají?“ zeptal se Rodney. 

„To bys mi měl říct ty. Veškerý personál byl přesunut na stanoviště Alpha. Chci, abys se 

Sheppardem šel za nimi a rozdělil personál na dva týmy. Jedna polovina tam zůstane a ta 

druhá půjde na Gammu.“ 

„Otázka. Které stanoviště Alpha? První byla obsazena Wraithy, druhá dopadla na tom 

stejně a třetí byla původně Delta. Máme ještě čtvrtou?“ zeptal se Rodney. Elizabeth 

zavrtěla hlavou a odpověděla mu takhle: „Jdi už.“ Rodneymu nezbývalo nic jiného, než 

vstát z křesla a odejít z její kanceláře. Elizabeth si po jeho odchodu povzdychla a opřela se 

o stůl. 

Teyla měla s Rononem každodenní cvičení s holemi v tělocvičně. Při jejich cvičení je 

sledoval Sheppard, který před několika minutami dostal od Teyly pěknou nakládačku. Teď 

byl na řadě Ronon. Stál naproti Teyle, která měla šátkem zavázané oči. Aby ošálil její 

sluch, mávnul holí a Teyla se otočila tím směrem, odkud zvuk přišel. Ronon hned potom 

na ni zaútočil, ale Teyla se rychle ohnala a vyhnula se všem útokům z podání Ronona. Po 

vyhnutí všem útokům nadále věděla, kde Ronon je. Ani na vteřinu nezaváhala a začala 

ona. Stačila jen chvilka a do tělocvičny přišel Rodney, který se jim musel vyhýbat, jinak 

by se stal jejich terčem. 

„McKayi, co se zas děje?“ zeptal se Sheppard, jakmile McKay před něho stoupnul. 

Rodney mu nechtěl uhnout, a tak se John musel nahnout na pravou stranu, aby viděl. 

„Elizabeth chce, abychom šli na stanoviště Alpha a rozdělili personál ze stanoviště Betha, 

které bylo zničeno.“ 

„Zničeno? Vždyť tam byl Daedalus.“ Teyla s Rononem přestali bojovat a přidali se 

k McKayovi a Sheppardovi, který vstal ze schůdku. 

„Daedalus byl poškozen a další lodě by nezvládl, a tak plukovník Hillen nařídil 

autodestrukci základny,“ odpověděl Rodney. 

„Vážně řekla ty a já?“ zeptal se Sheppard a Rodney kývnul hlavou. 

„Jestli vám to nevadí, ráda bych se k vám připojila. Už dlouho jsem nebyla mimo 

Atlantidu,“ ozvala se Teyla a pak šťouchla do Ronona, který řekl: „Jo, já taky.“ 

„Výborně, takže za dvacet minut u brány,“ rozhodl Sheppard a odešel z tělocvičny. 

 

Mléčná dráha 

Prostor, K3P-983, Odyssey, můstek 

Podplukovník Marks seděl ve svém velitelském křesle a sledoval svou sestru, která právě 

získala o nepřátelských lodí veškeré informace.  

„Zbývají pouze dvě nepřátelské lodě,“ oznámila Evansová. Podplukovník Carterová 

v klidu stála za Marksem opřená o jeho křeslo. 

„No, tak si počkáme na tu zbylou.“ Marksové zapípala najednou konzola. 



~ 208 ~ 
 

„Loď Druhé aliance se dala na ústup. Vstupuje do hyperprostoru.“ 

„Co ta orijská?“ 

„Zůstává na místě.“ 

„Tak teď jsme na řadě my. Odmaskujte nás a přímo na ně,“ řekl Marks a Marksová kývla 

hlavou. 

Odyssea se v prostoru odmaskovala a letěla přímo k orijské lodi. Po několika vteřinách se 

objevily z Odyssey paprsky, které postupně ubíraly orijské lodi štíty. Po pár zásazích se 

orijská loď vypařila. 

„Tak teď máme na výběr. Buď se vrátíme domů, nebo zůstaneme a budeme tady 

pozorovat tu mlhovinu.“ Kevin pohlédl na Sam, která řekla: „Letíme domů.“ Kevin 

souhlasně kývnul hlavou a řekl: „Zadejte kurs na Zemi.“ 

„Ano, pane.“ 

Odyssea během několika vteřin vstoupila do hyperprostoru. 

 

Galaxie Pegasus 

Lantea, Atlantis, místnost s bránou 

Sheppardův tým byl připraven před bránou a čekal jen na to, až Chuck zadá adresu. Brána 

byla během několika vteřin aktivována a Elizabeth stála opřená o zábradlí nad nimi. 

„Nezapomeňte vyřídit podplukovníkovi Groffovi, že za hodinu mají podat každotýdenní 

hlášení,“ řekla Elizabeth. 

„Nezapomeneme,“ odpověděl Sheppard a pokynul na zbytek týmu, který šel hned za ním.  

„Konečně,“ vyšlo z Elizabeth, když odešli. 

„Slyšíte to?“ zeptala se Elizabeth Chucka. 

„Nic neslyším, madam,“ odpověděl Chuck. 

„No právě, to ticho. Žádné povídání o ZPM, které dostane Odyssea, jakmile se vrátí na 

Zemi. Ještě že to neví, protože dostanou druhé.“ Elizabeth se usmála a odešla do své 

kanceláře. 

 

Mléčná dráha 

Prostor, Země 

Z hyperprostoru poblíž Země se objevila Athena s Apollem. Obě lodě letěly k Zemi, u 

které zůstaly na stabilní orbitě. 

 

Prostor, Země, Athena, zadržovací místnost 

Plukovník Svitsová šla chodbou k věznici, kde drží Netana, velitele Luciánské aliance. U 

přepážky stála po zuby ozbrojená stráž a Svitsová na ně pokynula hlavou. Jeden z nich 

otevřel dveře a Svitsová vešla dovnitř. Jakmile se za Helen zavřely dveře, podívala se na 

Netana, který stál u mříží. 

„Tak jaký to je pocit být za mřížemi?“ zeptala se. Čekala nějakou odpověď, ale ono nic. 
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„Ale no tak. Ještě řekněte, že nemáte chuť na rozhovor. Buď mi odpovíte na nějaké 

otázky, nebo vás předám někomu jinému, který se na vás určitě velice těší.“ 

„Tím myslíte koho?“ zeptal se znechuceně Netan. Svitsová se usmála a sedla na židli.  

„Zkuste hádat. Je to necelý rok po útoku na Odysseu. Teď už víte, koho myslím, nebo 

snad ne?“ 

„Ne.“ 

„Jste tak blbej nebo to jenom hrajete? Podplukovník Kevin Marks. Ten si chce s vámi 

vyřídit účty za zabití plukovníka Paula Emersona. Teď už vám to docvaklo?“ 

„Jestli se nemýlím, byl to Anateo, kdo ho zabil,“ řekl na to Netan. 

„Jenže se dostal k Odyssee jen díky vaší taktice a informacím, a to stačí pro jeho potěšení, 

aby se konečně mohl setkat s tím, kdo má za vinu smrt plukovníka Emersona.“ Svitsová 

vstala ze židle a zastavila se u dveří, kde pohlédla na Netana. 

„Nikdo mu v ničem nebude bránit. Nikdo kromě mě a mé posádky neví, že jste tady,“ po 

těchto slovech odešla ze zadržovací cely. 

 

Hyperprostor, Odyssey – o několik hodin později 

Krom toho, že se Odyssea má předčasně vrátit na Zemi za osm hodin, tak polovina 

posádky měla volno a ta druhá prováděla opravy potřebných systémů. 

Podplukovníci Marks a Carterová spolu s poručíkem Marksovou byli v místnosti s jádrem, 

kde pročítali nově pořízené informace o nepřátelských lodí. Sam přitom prohlížela 

upravené jádro, které může zůstat aktivované tak dlouho, jak budou chtít. 

„Jak jsi na to přišel?“ zeptala se Sam. Kevin na ni pohlédnul a zeptal se: „A na co?“ 

„Na to, že asgardské jádro si s tím dokáže samo poradit,“ odpověděla Sam. 

„Jak už jsem řekl, v takové situaci vymyslí člověk cokoliv. I takové šílené nápady,“ 

odpověděl Kevin a usmál se na Sam, která nevěřícně zavrtěla hlavou. 

„Mám nápad. Co kdybychom trochu přidali na plyn, abychom byli dříve doma?“ navrhla 

Jane, která už tam s nimi seděla téměř hodinu. 

„Tobě se chce nějak domů, co?“ zeptal se Kevin a se židlí se přesunul k hlavní stanici, kde 

zmáčknul na pár tlačítek. 

„Komu by se nechtělo, když mise byla předčasně zrušena kvůli Druhé alianci, která se pro 

nás stala větší hrozbou než Luciánská aliance, Oriové a další nepřátelé, které máme u nás 

v galaxii a v galaxii Pegasus, kde jsem zatím nebyla,“ odpověděla Jane. 

„Neboj, brzy se tam taky dostaneme. Já jsem tam taky ještě nebyl. Když Odyssea letěla do 

Pegasu, tak jsem měl zrovna zlomenou ruku, se kterou mě, bohužel, nenechali letět.“  

„Se zlomenou rukou? Vážně? A co takhle rvačky, ty tě doma asi neudrží, co?“ zeptala se 

s úsměvem Jane a rychle vstala ze židle, protože si to k ní namířil Kevin, který po 

zrychlení lodi, ji šel honit po celé místnosti. 

„Mě nechytíš,“ řekla vesele Jane. Sam se na ně dívala a raději do toho nezasahovala. Jsou 

to přece jenom sourozenci. Kevin zpomalil a začal říkat: „Poručíku Jane Marksová, vy si 
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žádáte o trest.“ Jane také zpomalila a hned po něm řekla: „Podplukovníku Kevine Marksi, 

vy si ale neuvědomujete, že tu právě mluvíte s vlastní sestrou, která si z vás dělá srandu 

nebo-li utahuje.“ Jane se poté zasmála. 

„Ale no tak, sourozenci. Máme tu rozdělanou práci,“ řekla Sam. 

„Počkej chvilku, jenom si tu s někým něco vyřídím,“ odpověděl Kevin a vydal se k sestře, 

která mu začala pomalu utíkat. 

„Mě nechytíš, smiř se s tím.“ 

„Vážně?“ zeptal se Kevin, když Jane zrovna probíhala středem místnosti. Kevin přeskočil 

hlavní stanici a doskočil před ní. 

„A co řekneš teď?“ zeptala se Jane. 

„Vyhrál jsem,“ odpověděl Kevin. 

„Oh, sourozenci. Něco jsem našla,“ řekla Sam při pohledu do tabletu, na kterém měla 

zobrazenou konstrukci lodě Druhé aliance. Kevin s Jane k ní hned přišli a pohlédli na 

tablet. 

„Co tam máš?“ 

„Problém, který jsme ještě neměli. Ne jenom, že mají dobré štíty a zbraně, ale k tomu mají 

značnou přesilu. Našla jsem v jejich databázi základnu, ve které zkoumají něco pořádného. 

Bohužel nic k tomu o tom není. Mají tam něco tajného, co může dostat celou galaxii na 

kolena. Jsou horší, než Oriové.“ 

„Myslím, že tohle budeme na Zemi hodně těžko vysvětlovat. Obzvlášť potom, co jsme na 

ně narazili u stanoviště Gamma. Je tam něco o jejich slabině?“ zeptal se Kevin. 

„Nevím, jak to dělají, ale jejich štíty jsou napájené poněkud zvláštním zdrojem. Naquadah 

ani ZPM to není.“ 

„Máme větší problém, než když jsme měli. Naštěstí Druhá aliance neví, kde se Země 

nachází. Ale i přesto dříve nebo později se o ní dozví. Chtělo by to větší palebnou sílu,“ 

řekl Kevin a otočil se směrem k asgardskému panelu. 

„Větší palebnou sílu?“ 

„Jo. A myslím, že nám s tím někdo může pomoci,“ odpověděl Kevin a začal pracovat na 

panelu. Sam s Jane šly za ním a po celou dobu jeho práce ho sledovaly. Když se na něco 

chtěly zeptat, vždy zasyčel, aby byly tiše. A tak obě šly bokem a sedly na židle, kde seděly 

jen krátkou chvíli. 

„Mám to,“ řekl Kevin a obě se k němu vrátily. 

„No, tak se nám pochlub, na co jsi přišel,“ řekla Sam a stoupla si napravo vedle něj. 

„Oni mají značnou přesilu jak ve zbraních, tak i ve výdržnosti štítů. Co kdybychom 

vyrovnali síly tím, že si naše zbraně vylepšíme poněkud zvláštním způsobem. Máme údaje 

o jejich zbraních i štítů. Tak co kdybychom toho využili a pomocí asgardského jádra 

upravili naše zbraně i štíty?“ 

„Dobrý plán, ale musím říci, že je šílený,“ řekla Sam. 

„Jak to chceš udělat?“ zeptala se Jane. 
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„Jednoduše. Stačí něco zadat na panel a jádro si s tím poradí samo. To bylo hlavním 

dědictvím Asgardů. Museli vědět, že v galaxii jsou ještě horší nepřátelé, než jsou Oriové. 

Nebo alespoň tušili, jinak by nám nedali tak úchvatnou technologii.“ 

„Tak co navrhuješ?“ zeptala se Sam. Kevin pohlédnul na hodinky a odpověděl: „No, za 

necelých sedm hodin jsme zpátky na Zemi, takže půjdu do kajuty si trochu zdřímnout.“ Po 

těchto slovech se vydal ke dveřím a Jane se Sam se na něj usmály a vyrazily za ním. 

 

Prostor, Země, Athena – o pět a půl hodiny později 

Apollo před několika minutami přistál na základně v Nevadě a Athena nadále setrvávala 

na orbitě, kde čekala na návrat Odyssey, která se jim ozvala před necelou hodinou, když se 

Athena chystala přistát. 

Plukovník Svitsová měla spoustu práce s utajením Netana na Atheně. Proto chodila 

z jedné části lodi a druhou. Nebavilo ji to, ale nic jiného jí nezbývalo, jestli to chtěla udržet 

v tajnosti. Právě šla znova za Netanem, který nechtěl vůbec nic jíst. Nedivila se tomu, ale 

potřebovala něco z něj dostat, takže se rozhodla, že na to půjde tvrdě. Stráže stojící před 

místností jí otevřely dveře, které pak po jejím vstoupení do místnosti zavřely. 

„Vidím, že je tác stále nedotčený. Netane, vy mě začínáte udivovat. Hladovkou nic 

nevyřešíte. Víte to sám.“ 

„Už jste skončila?“  

„Ne,“ odpověděla a sedla před jeho klec na židli. 

„Už jsem vám řekl, že vám nic neřeknu.“ 

„To už jsem slyšela od tolika lidí, že takovou odpověď ignoruji. Jinak řečeno, budu tady 

tak dlouho, než něco z vás dostanu. Jinak za pár minut je tu Odyssea a myslím, že 

podplukovník Marks už se na vás těší.“ 

„Výhrůžky na mě neplatí,“ řekl Netan natolik znechuceně, že se Svitsová na pár vteřin 

k němu otočila zády. 

„No, jak chcete, ale pak nevolejte o pomoc, až se tu objeví. Řeknu vám jen to, že jakmile 

se tady objeví, nebudu mu bránit v ničem, co by chtěl s vámi udělat,“ po těchto slovech 

vstala ze židle a odešla z místnosti. 

 

Prostor, Země, Odyssey – o několik minut později 

Odyssea vystoupila z hyperprostoru a Carterová se dozvěděla o tom, co se chystá Marks 

udělat.  

„Kevine, nedělej to,“ řekla Sam, která šla hned za ním na můstek. 

„Musím a ty to dobře víš,“ řekl Kevin a stoupnul k oknu, kde viděl Athenu. Jakmile se 

zastavil na místě, Athena ho přenesla k sobě na palubu. 

„Sakra,“ řekla Sam a pak se obrátila na Marksovou. 

„Přeneste mě za ním,“ řekla Sam, jenže Marksová se zavrcením hlavou odpověděla: 

„Nejde to. Na Athenu, ani z ní se nikdo nedostane.“ Athena byla komplet uzavřena a 
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zároveň měla aktivní štíty, aby se nikdo k nim nebo od nich nemohl transportovat, jak 

chtěla Sam. 

 

Prostor, Země, Athena 

Svitsová čekala na Markse na můstku, kde se také objevil. Nejdříve na něj nechápavě 

podívala a on naléhavě chtěl vědět jenom jednu věc. 

„Kde je?“ zeptal se Kevin. 

„, než ti to řeknu, tak mi řekni, co se ti stalo?“ zeptala se Helen. 

„Divím se, že o tom ještě nevíš. Před odletem jsem se porval s Mitchellem. Takže, teď už 

to víš, tak mi řekni, kde je!?“ 

„Pojď za mnou,“ odpověděla Helen a Kevin s ní odešel z můstku. 

„, než tam dojdeme, chci se tě zeptat, co s ním zamýšlíš?“ zeptala se Helen, když 

procházeli chodbou. Kevin na ni jen pohlédnul, protože to ještě nevěděl. 

„Nevím. Nejspíše mu udělám to, co udělal Anateo Emersonovi.“ 

„Měl bys také vědět, že o něm nikdo neví krom posádky. Ráda bych, aby to tak i zůstalo, 

jestli ho hodláš zabít.“ 

„Nejdříve z něj dostanu něco o Druhé alianci, jestli o ní ví. Pak si s ním pohraju, dokud 

nezazpívá.“ 

„Druhá aliance?“ 

„Jo. Potkali jsme nové kamarády, kteří mají lepší zbraně a štíty než my. Chci se dozvědět 

o nich co nejvíce než z jejich databáze, kterou jsme při bitvě stáhli.“ 

„Páni. Dobrá práce. Tak teď nejen Luciánská aliance a Oriové, ale dokonce i nějaká Druhá 

aliance.“ 

„Jo,“ řekl na to Kevin a oba se zastavili před dveřmi do zadržovací místnosti. Helen 

pokynula oběma mužům, aby jeden z nich otevřel dveře.  

Jakmile se dveře otevřely, Netan vstal z pryčny a přišel blíže k mřížím. Helen nechala 

Kevina samotného s Netanem, odešla z místnosti a čekala na chodbě. Marks se opřel o zeď 

a čekal na Netanovu reakci, která stále nepřicházela. Netan tam stál a nemluvil. 

„Netane, Netane. Jestli do pěti vteřin nezazpíváte, tak počítejte s tím, že s tím prostorem, 

který máte hned za zády, budete seznámen. Je tam dost zima. Myslím, že vám ohřívač ani 

nepomůže.“ 

„To je všechno?“ zeptal se Netan. Marks se zasmál a pak z bot vytáhnul zbraň, kterou na 

něj namířil. 

„Ne, teprve začínáme. Teď mi povíš něco o Druhé alianci nebo se prvně seznámíš s touhle 

zbraní. Neboj, nezabiju tě hned, jen tě to bude bolet,“ řekl Marks a s namířenou zbraní na 

Netana sedl na židli. 

„Tak povídej. Co ti říká Druhá aliance?“ 

„A co za to?“ 

„Možná ti ušetřím život. I když o tom pochybuji. Tak povídej.“ 
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„Kerro, nejvyšší velitel Druhé aliance. Po celé galaxii se vedou zvěsti, že vlastní cizí 

technologii, kterou zatím nemohou ovládat. Ale částečně se jim podařilo získat zbraně a 

zlepšit účinnost štítů.“ Kevin jen zíral, protože se Netan rozpovídal hodně rychle, když na 

něj mířil zbraní. 

„Co je to za technologii? Komu patří?“ 

„To ví jen nejvyšší z jejich vedení. Takové informace nikomu nesdělují. Ale podle toho, 

jakou mají palební sílu, to vypadá, že to bude technologie z jedné nejmocnějších ras v této 

galaxii,“ odpověděl Netan. 

„Tímto ses vyhnul vesmíru. Ještě se musíš vyhnout zbrani a myslím, že to přežiješ.“ 

„Co ještě chcete?“ Kevin se podezřele usmál a sklonil zbraň. 

„Kde se ta základna nachází?“ 

„K9M-453-8,“ odpověděl Netan. 

„Takovou oblast neznám.“ 

„K9M-453 jsou souřadnice. Osm znamená jejich polohu v sektoru, který se u nich dělí na 

patnáct různých oblastí.“ 

„Teď ses ušetřil zbraně. Tím sis ale stejně neodčinil Emersonovu smrt. Nechám tě zavřít 

do nejhlídanější oblasti na této planetě. Tam si pobudeš na hodně dlouho,“ řekl Marks a po 

těchto slovech opustil místnost.  

Na chodbě čekala Helen, která se na něj udiveně dívala, když zahlédla stále žijícího 

Netana. 

„Děje se něco?“ zeptal se Kevin. 

„Jo. Co se děje s tebou? Divím se, že Netan ještě žije.“ 

„Řekl mi to, co jsem chtěl vědět. Takže ho můžete strčit do cely v Oblasti 51,“ řekl Kevin, 

když šli ke kruhům. 

„Takového tě ještě neznám. Vždycky jsi byl mužem, který se nevzdává a nebere slova 

zpět. Ta rvačka s Mitchellem tě nějak změnila.“  

„Tou rvačkou to není. Včera měla Jane narozeniny, takže jsem se trochu zklidnil.“ 

„Ó, tak to půjdu s tebou. Ale nejdříve zruším ten bezpečnostní poplach.“ 

 

Prostor, Země, Odyssey, můstek 

Podplukovník Carterová s poručíkem Marksovou stály v přední části můstku a čekaly jen 

na okamžik, kdy přijde Marks se zprávou, že zabil Netana. Obě dvě byly překvapeny, 

když s úsměvem přišel s Helen na můstek. Helen přišla k Jane a hned jí řekla: „Vše 

nejlepší k narozeninám.“ 

„Děkuji, madam,“ odpověděla překvapená Jane. 

„Nechceš nám něco říci?“ zeptala se Sam. 

„A co? Netan je držen v Oblasti 51 a teď půjdu za generálem Landrym, kterému se budu 

zodpovídat za vzniklou situaci. Stačí?“ 

„Jo,“ odpověděla Sam. 
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„Takže, když budeš tak hodná, přistaň s Odysseou na základně,“ řekl Kevin a sednul do 

velícího křesla. Jane usedla za konzolu a s lodí letěla k základně. 

 

Země, SGC, zasedací místnost – o několik minut později 

Generál Landry seděl před Carterovou, Marksem a Svitsovou, kteří mu měli co 

vysvětlovat. 

„Takže, kdo první začne?“ zeptal se Landry. 

„Můžete si vybrat, pane,“ odpověděl Marks. 

„Tak začněte vy,“ rozhodnul Landry. 

„Jak teda chcete. Při letu na K3P-983 se nám ozvalo stanoviště Gamma. Jejich dálkové 

senzory zaznamenaly přílet lodí. Bohužel, s těmito loděmi jsme se ještě neseznámili, až do 

včerejška. Při setkání nám hned dali najevo, že chtějí s námi bojovat. No, a tak jsme se 

pustili do bitvy proti dvěma lodím, které měly lepší štíty a zbraně. Druhá aliance, tak si 

říkají, prý našla technologii, nejspíše, ze čtyř nejmocnějších ras v této galaxii.“ 

„Čtyř?“ Landry pohlédnul na Markse a pak na Carterovou a Svitsovou. 

„Ano. Antikové jsou nejmocnějšími bytostmi, jak víme, v této galaxii. Před několika 

milióny lety opustili tuto galaxii i s Atlantidou. Atlantská databáze není zcela ani 

z poloviny prostudovaná. Myslím, že právě v jejich databázi bychom našli o všech čtyřech 

rasách více, než víme,“ vysvětlila Svitsová. 

„A vy si myslíte, že mají právě antickou?“ zeptal se Landry a podíval se na Markse, který 

odpověděl: „Není o tom pochybení. Lepší štíty, lepší zbraně. Kdo jiný by to mohl být?“ 

„Noxové ani Asgardi to být nemohou, ale ta zbylá rasa ano,“ řekla Carterová. 

„Co o ní vlastně víme?“ zeptal se Landry. 

„Furlingové. Krom toho, že je to rasa, která patří k Alianci čtyř velkých ras, tak nic. V této 

galaxii se ještě nikdo o nich nezmínil,“ odpověděla Carterová. 

„Takže to je buď jejich technologie, nebo technologie zanechaná Antiky,“ řekl Marks a 

pohlédl na Carterovou, která souhlasně kývla hlavou. 

„Doporučuji vám oběma si připravit řeč pro prezidenta. Tohle mu budete hodně dlouho 

vysvětlovat,“ řekl Landry. 

„Ano, pane,“ řekli oba zároveň. 

„A co náš host? Divil jsem se, že jste ho nechal naživu, když jste měl příležitost ho zabít.“ 

„Proč bych měl hned někoho zabít? To si všichni myslíte, že jsem posedlý Luciánskou 

aliancí?“ zeptal se Marks a Svitsová odpověděla: „Nic takového jsme neřekli.“  

„Plukovník má pravdu,“ chytla se toho hned Carterová. Marks zavrtěl hlavou a pomalu se 

vydal ke schodům. 

 

Země SGC, chodba 

Podplukovník Mitchell se procházel chodbou kolem zasedací místnosti, kde z dálky 

zahlédl Markse, který, když si ho všimnul, nahodil zpátečku. 
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„Marksi, počkejte.“ Marks zdlouhavě povzdychnul a zastavil se. 

„No, tak povídejte. Před včerejškem vám to nestačilo, a tak si to chcete se mnou znova 

rozdat?“ zeptal se rovnou Marks. 

„Ne, to jsem nechtěl říct,“ odpověděl Mitchell. 

„A co teda chcete?“  

„Chci se vám omluvit,“ odpověděl Mitchell a Marks na něj jen zíral. 

„Vím, že jsem po vás vyjel neprávem. Bylo to jen kvůli tomu, že žárlím na vás, že žijete se 

Sam.“ 

„Jo, neprávem. Já stejně s tímto vztahem nezačal. Byla to Sam, která mi v nemocnici 

pošeptala do ucha, že mě miluje. Vlastně, Sam je první žena, která patří do mého života. 

Nikdy s nikým jsem nic neměl, tak to bylo až do nedávna. Ale mě byste se neměl pořádně 

omlouvat, měl byste jít za Sam. Ta si to zaslouží více,“ řekl Marks a po těchto slovech 

pokračoval v předchozí cestě.  
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Epizoda 11 : Archa Pravdy 

 

Před několika měsíci zřídili pozemšťané na Abydosu základnu, kde stavějí lodě typu 

Daedalus. Hammond zcela ještě není hotový a Sam se chtěla podívat na svoji novou loď, a 

tak s Odysseou vyráží na Abydos. Zrovna ve skladišti stavějí šest lodí. Onestar bude druhá 

loď, která bude patřit pod Českou republiku. Velitelem bude plukovník Jan Svits, manžel 

plukovníka Helen Svitsové. Sun Tzu bude první lodí, která bude patřit Číně. Columbia a 

Princeton jsou teprve na začátku výroby. Enterprise bude dostavěna přibližně pět měsíců 

po vypuštění Hammonda. Název lodi vymyslel generál Jack O’Neill, který dobrovolně 

přijal velení této lodi. 

 

Mléčná dráha 

Abydos, poušť, hangár 

Podplukovník Carterová s věrným doprovodem podplukovníkem Marksem šli pouští 

k malé budově, která byla postavena přímo nad hangárem, kde se právě stavěl Hammond. 

Nastoupili do výtahu a sjeli až dolů. Jakmile se otevřely dveře, Sam s Kevinem šli 

k zábradlí, odkud se zadívali na nového krasavce, Hammonda. 

„Páni. To je krásný pohled,“ řekla Sam při pohledu na Hammonda, na kterém před pár 

hodinami přidělali na křídlo jeho označení: „BC-304, U.S.S. G. Hammond“ 

„Pojďme,“ řekl Kevin a oba šli k přestupové komoře. 

 

Země, SGC, zasedací místnost 

SG-1 seděla před generálem Landrym, který hlavně poslouchal doktora Jacksona, který už 

dlouho bádá po Arše Pravdy, kterou postavili Antikové. 

„Máte nějaký nápad?“ zeptal se Landry. 

„Vlastně ano,“ odpověděl Jackson a najednou se ozval Teal’c: „Dakara.“ 

„Přesně. Kdysi dávno tam žili Antikové, co kdyby Archa byla zrovna tam.“ 

„Je to na vás, doktore,“ řekl Landry a Jackson radostně na to: „Děkuji, pane.“ 

„Za půl hodiny vyrážíte,“ rozhodl Landry a odešel od stolu. Mrzutý Mitchell seděl 

s podloženou hlavou o ruku a myšlenkami byl úplně jinde. Vala s Teal’cem odešli a 

Jackson přišel k Mitchellovi, kterého se zeptal: „Pořád na to myslíš?“ Cam sebou škubnul 

a vyšlo z něj: „Cože?“ Pak si uvědomil, co řekl a odpověděl: „Od té doby, co nás opustila, 

se cítím provinile. Vím, že za to mohu já, ale…“ 

„Toho pocitu se nezbavíš. Muži jsou jiní než ženy. A tím, že Sam odešla z SG-1, nic 

nezměníš,“ řekl Daniel a Cam souhlasně kývnul hlavou. 

 

Abydos, poušť, hangár, Hammond – o týden později 

Podplukovníci Carterová a Marks celý týden pracovali na Hammondovi, aby co 

nejrychleji byl postaven do aktivní služby. Před chvílí za pomocí Odyssey vytvořili 
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repliku asgardského jádra, který byl plně funkční. Pomocí něho mohou Hammonda 

dokončit dříve, než bylo určeno. Avšak Hammonda budou muset dokončit už jen inženýři, 

protože si Odysseu zavolali zpátky na Zemi. 

„Jak dlouho myslíš, že bude trvat dokončení?“ zeptala se Sam při chůzi k výtahu. 

„S jádrem jsme to zkrátili na polovinu, takže tak za čtyři měsíce. Možná, že i dřív. Ale to 

nejdříve musí dodělat trup, jinak by při vstupu do atmosféry ztratil veškerý vzduch,“ 

odpověděl Kevin a nastoupili do výtahu. 

„Aby už byl co nejrychleji v provozu. Kromě toho teď porušujeme všechna daná pravidla, 

co se týče o vztazích na lodích,“ řekla Sam s úsměvem. 

„O tom mi povídej,“ řekl na to Kevin a oba se zasmáli. 

 

Dakara, ruiny  

Doktor Jackson spolu s Teal’cem a Valou se nacházeli ve zničené části Dakary, kde 

Oriové zničili antickou zbraň. Byla tam úplná spoušť, ale ta nezabránila doktoru 

Jacksonovi v pátrání po Arše Pravdy. Za pouhý týden už měli vykopaných tolik jam, že by 

jim nestačili na spočítání ani prsty. Jenže doposud žádná stopa po Arše. Valu už to 

nebavilo, a tak ležela na zříceném sloupu, kde si prohlížela špinavé prsty.  

„Pomůžeš mi?“ zeptal se Daniel, když nalezl nějakou starou truhlu. Teal‘c, který stál pár 

metrů od něj, šel za ním a pomohl mu ji vytáhnout z jámy. Truhlu položili na zem pár 

metrů od Valy, která se zeptala: „Opravdu si myslíš, že je to ono?“ Daniel vytáhnul štětec 

a očistil povrch truhly, na které byly nápisy cizího původu. 

„No, je tam něco napsáno starobylým písmem Antiků. Tyto symboly patří k nejstaršímu 

dialektu, o kterém vím. Píše se tu: Bezpečně ukryté je něco věkem,“ řekl Daniel. 

„A co je to něco, Danieli?“ zeptala se Vala a po dlouhém válení vstala a protáhla se. 

„No, pokud bych to s jistotou věděl, vůbec bych neřekl něco…“ Daniel se najednou zarazil 

a obrátil se na Teal’ca, kterého se zeptal: „Proč jí vlastně odpovídám?“ 

„Přestaň mluvit a otevři to,“ řekla Vala. 

„Nemohu to jen tak otevřít,“ odpálkoval ji Daniel. 

„Proč ne?“ 

„Pokud je to to, co si myslím, že to je, tak je to mocná věc antické technologie schopná 

přimět každého, kdo do ní pohlédne, věřit, že Oriové nejsou bohové,“ vysvětlil zdlouhavě 

Daniel. 

„Oriové nejsou bohové!“ 

„Pokud víme.“ 

„My tomu už věříme. Nic děsivého se stát nemůže, takže to otevři.“ 

„Říkal jsem „pokud víme“, zda-li se nepletu. Mohlo by to nás přinutit věřit i dalším 

věcem,“ řekl Daniel. 

„Těm už možná také věříme.“ 

„O to tu vůbec nejde, Valo. Je ještě jeden důvod, proč to nemůžeme otevřít.“ 
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„Koukni se na moje ruce,“ řekla Vala, která už vypěnila. Ukázala Danielovi své ruce a 

pokračovala: „Jsou drsné a krvácejí. Všechny nehty zlámané. Jsme tu v pařáku už celý 

týden. A taky jsem se nesprchovala.“ 

„To nikdo z nás,“ řekl na to Daniel a hodil štětec za sebe. 

„Taky to jde pěkně cítit. Ale podle tebe je tato stará truhla naší záchranou před útlakem 

Oriů. Možná nejlepší a možná jediná stávající možnost, kterou máme,“ řekla Vala. 

Ukázala rukou na Teal’ca a zeptala se ho: „Kolik jam, že jsme tu už vykopali? Zastaň se 

mě, svalovče.“ 

„Mnoho,“ odpověděl Teal’c. 

„Za všechny ty roky, co tu Jaffové byli, věděli, že Dakara byla prvním domovem Antiků 

v této galaxii. Chceš mi říct, že nikdy nehledali antické artefakty?“ zeptala se Vala. 

„Bylo nalezeno několik artefaktů, které se odhalily a zapsaly při přestavbě města. Ale při 

nepřestávající změně vedení bylo málo času či vůle…“ 

„Jistě, bla, bla, bla,“ přerušila ho Vala a přiblížila se k Danielovi. 

„Ale teď jsme tu. Konečně jsme našli neporazitelnou zbraň proti Oriům. Tak bys mi mohl, 

prosím tě, vysvětlit, proč nemůžeme potvrdit naše požehnané štěstí tím, že ji jednoduše 

otevřeme?!“ 

„Je zatavená,“ odpověděl Daniel a Vala zůstala zaraženě stát. 

„Doslova se nedá otevřít,“ dopověděl a několikrát po sobě poplácal povrch truhly. 

„Proč jsi to neřekl hned?“ 

„Snažil jsem se, ale ty jsi pořád žvanila,“ odpověděl Daniel. Vala se tentokrát naštvala a 

do ruky vzala krumpáč, se kterým se vydala k truhle.  

„Počkej! Ne, ne, ne, ne! To nemůžeš!“ Daniel ji těsně před truhlou zastavil a stoupnul si 

před ni. 

„Říkal jsem ti, že je to technologie. Mohla bys ji poškodit,“ řekl Daniel. 

„Bylo to tu pohřbeno milióny let, Danieli…“ 

„Ticho!“ řekl Teal’c, když náhle něco zaslechl. 

„Co je?“ zeptali se oba zároveň. Najednou se nad nimi začaly vznášet orijské stíhačky, 

které vypouštěly střely. 

„Hej, lidi. Máme tu návštěvu. Jsme pod palbou,“ ozval se z vysílačky Mitchell. 

Podplukovník Mitchell s majorem Hetty Johnsovou, která byla dočasnou posilou SG-1, 

byli pod palbou nepřátelských jednotek, které se k nim pomalu dostávaly. 

„Nevzpomínám si, že bych posílal pozvánku na tento mejdan,“ řekl Mitchell při střelbě na 

nepřítele, který se k nim blížil ze všech stran. 

„Musíme ustoupit!“ zařvala Johnsová a dala se na ústup. Mitchell ji mezitím kryl palbou. 

Když byla v bezpečí, začala s krycí palbou ona a Mitchell se dal na ústup za ní. Jakmile 

byl u ní, šli za ostatníma, kteří se skryli za kusy zbořených zdí.  

„Co to děláte? Tamtudy se musíme vrátit!“ řekla Vala při pohledu na Johnsovou a 

Mitchella. 
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„My víme,“ odpověděl Mitchell. 

„Je jich tam moc,“ řekla Johnsová. 

„Je to jediná cesta odsud,“ řekla Vala. 

„My víme,“ zopakoval Mitchell, ale tentokrát při nabíjení zbraně. 

„No a co teď?“ zazněla dobrá otázka z podání Valy na Daniela, který usoudil, že je ten 

správný čas na otevření Archy.  

Střelba ustála a velitel přišel k jednomu z vojáků, který oznámil: „Veliteli, jsou v pasti.“ 

Velitel sundal z hlavy přilbu, která mu kryla tvář, a hlasitě zařval: „Valo, tady Tomin!“ 

Všichni se najednou podívali na Valu, která dále poslouchala Tomina. 

„Odložte vaše zbraně a vzdejte se! Slíbím vám, že vaše životy budou ušetřeny.“ Mitchell 

pohlédl na Valu, a pak hlasitě odpověděl: „To je zvláštní. Právě jsem chtěl říct to samé!“ 

„Valo, musíš mi věřit,“ řekl nazpátek Tomin. Pak svolal na zbytek: „Vaši pozici jsme 

zaměřili z vesmíru. Ihned se vzdejte, jinak budete zničeni.“ 

„Myslím, že mu musíme věřit,“ řekla Vala. Mitchell automaticky pohlédl na Jacksona, 

který se kryl za truhlou. 

„Jacksone?“ Daniel sklonil zbraň a za pomocí kladívka a páčidla se snažil otevřít truhlu, 

jenže to se mu nepodařilo. 

„A co kdybychom to nechali otevřít je? To by nebylo tak špatné, že?“ napadlo Valu. 

Mitchell pohlédl na Jacksona, který s tímto nápadem souhlasil. 

„Tak fajn. Pozvi je dál,“ souhlasil Mitchell a všichni pomalu začali sklánět zbraně. 

„Tak pojďte dovnitř!“ zařvala Vala a vydala se k ostatním. Když se do prohlížela, řekla: 

„Vypadám příšerně.“ Kolem nich se začali objevovat vojáci, kteří na ně mířili holemi. 

Hned za nimi přišel Tomin. 

„Ahoj. Jak se máš? Co nového?“ zeptala se Vala, která se dívala Tominovi do očí. 

„Co tu děláte?“ zeptal se na oplátku Tomin. 

„Fíha. My vážně myslíme na to samé. Právě jsi mi to vzal z úst,“ řekl Mitchell.  

„Jak jsi věděl, že jsme tu?“ zajímalo Valu. 

„Moc Oriů se nedá zpochybňovat,“ řekl přicházející převor s holí v rukou. 

„A je to tu,“ řekl Mitchell, který pohlédl na Johnsovou. Johnsovou jen tak něco nedokáže 

rozhodit, protože v přímých bitvách byla vícekrát než Mitchell. Proto jim ji doporučili. 

„Povězte mi, co jste to našli za artefakt?“ zeptal se převor. 

„Počkejte. Vy to nevíte?“ zeptal se Jackson. 

„To je vaše logika,“ odpověděl převor. 

„Počkejte, není třeba si to stěžovat. Chcete vědět, co to je? Tak já vám to povím. V této 

Arše leží tajemství na zničení armády Oriů. Myslím, že to poslední, co byste měli udělat, 

je otevřít ji,“ řekl Daniel. 

„Myslíte, že se toho bojíme?“ zeptal se převor. 

„Já jen říkám, že byste to neměl otvírat,“ řekl na to Jackson. Převor pohlédl na své vojáky 

a řekl jim: „Otevřete to!“ 
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„Vy jste neposlouchal, co jsem právě řekl?“ zeptal se Jackson, když dva muži na převorův 

rozkaz šli otevřít truhlu. 

„Otevřete to!“ zopakoval převor. SG-1 si v duchu říkala, že dosáhli úspěchu, když 

převorští vojáci dělali právě to, co SG-1 chtěla. 

„Je zatavená,“ oznámil jeden z mužů, když se ji snažili otevřít. Pak oba od ní poodstoupili 

a Tomin na ni vystřelil holí. 

„Počkat, ne!“ zařval Jackson, ale už bylo pozdě. Poklop truhly se rozletěl na kousky do 

stran. Všichni otevřeli ústa a čekali, co se bude dít dál. Tomin se opatrně přibližoval 

k truhle, ze které trochu kouřilo. Jakmile stál u ní, nahlédl dovnitř. Poté z truhly vytáhnul 

kus pergamenu, který se mu v rukách roztrousil. Zvědavá Vala nakoukávala Mitchellovi 

přes rameno a Daniel si nějak v hlavě přehrával celý tento incident. 

„Tak dobrá. Tohle jsem nečekal,“ přiznal se Daniel. 

„Nerozvážní jsou ti, co nenásledují pravou cestu,“ řekl převor. 

„Chce si někdo vsadit, co teď řekne?“ zeptal se Mitchell. 

„Zabij je,“ řekl převor a otočil se k nim zády. 

„Byl bych to vyhrál,“ řekl Mitchell. Převor pomalu odcházel, ale Tomin ho zastavil. 

„Převore. Dal jsem jim své slovo, že pokud se vzdají bez odporu, tak je ušetříme,“ řekl 

Tomin čelící převorovi, kterému se to nelíbilo. 

„Dal jsi jim své slovo? Jedině na čem záleží…“ 

„Kniha počátku praví, …“ 

„…je slovo Oriů!“ 

„…, že pravda je počátkem cesty.“ Oba dva se vzájemně přeřvávali, že nikdo netušil, kdo 

co mluví. 

„Tomine, tvoje pochybnosti mě udivují! Ihned je zabij, jinak shoříš v plamenech 

nekonečného utrpení!“ Tomin měl z převora strach, a tak namířil hůl na SG-1. 

„Tomine, nedělej to. Nemůže ti ublížit,“ řekla klidným hlasem Vala. Tomin sklonil na 

chvilku hlavu a začal o tom přemýšlet. 

„Věřili jsme ti. Teď věř ty mně,“ dopověděla Vala. 

„Střílej!“ zařval na Tomina převor, který měl zlostnou náladu z Tomina, který váhal se 

střelbou na SG-1. 

„Myslíš, že tě zkouší,“ řekl Mitchell. Daniel pohlédl na Tomina a řekl: „Ale ve skutečnosti 

tě jen nutí, abys to udělal, protože si uvědomil, že z nějakého důvodu je úplně bezmocný.“  

„Zabij je! Ihned je zabij! Přikazuji ti to!“ zařval několikrát za sebou převor na Tomina, 

který sklonil zbraň. Převor se naštval a vyškubnul Tominovi z rukou hůl, kterou namířil na 

členy SG-1. Mitchell se rychle ohnal, srazil jednoho vojáka k zemi a rychle jeho holí, 

kterou mu sebral ze země, vystřelil na převora. Převor bez použití jakýchkoliv schopností 

byl zabit Mitchellem.  

„Stůjte! Nestřílejte!“ zařval Tomin, když vojáci chtěli začít střílet na Mitchella, který 

rychle odložil hůl zpátky na zem. 
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„Jak…?“ nechápal Tomin. 

„Tady. Ukážu vám to,“ řekla Johnsová, která opatrně šla ke své brašně, ze které vytáhla 

proti-převorské zařízení. 

„Použili jsme tento přístroj. Dočasně jim to neutralizuje jejich schopnosti,“ vysvětlila 

Tominovi Johnsová. 

 

Prostor, Země, Odyssey, můstek 

Odyssea po krátkém letu v hyperprostoru se vynořila poblíž Země. 

Podplukovníci Marks i Carterová přicházeli s úsměvem na můstek, kde na ně čekala 

poručík Marksová. 

„Hlášení.“ 

„Jsme na stabilní orbitě,“ odpověděla Evansová. 

„Pane, madam. V SGC na vás dva čeká generál Landry. Bohužel, musíte ještě chvíli 

počkat. Má tam návštěvu z IOA, pana Jamese Marricka,“ oznámila jim Marksová. 

„Marricka? Toho zástupce Woolseyho?“ zeptala se Sam. 

„Ano, madam,“ odpověděla Jane. 

„No, s ním, doufám, že problémy nebudou. Nechtěl bych zavařit SGC ještě více. Stačil 

mně ten okamžik, když jsem vletěl k nim do kanceláře a vyřadil Odysseu z jejich 

seznamu. Ještě teď vidím jejich tváře,“ řekl s úsměvem Kevin, který přitom málem slintal. 

Sam s Jane se na něj dívaly a raději se tomu nijak nevyjadřovaly. 

„Co je?“ zeptal se Kevin, když si všimnul, že ho obě sledovaly. 

„Co by bylo?“ zeptala se Jane. 

„Když se na mě takhle díváte, napadají vás vždycky nějaké rošťárny.“ 

„Žádné rošťárny. Jenom ti závidíme, že sis dovolil na IOA,“ řekla Jane. 

„Závidět? V čem? Že jsem jim řekl pravdu o tom, že to jsou blbci?“ 

„Jo. Protože jsi byl první, kdo jim to řekl. Hned po tobě to byl generál O’Neill,“ 

odpověděla Sam. 

„Tak jestli chcete být další, tak běžte. Obě. Nikdo vám v tom nebrání,“ navrhnul jim 

Kevin. 

„Já už to udělala,“ přiznala se Sam. Jane s Kevinem se na ni v momentě podívali. 

„Kdy?“ zeptal se Kevin. 

„Asi měsíc potom, cos jim to řekl ty. A taky jsem hned potom, co jsem přijala velení, 

vyškrtla Hammonda z jejich seznamu. Byla to zábava,“ odpověděla s úsměvem Sam. 

„Páni. Tímto způsobem IOA pošleme dříve do pekel než NID,“ řekl na to Kevin. 

 

Země, SGC, pokoj pro hosty 

Daniel s Valou byli u Tomina, kterému pověděli celou pravdu o Orií. I pravdu o tom, že 

jim sloužil zbytečně. 

„Takže Oriové jsou mrtví?“ zeptal se Tomin. 
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„Jak jsme řekli, jistí si tím být nemůžeme. Víme, že jsme poslali zbraň do orijské galaxie, 

která by měla být schopna je zničit,“ odpověděl Daniel. 

„A co ti, co je uctívají?“ 

„Lidi ne. Pouze povznesené bytosti,“ odpověděl Daniel. 

„Vím, že to zní divně, ale pokud to nezastavíme, tato svatá křížová výprava ve jménu Oriů 

může skončit krvavými jatkami pro všechny lidi,“ řekla Vala. 

„A vy doufáte, že tato Archa přesvědčí ty, co v Orie stále věří, aby v nich přestali věřit?“ 

zeptal se Tomin a Daniel kývnul hlavou. 

„V Antičtině se jmenuje „Armeria Verimas“, což v překladu znamená Archa Pravdy,“ řekl 

Daniel. 

„Vím, že nemám právo to soudit, ale nezdá se mi to správné,“ řekl Tomin. 

„Já neříkám, že je to správné. Antikové si očividně nemysleli, že je morálně správné 

použít ji, jinak bychom v této situaci ani nebyli,“ řekl Daniel. 

„Ale v porovnání s krveproléváním, kterému možná čelíme…“ Vala nedokončila větu, 

protože ji přerušil Daniel, který stál vedle Tomina. 

„Myslíme, že Archa může být schopna přinutit lidi, aby věřili čemukoliv, na co je 

naprogramována,“ řekl Daniel. 

„Ale jak jste věděli, kde ji hledat?“ zeptal se Tomin. 

„To jsme nevěděli,“ odpověděla Vala. 

„Ta truhla, kterou jsme našli, nebyla Archa,“ řekl Daniel. 

„Ale přesto jste museli mít nějaké tušení.“ 

Danielovi se v hlavě promítla vize, ve které byla Archa Pravdy, která se v jednu chvíli 

otevřela. Z Archy vyšlo silně jasné záření a hned po něm se objevil Merlin, který zářil 

ještě více. Hned poté se objevila Dakara, kde hora, ve které byla antická zbraň, byla 

zničena. 

„Několikrát jsem měl tu vizi,“ řekl Daniel a Vala hned vysvětlila Tominovi, jak je to 

možné: „Daniel se na krátkou dobu dělil o svou mysl s bývalým Antikem, Merlinem.“ 

„Jeho vědomí už je pryč, ale právě on mi pomohl sestrojit přístroj, který jsme poslali, aby 

eliminoval Orie,“ oznámil Daniel. 

„Doufáme, že tyto vize jsou možná pozůstatkem, které za sebou zanechal úmyslně, aby 

nám pomohl najít Archu,“ řekla Vala. 

„A vy si myslíte, že já jsem blázen, když věřím v Orie,“ řekl na to Tomin. 

„Blázen ne, Tomine. Jen se mýlíš,“ opravila ho Vala. 

„Oba jste četli knihu o Počátku, že?“ zeptal se Tomin, když ho něco napadlo. 

„Ano,“ odpověděl Daniel. 

„Pamatujete si část o Ortus Mallum?“ 

„Promiň mi, ale neznám ji nazpaměť.“ 

„Je to velká kniha s drobným písmem, a ne moc obrázků,“ řekla Vala a ti dva se na ni 

podívali. 
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„Ortus Mallum je rodiště všeho zla. V úryvku se hovoří o hoře, která vybuchne a pochová 

město, odkud se kdysi rozšířilo všechno zlo. Ptám se jen proto, že jsi poukázal na horu, 

která ve tvé vizi vybouchla,“ řekl Tomin a sednul do křesla vedle Valy.  

 

Země, SGC, zasedací místnost 

Carterová s Marksem stáli před obrazovkou, na které připravovali simulaci, kvůli které 

museli přiletět zpátky. 

„Víš, co mě právě teď napadlo?“ zeptala se Sam. 

„No nevím. Nechám se překvapit,“ odpověděl Kevin. 

„Co kdybychom si udělali malý výlet?“ zeptala se Sam. 

„Záleží kam? A jestli nám dají velící dovolenou.“ 

„Vždyť ty jsi velitel. Nikdo ti v ničem nebrání,“ řekla Sam a přišla blíže ke Kevinovi, 

který se na ni usmál. Ruku položil na její záda a přiblížil si ji k sobě na pouhé milimetry, 

že se vzájemně dotýkali. 

„Kevine…“ řekla s úsměvem. 

„Ano?“ 

„Tady ne. Ještě nás uvidí.“ Kevin se zasmál a během chvilky byli od sebe, když do 

místnosti přicházel Mitchell s Landrym a Johnsovou, kteří usedli kolem stolu. 

„Johnsová. Už je to dlouho, co jsme se viděli,“ řekla Sam. 

„Asi dva roky, madam,“ řekla Johnsová při sednutí ke stolu. Mitchell pohlédl na Sam, 

která na sobě od odchodu z SG-1 nosí uniformu Odyssey. 

„Tak, podplukovníci, máte pro nás dobrou zprávu?“ zeptal se Landry. 

„Hned po odletu jsme na to přišli, pane, jen se nám nechtělo vracet se,“ odpověděla 

Carterová. 

„No, tak začněte.“ 

„Jistě. Ačkoliv si myslíme, že můžeme použít ZPMka na palubě Odyssey, nemají zdaleka 

dost energie, aby udržely odchozí červí díru na dobu neurčitou,“ řekl Marks. 

„Mám to brát tak, že ten trik s Pegasem není možný znovu zopakovat?“ zeptal se Mitchell. 

„Faktem je, že jsme měli štěstí, že jsme se vyhnuli útoku Wraithů,“ řekla Carterová a 

přepnula obrazovku, na které se zobrazila SuperBrána. 

„Ale věříme, že za použití Odyssey můžeme strategicky přenést čtyři jaderné hlavice typu 

Mark IX mezi segmenty SuperBrány,“ řekl Marks. 

„Doufáme, že je nikdo neuvidí. Jinak se spustí při jakékoliv aktivaci zvenčí,“ dopověděla 

Carterová a zmáčkla na ovladač. Animace se spustila přesně podle jejich slov. Mezi 

segmenty SuperBrány byly čtyři hlavice typu Mark IX, které postupně ničily SuperBránu. 

„Výsledný výbuch by měl teoreticky vytvořit řetězovou reakci a v podstatě použít masivní 

množství energie přenesené do SuperBrány z vytáčející galaxie, aby samotnou 

SuperBránu zničil,“ řekla Carterová. Během několika vteřin se objevil doktor Jackson, 

který řekl: „Ještě nic neničte. Tu SuperBránu budeme potřebovat.“ 
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„Doktore Jacksone?“ Landry se na něj nechápavě díval. 

„Antici s sebou nepřinesli Archu, pane. Je stále v orijské galaxii,“ vysvětlil Jackson a 

všichni se na něj okamžitě podívali. 

„Podplukovníci, musím s vámi mluvit,“ řekl Landry a odešel do kanceláře. Mitchell vstal 

také, ale Landry pokynul rukou, že má zůstat s týmem. Že chce mluvit pouze s Carterovou 

a Marksem. 

„Pane, co se děje?“ zeptal se jako první Marks.  

„Pan Marrick určitě bude chtít letět, jestli budete souhlasit s misí,“ odpověděl Landry. 

„Á jé,“ s těmito slovy sednul do křesla před Landryho stolem. 

„Proti misi nic nemám, pane, ale proti IOA ano. Jestli bude stejný jako Woolsey, tak 

počítejte s tím, že vám tu někdo brzy zaklepe na dveře,“ varoval ho rovnou Marks, který 

má s IOA hodně zkušeností. 

„Myslím, že nějaké setkání mě nezabije. Stačí, když to s ním vydržíte,“ řekl Landry. 

Marks se usmál a opřel se o křeslo, když ho něco napadlo. 

„Myslím, že už vím, jak na něj.“ 

 

Země, SGC, pozorovací místnost – o několik minut později 

Teal’c z pozorovací místnosti sledoval výslech Tomina, který vedl pan Marrick. Po 

skončení prvních otázek přišel za Teal’cem Mitchell, který sedl vedle něj. 

„Kde je Vala?“ 

„Nemohla se na to dívat,“ odpověděl Teal’c. 

„Slyšel jsi už plán?“ zeptal se Mitchell. 

„Tomin nás chce doprovodit. Věří, že nám může pomoci se spojit s anti-orijským 

odbojem. To by mohl být nejlepší způsob, jak zjistit, co Ortus Mallum vlastně je,“ řekl 

Teal’c. 

„Jednoznačně se nám hodí všechna pomoc, kterou dostaneme. Samozřejmě za 

předpokladu, že jsou Oriové opravdu mrtví. Jinak to bude velmi krátká mise.“ 

„Vskutku.“ 

 

Země, SGC, Landryho kancelář – o půl hodiny později 

V kanceláři generála Landryho byli Marks, Carterová, Jackson a pan Marrick. Všichni 

spolu diskutovali o misi do orijské galaxie. Když se všichni shodli na jednom, tak si do 

kanceláře pozvali Mitchella, který tam během několika vteřin dorazil. 

„Generále.“ 

„Podplukovníku, právě jsme došli k závěru. Mise je schválena,“ oznámil Landry. 

„Myslel jsem, že už mise byla schválena,“ řekl Mitchell. 

„Misi nejdříve musím schválit já, podplukovníku. A pak je tu ještě jistá věc s IOA,“ řekl 

Marks, který stál poblíž dveří do zasedací místnosti. Pan Marrick zavrtěl hlavou a řekl: 

„Jestli s vámi má letět ten Tomin, tak to musí být schválené IOA.“ 
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„Pane?“ Mitchell nechápavě pohlédl na Landryho, který mu vše vysvětlil. 

„Pan Marrick poletí s vámi.“ 

„Osobně jsem nadšený,“ řekl Marrick. 

„Jo, já taky,“ řekl na to Mitchell, který nesnáší IOA stejně jako ostatní. 

„Budu poprvé na palubě bitevního křižníku. Uvidíme se na palubě. Podplukovníci. 

Doktore Jacksone. Generále.“ Pan Marrick odešel z kanceláře a Mitchell hned za ním 

zavřel dveře. 

„Máte nějaký plán? Třeba zamknout ho v kajutě?“ zeptal se. 

„Nebojte, podplukovníku. Všechno už mám zařízené. A navíc, jestli bude vyvádět, tak ho 

zavřu rovnou do cely. Mám to i schválené,“ odpověděl Marks a ukázal na Landryho. 

„Děkuji za útěchu,“ řekl Mitchell a odešel z kanceláře.  

„Rádo se stalo. Pane,“ řekl Marks a hned za Mitchellem odešel zbytek, který se šel 

připravit na misi. 

 

Prostor, Země, Odyssey, můstek – o hodinu později 

Všechen potřebný personál byl připraven na odlet na palubě Odyssey, která se nacházela 

na orbitě planety. 

Na můstku na svých obvyklých místech seděli Marksová s Evansovou a Evansem, který 

zatím dohlíží na můstek. 

„My jsme připraveni. Chybí jen podplukovník,“ řekla Marksová. 

„Za chvilku tu bude,“ řekl kapitán. 

„Velitel na můstku,“ řekla Evansová, když se dveře otevřely. 

„Hlášení,“ řekl Marks, jakmile přišel na můstek.  

„Jsme připraveni, pane,“ odpověděla Marksová. Evans uvolnil místo ve velitelském křesle, 

do kterého pak Marks sednul. S křeslem se otočil na sestru a řekl: „Vstupte do 

hyperprostoru.“ 

„Ano, pane.“ 

Odyssea opustila orbitu Země a vstoupila do hyperprostoru. 

 

Hyperprostor, Odyssey 

Jakmile Odyssea vstoupila do hyperprostoru, Marks při odchodu předal opět velení 

můstku Evansovi. Při cestě do místnosti s jádrem se k němu připojila Sam. 

Mezitím Teal’c přišel do jídelny za Tominem, který přemýšlel o své budoucnosti. S tácem 

plný jídla, který držel v rukou, k němu přisednul. Teal’c hned na něm poznal, že nad 

něčím přemýšlí, a tak mu chtěl dát pár moudrých rad, které by mu v budoucnu měly 

pomoci. Jelikož Teal’c sloužil Goa’uldům stejně jako Tomin Oriům, tak si vzájemně 

mohli promluvit o chybách, které udělali. Jejich povídání poslouchal o pár metrů opodál 

Marrick, který z Tomina nespouštěl oči. Ale to oběma nezabránilo povídat si o minulosti, 

kde oba udělali spoustu chyb, které nemohou vrátit zpátky. 
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„Když nebudeš bojovat za to, v co věříš, všechno může být ztracené. Ale nebojuj za sebe. 

Bojuj za ostatní, které možná tvoje snaha zachrání. To je to nejmenší, co můžeš udělat.“ 

 

Prostor, poblíž SuperBrány, Odyssey, můstek 

Odyssea poblíž SuperBrány vystoupila z hyperprostoru a pomalu se k ní blížila. 

Podplukovník Carterová s doktorem Jacksonem přišli na můstek. Hned po nich přišel 

podplukovník Mitchell.  

„Dobrá, jsme připraveni,“ oznámila Sam při sednutí k taktické konzoli, kterou jí uvolnila 

Evansová. Kevin se na ni podezřele usmál a ona si toho všimla. 

„Co je? Na základě informací, které nám Daniel poskytnul, když byl převorem, jsem si 

byla poměrně jistá, že to vyjde.“ 

„Jo, já o tom nepochyboval. Jen jsem si řekl, že když tam tak sedíš, je to skvělé.“ Sam se 

tomu zasmála, ale Mitchellovi se to moc nelíbilo. Kevin pak pohlédl na sestru a řekl: 

„Vezměte nás tam.“ 

Podsvětelné motory se v jeden okamžik pořádně zažehnuly a Odyssea se dala do pohybu 

k SuperBráně.  

Všichni se dívali před sebe a napínavě čekali na vstup do brány. Během několika vteřin 

tomu tak bylo a loď vletěla do aktivní červí díry SuperBrány. 

 

Orijská galaxie 

Neznámá planeta, hospoda – o tři čtvrtě hodiny později 

Doktor Jackson spolu s Valou seděli v hospodě kolem stolu a popíjeli místní pití. Zároveň 

také čekali na příchod Tomina, který pro někoho šel. Oba měli na sobě běžné kožené 

oblečené, které místní vesničané nosí. Daniel při pití pohlédl do stran a zahlédl Merlina, 

který seděl mezi vesničany. 

„Vidíš to?“ zeptal se Daniel. Vala se podívala na místo, které sledoval, a akorát viděla 

starého muže, který mluvil se svými kamarády. 

„Co? Toho starého muže? Co je s ním?“ zeptala se Vala. 

„Ale nic,“ odpověděl Daniel, když najednou místo Merlina viděl prostého vesničana. 

„To jsme si popovídali,“ řekla Vala, a ještě jednou pohlédla na to místo. Pak se podívala 

na Daniela a zeptala se: „Jsi v pořádku?“ 

„Jo, je mi fajn. Popravdě mám pocit, že jsme na správné stopě,“ odpověděl Daniel. Po pár 

vteřinách přišel za nimi Tomin, kterého následoval jeden muž. 

„Toto je Hertis. Hertisi, toto je Daniel. Vala, má žena,“ jakmile to Tomin dopověděl, Vala 

tím byla zaskočena a rychle si odkašlala. 

„Promluvíme si o tom později,“ řekla Vala a hned potom Tomin s Hertisem usedli ke 

stolu. 

„Tomin mi řekl, že jste neslyšeli zvěsti, že oheň na Celestise přestal hořet,“ řekl Hertis. 

Vala na něj pohlédla a zeptala se: „Vážně?“  
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„Hádám, že vám Tomin neřekl to, že nejsme odsud,“ řekl Daniel. 

„Ano, to řekl. I tak jsem překvapen. Takové zprávy by se rozšířily široko daleko,“ řekl 

Hertis. 

„To si možná myslíte. Ale Tomin vám možná nevysvětlil přesně, jak daleko odsud 

žijeme,“ řekla Vala. 

„Převorové si myslí, že to je znamení toho, že Oriové nejsou spokojeni,“ řekl Tomin. 

„Říkají, že naše snaha v křížové výpravě proti zlu nestačí. Že musíme udělat více,“ řekl 

Hertis. 

„Jak jsem řekl, bylo vyrobeno mnohem víc lodí,“ řekl Tomin. 

„Jsou připraveni na nalodění. Tomin mi také řekl, že hledáte pozici Ortus Mallum,“ řekl 

Hertis. 

„To ano,“ potvrdila Vala. 

„Zajímalo by mě, proč si myslíte, že takové místo opravdu existuje ve skutečném světě,“ 

řekl Hertis. 

„Nevěříte, že všechno, co je napsáno v knize o Počátku, není založeno na nějaké pravdivé 

historické události?“ zeptal se Daniel. 

„Nejde tu o to, čemu věřím já,“ odpověděl Hertis. 

„Chcete, abych vám řekl, čemu věřím já?“ zeptal se Daniel. 

„Ne. Chci, abyste to dokázali,“ odpověděl Hertis.  

„No, to můžeme,“ řekla Vala a pohlédla s úsměvem na Daniela, který se usmíval více než 

ona. 

 

Prostor, Neznámá planeta, Odyssey, zasedací místnost 

Doktor Jackson s Valou, Tominem a Hertisem byli přeneseni na palubu Odyssey do 

zasedací místnosti, kde na ně čekal Marks s Carterovou a se zbytkem SG-1. 

„Vítejte na palubě Odyssey,“ přivítal Hertise podplukovník Marks. Hertis nemohl věřit 

svým očím, když před sebou viděl z okna planetu, ze které pochází. 

„Je to…?“ 

„Ano, je. A ano, jste ve vesmírné lodi. Jsem podplukovník Kevin Marks, velitel lodi,“ řekl 

Marks, když k němu stoupnul. 

„Pomůžete nám?“ zeptal se Daniel a Hertis souhlasně kývnul hlavou. 

„Vysoko v horách na okraji planin Celestis jsou ruiny vesnice. Věří se, že je to místo, 

které kniha o Počátku popisuje jako zrození všeho zla.“ 

„No, to dává smysl. Následovníci Oriů postavili své svaté město na planetě, kde věřili, že 

jejich bohové porazily Antiky,“ řekl Daniel. 

„Dovedl jste nás sem. Když vám ukážeme hvězdnou mapu, mohl byste nás dovést na 

planetu, kde je Celestis?“ zeptala se Carterová stojící poblíž Markse. Tomin na ni pohlédl 

a souhlasně kývnul hlavou. 

„Mluvíme tady o Vatikánu následovníků Oriů, že?“ zeptal se Mitchell. 
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„No, jestli oheň přestal hořet, tak to znamená, že Merlinovo zařízení fungovalo a Oriové 

jsou mrtví,“ řekl Daniel. 

„Ale převorové ne,“ přidal se Teal’c. 

„No, neletěli jsme až sem, abychom teď přestali, ne?“ zeptal se Daniel. 

„Už mnohokrát v historii byly ruiny Ortus Mallum prohledány převory Oriů. A i těmi, 

kteří věří tomu, co já. Hledali jsme dlouho artefakty, které by dokázaly pravdu o naší 

minulosti, našich předků a o prolhanosti knihy o Počátku. Nic tam nikdy nebylo 

nalezeno,“ informovat všechny Hertis o minulosti při pátrání po důkazech. 

„To je dobře. Můžeme doufat, že to, co hledáme, tam stále je,“ řekl Daniel. 

 

Prostor, Neznámá planeta, Odyssey, chodba -> můstek – o několik minut později 

Podplukovníci Marks a Carterová vystoupili z výtahu poblíž můstku, kde na ně čekalo 

nemilé překvapení. Před dveřmi, které vedou na můstek, stál pan Marrick, který je nerad 

rozhodnutím, které Marks učinil. 

„Proč jsem nebyl informován o tom, že máme někoho na palubě s novými informacemi o 

orijské aktivitě?“ zeptal se okamžitě Marrick. Marks s Carterovou se před ním zastavil a 

oba se usmáli. 

„Pane Marricku. To záleží pouze na mně, jestli ty informace vám dám nebo ne. Smiřte se 

s tím,“ odpověděl Marks a chtěl pokračovat v cestě, jenže před něj si stoupnul Marrick. 

„Podplukovníku. Jsem si jistý, že vám nemusím připomínat protokol.“ 

„Ten už pro mě a mou posádku neplatí, pane Marricku. A stejně naším hlavním úkolem je 

najít Archu. Je pozdě, abyste vystoupil z této lodi. Škoda, že vás tu nemohu nechat,“ řekl 

Marks a chtěl opět odejít, jenže zase mu v tom zabránil Marrick. 

„Tahle loď je největší výhodou, kterou Země má. Vaším úkolem je zabránit orijským 

lodím projít SuperBránou.“ 

„Jestli se nemýlím, tak naším úkolem je najít Archu. A i kdybychom ji nenašli, naší 

prioritou je obrana Země.“ 

„Máte, nebo nemáte nějaké důvěryhodné informace, že se chystá odletět víc orijských 

lodí?“ 

„Skliďte se mi z cesty,“ řekl Marks a obešel oklikou Marricka. Hned za ním šla Carterová. 

Marks s Carterovou vstoupili na můstek, kde většina posádky byla na svých místech. Když 

Evans uviděl Markse, vstal z velícího křesla a usedl k přední konzole. 

„Vaše instrukce byly jasné, podplukovníku!“ 

„Ještě tam nejsme. Poručíku Marksová. Nové souřadnice byly zadány do navigačního 

systému, vezměte nás tam,“ rozkázal Marks. 

„Ano, pane,“ odpověděla Marksová a začala pracovat na své konzole. 

„Nemáte ani ponětí, kolik máme času. Nejsem ochoten obětovat tuto misi, Zemi, nebo naši 

galaxii pro nějaký hloupý úkol. I to, že porušujete pravidla, co se týče rodinných 

příslušníků na palubě lodi.“ 
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„Držte už hubu!“ zařval Marks tak hlasitě, že každý přestal dělat svou činnost. Všichni 

začali sledovat jak Markse, tak i Marricka. 

„Tato loď je moje a vy na ni nemáte žádnou pravomoc. Takže jestli vám to vadí, zavřete se 

do kajuty a nevšímejte si nás. Při nejlepším pro nás, jestli nás nenecháte dělat naši práci, 

nechám vás odvést rovnou do cely. Je vám to jasný?“ zeptal se Marks. Všichni se dívali na 

Marricka a na jeho reakci. Marrick pohlédl na důstojníky na můstku a usoudil, že Marks 

má větší pravomoc než on, a tak odešel v klidu z můstku. Evans pohlédl na Markse, který 

povzdychnul. Kevin pak přišel ke křeslu, do kterého usednul. Hned za něj stoupla Sam, 

která se opřela o jeho křeslo. 

„Nechceš si sednout?“ 

„Ne. Je jen tvoje. Ale stojím hned za tebou,“ odpověděla Sam. 

„Děkuji,“ řekl klidným hlasem Kevin. 

 

Prostor, Celestis, Odyssey – o tři čtvrtě hodiny později 

Odyssea po krátké cestě vystoupila z hyperprostoru poblíž Celestis, u které se museli 

zamaskovat. Nad planetou totiž hlídkovaly tři orijské lodě, se kterými se nechtěli dát do 

boje, jelikož všichni chtěli, aby mise na planetě zůstala před Oriema v utajení. 

 

Celestis, Ortus Mallum, les  

Tým SG-1 spolu s Tominem byli přeneseni na planetu, přesněji na místo Ortus Mallum, 

kde se má někde nacházet Archa. Všichni se rozhlíželi kolem sebe, než se Mitchell zeptal: 

„Nějaký nápad, kde začít?“ 

„Ani ne,“ odpověděl Jackson. 

 

Prostor, Celestis, Odyssey 

Pan Marrick procházel chodbami, které vedou do bezpečně uzavřené části lodi, kde se 

nachází asgardské jádro. Z kapsy vytáhl přístupovou kartu, kterou použil na otevření 

dveřích. Byl velice ostražitý, když procházel chodbou. Byl téměř u místnosti, kde je 

asgardské jádro. Otevřel dveře, za kterými náhodou stál Marks. Marrick byl překvapen a 

zaražen, protože si myslel, že je s Carterovou na můstku. 

„Pane Marricku. Copak vás sem vítá? Víte, že do této části je přísný vstup zakázán.“ 

„Přišel jsem se pozeptat na pokroky.“ 

„Ale prosím vás. Vy? To tak. K asgardskému jádru je přísný vstup zakázán. Takže mi 

odevzdejte kartu a vraťte se zpátky do kajuty. Jinak vás čeká cela,“ řekl Marks a nastavil 

ruku. Marrick chvíli váhal, ale pak mu kartu podal. 

„Výborně. Teď běžte,“ řekl Marks a čekal na Marricka, až odejde ze zakázané sekce. Pak 

se Marks vrátil zpátky do místnosti, kde pracoval na zlepšení zbraní. 

 

Celestis, Ortus Mallum, les 

Vala s Tominem stáli u útesu, ze kterého měli krásný výhled do krajin. Tomin se nad 

něčím zapřemýšlel a Vala si toho všimla. 

„Jsi v pořádku?“ zeptala se Vala. 
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„Přemýšlel jsem, co tohle místo vlastně je,“ odpověděl Tomin. 

 

Prostor, Celestis, Odyssey 

Pan Marrick doposud stál poblíž asgardského jádra a čekal, až Marks opustí místnost 

s jádrem, ke kterému se chce za každou cenu dostat. Když Marks po hodinové práci 

opustil místnost, Marrick hned po jeho odchodu opatrně šel ke dveřím, které byly 

zamčené. Bez přístupové karty se tam bohužel nedostane. Jakmile Marrick stoupnul 

k nástěnnému panelu, vytáhnul z kapsy další kartu, která tentokrát patřila jinému 

důstojníkovi na palubě. Kartou projel přes čtečku karet a panel změnil barvu z červené na 

zelenou. Hned potom se otevřely dveře. Marrick je za sebou zavřel a zamknul. Pak šel 

k asgardskému panelu, na kterém otevřel přední panel, ve kterém byly krystaly. Jeden 

z hlavních krystalů uchopil a položil jej na panel. Z uniformy pak vytáhnul vlastní krystal, 

který byl odlišný od ostatních. Krystal vložil do panelu a zavřel ho. Marrick zmáčknul na 

kámen a začal něco hledat v asgardské databázi. 

Jane stála u boční obrazovky spolu se Sam, se kterou řešila spotřebu energie. Najednou 

z ničeho nic zapípala pilotní konzole.  

„Co se děje?“ řekla si v duchu Jane a hned k ní šla. Pohlédla na obrazovku, na které se 

zobrazilo: „Asgardské jádro v plném provozu. Uživatelský požadavek se vytváří.“ Jane 

otevřela ústa, protože tohle byl pro všechny malér. Asgardské jádro nelze prozatím 

detekovat, když funguje částečně. Plně aktivní jádro prozradí jejich pozici okamžitě. 

„Co to sakra je?“ vypustila z úst Jane a zapnula vysílačku. Když zrovna chtěla něco říci, 

na můstku se objevil Kevin. 

„Takže ty to nejsi. Kdo je v místnosti s jádrem?“ zeptala se okamžitě Jane. 

„Nikdo. Před chvílí jsem odtamtud odešel. Proč se ptáš?“ odpověděl Kevin, když šel 

pomalou chůzí k ní. 

„Někdo právě plně používá asgardské jádro na výrobu něčeho,“ jakmile to dopověděla, 

Kevin hodně rychle vyběhnul z můstku. Hned po něm ho následovala Sam s Jane. 

Kevin po krátkém běhu k místnosti s asgardským jádrem vytáhnul z uniformy kartu, 

kterou chtěl otevřít dveře. Jenže dveře zůstaly zavřené, a tak zapnul vysílačku a řekl: 

„Otevřete ty dveře, Marricku. Jinak počítejte s tím, že vás zavřu do cely, až zčernáte.“ 

Během chvilky za ním přiběhla Sam s Jane. Když Marrick neodpovídal, Kevin se naštval a 

šel k panelu. 

„Co se děje?“ zeptala se Sam. 

„Marrick se vevnitř zavřel. Snažím se to obejít,“ odpověděl Kevin a otevřel panel, ve 

kterém se začal hrabat. 

„Mohu nějak pomoci?“ zeptala se Jane. 

„Jo. Vrať se na můstek a informuj tým na planetě. Buď tam zůstanou, nebo se nechají 

přenést na palubu, jelikož rychlým tempem vstoupíme do hyperprostoru,“ odpověděl 

Kevin a Jane rychle běžela zpátky na můstek. Sam mezitím pozorovala Kevina, který už se 

téměř dobyl dovnitř. 

  

Celestis, Ortus Mallum, les  

Podplukovník Mitchell s týmem a Tominem stále hledali Archu Pravdy. Bohužel se jim 

zatím moc nedařilo. V rukách drželi PDAčka, se kterými se snažili najít nějakou známku 

energie, jestli nějakou vyzařuje.  
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„Jestli se nepodíváme pod každý kámen, tak nic nenajdeme,“ řekla Vala, kterou zrovna 

bádání po Arše nebavilo, protože nikdo nevěděl, kde přesně se nachází. 

„Podplukovníku Mitchelle, tady poručík Marksová, ozvěte se,“ ozvala se z vysílačky. 

„Slyšíme vás, Marksová. Co se děje?“ 

„Marks mi řekl, abych vás informovala o tom, že pan Marrick aktivoval asgardské jádro 

na plný výkon. Brzy nás objeví, takže máte na výběr. Buď zůstanete na planetě, nebo vás 

přeneseme na palubu, a co nejrychleji vstoupíme do hyperprostoru. Vyberte si.“ 

„Nemůžeme nikam jít. Ještě jsme ji nenašli,“ řekl okamžitě do vysílačky Jackson. 

„Vyřiďte Marksovi, že tu zůstáváme. Vyzvedněte nás pak, až vyřešíte situaci. Mitchell 

konec,“ tak znělo Mitchellovo rozhodnutí. 

 

Prostor, Celestis 

Odyssea se demaskovala poblíž orijských lodí a hned potom vstoupila do hyperprostoru. 

Tím orijské lodě zjistily, že nejspíše na planetě mají nezvané hosty. 

 

Hyperprostor, Odyssey, místnost s jádrem 

Po chvilce, co vstoupila Odyssea do hyperprostoru, se Marks úspěšně dostal do místnosti 

s jádrem. Spolu se Sam a mariňáky vešli do místnosti, kde našli Marricka, jak stojí před 

asgardským jádrem, se kterým něco dělal. Marks rychle uchytil Marricka za ruku a 

odstrčil ho ke zdi. Carterová okamžitě běžela k panelu a snažila se vypnout příkaz, který 

Marrick zadal, jenže to nešlo. 

„Nevypne se to.“ 

„Ne,“ řekl na to Marrick. 

„Něco to virtuálně vytváří, co je to?“ zeptala se Carterová, když se k němu otočila. 

„Uvidíte. Věřím, že je to skoro hotovo,“ odpověděl Marrick. 

„Co si sakra myslíte, že děláte?“ zeptal se hlasitě Marks a přitlačil ho více ke zdi. 

„Na rozdíl od vás dělám práci, na kterou jsem byl poslán. Zabránit další orijské invazi za 

každou cenu.“ 

„Jak pomůže tomu zabránit, když nás necháte zabít a zničíte tuhle loď?“ zeptala se Sam. 

„Ujišťuji vás, že tohle není v plánu.“ 

„Opravdu? Protože kvůli vám jsme museli vstoupit do hyperprostoru a nechat tým na 

planetě. Takže jsem zvědavý, jaký je ten váš blbej plán, protože buď budeme bojovat sami 

proti desíti, možná i více lodím, a prohrajeme, nebo snížíme výkonnost jádra a v klidu tu 

zůstaneme a budeme pokračovat v misi. Co si myslíte? Smrt nebo život?“ zeptal se Marks. 

„V tom se mýlíte. Vždycky jsou jiné možnosti, jenom je nehodláte připustit,“ odpověděl 

Marrick. Během několika vteřin se aktivoval kolem stolku štít a uvnitř se objevil 

Replikátor. Marks s Carterovou se okamžitě zděsili, když viděli Replikátora. 

 

Mléčná dráha 

Země, SGC, řídící místnost 

Hvězdná brána byla aktivní a generál Landry přišel k seržantovi Harrimanovi, který seděl 

u zadávacího počítače. 
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„To je SG-3, pane. Přenos z P6X-437.“ 

„Na obrazovku,“ řekl Landry a seržant na obrazovku pustil přímý přenos. Na obrazovce se 

objevil plukovník Reynolds, velitel týmu. 

„Generále. Převor přišel bránou před patnácti minutami a okamžitě navázal kontakt. 

Nejsem si jistý jak, ale vypadá to, že věděl, že jsme tu. Řekl, že nemá v úmyslu nám 

ublížit, ale že má zprávu na doručení vůdcům naší planety,“ Reynolds informoval generála 

o situaci. 

„Co to je?“ 

„Nevíme, pane. Řekl, že to doručí jedině osobně.“ 

„Chce, abychom ho sem pustili bránou?“ zeptal se Landry. 

„Ano, pane.“ 

„A ví, že to minule nešlo zrovna dobře?“ 

„To je otázka spíše pro převora než pro nás, pane.“ 

„Pravda.“ Reynolds pohlédl na převora a posunul kameru tak, aby ho viděl i Landry. 

„Je docela neústupný. Řekl, že má informaci o samotném přežití Země. A také, že ví, že 

máme technologii, která může dočasně neutralizovat jeho schopnosti.“ 

„Ví to?“ 

„Ano, pane. Vypadá to, že se pěkně rozšířilo, jak SG-1 zabila převora a informace o 

nedávné bitvě o Zemi.“ 

„Dejte nám hodinu, abychom mohli udělat nezbytné přípravy,“ rozhodl Landry. 

„Ano, pane. Reynolds konec.“ Obrazovka ztmavla a Landry okamžitě opustil řídící 

místnost. 

 

Orijská galaxie 

Celestis, Ortus Mallum, les  

Tým SG-1 stále pátral po Arše, ale bez výsledku. Mitchell hlídal okolí, Johnsová s Valou 

držely v rukách PDAčka a hledaly nějaké známky energie, Teal’c s Tominem drželi 

v rukách lopaty a kopali. No, a Jackson… Jackson stál u stromu a nad něčím přemýšlel. 

„Nerada bych ukončila tuhle párty, ale tohle je beznadějný. Nedostávám žádné energetické 

údaje. Takže pokud se nemáme kouknout pod každý kámen téhle hory, tak si nejsem jistá, 

co tu máme dělat,“ řekla Vala a Teal’c před ni stoupnul a sledoval Jacksona. Vala se 

okamžitě na něj podívala. Daniel se skloněnou P-90kou stál a díval se do neznáma kam. 

Před ním se objevil Merlin, který po chvilce na určitém místě zmizel. Daniel šel okamžitě 

na to místo. Vala povzdychla a řekla: „Nebo můžeme počkat, než bude mít Daniel zase 

jednu ze svých vizí.“ Daniel přišel na místo, kde se ukázal Merlin. Chvíli se díval na 

pozůstatky chrámů, pak se obrátil k ostatním a řekl: „Lidi, myslím, že tady něco je.“ Vala 

s úsměvem kývla a šla za Danielem spolu s ostatními. Daniel poukázal lopatou na jedno 

místo, které bylo zavalené velkým plochým balvanem, který se podařilo Teal’covi oddělat. 

V podzemí po mnoho let byla stále jeskyně, která vznikla po odletu Antiků z planety. 
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„Myslím, že bychom měli jít dolů.“ 

 

Hyperprostor, Odyssey, místnost s jádrem – o pět minut později 

Podplukovníci Marks a Carterová stáli pár metrů od Replikátora, kterého na podstavě 

drželo v uzavření silové pole. 

„Tu potvoru tady nechci, takže ji rovnou transportuji ven z lodi. Doufám, že se přitom 

zničí,“ řekl Marks a šel k asgardskému panelu. To Marrick nečekal, a tak hned řekl: 

„Nevíte, co děláte, podplukovníku.“  

„Na rozdíl od vás se snažím zachránit tuhle loď. Takže se mi do toho nepleťte,“ odpověděl 

Marks a pohlédl na Replikátora, když už byl téměř hotov.  

„Zahajuji transport.“ Během několika vteřin zmizel z podstavy Replikátor. Marks pak 

pohlédl na Marricka se slovy: „Co vás to napadlo? Víte, jak jste mohl ohrozit tuto loď. 

Díky vám jsme se mohli dostat do ještě většího problému.“ 

„Právě vy jste ohrozil loď i posádku. Paprsek byl nastaven tak, aby vše zůstalo na této 

lodi. Takže vám tu po lodi někde pobíhá Replikátor.“ Marks se doslova nasral a chytnul 

Marricka pod krkem a přitlačil ho opět ke zdi. 

„Co jste to sakra udělal?“ 

„Bylo to tak naprogramováno. Nemohl jsem to nijak ovlivnit.“ 

„Vy všivej parchante, proč jste nám to neřekl?“ 

„Bylo očividné, že mi úmyslně nedovolíte dokončit plán.“ 

„Když to nedokážeme zastavit, tak to vykuchá tuhle loď a začne se to replikovat!“ řekla 

Carterová dost hlasitě. 

„Měl bych doufat. A díky vám to je jediná možnost, jak infikovat orijskou flotilu.“ 

„A co sakra IOA bude dělat, až Replikátoři skončí s orijskou flotilou a rozhodnou se 

udělat malý výlet zpátky SuperBránou?“ zeptal se Marks. 

„Tomuto scénáři bylo zabráněno,“ odpověděl Marrick. 

„Autodestrukce. Dal jste nějaký vypínací příkaz do programu,“ řekla Carterová. 

„Říkal jsem vám, já to nebyl,“ řekl Marrick. 

„A kdo to teda byl? Woolsey? No, ten asi těžko. Takže kdo?“ zeptal se Marks. 

„Zkuste hádat. Kdo jediný měl přístup ke všem údajům týkající se Replikátorů a 

technologiím, které jsou na Odyssee?“ 

„On?“ 

„Jo, on.“ 

„Kdo je to on?“ zajímalo Sam. 

„Praporčík Stanley Keeper,“ odpověděl Kevin. Marrick se usmál, když Marks řekl toho, 

kde za vše může. 

„Co je to za důstojníka?“ zeptala se Sam. 

„Už tehdy na Prometheu dělal problémy. Pořád mi pokukoval kolem ramena. Na Odyssee 

jsem se už naštval a šel jsem za Emersonem, který ho hned vyhodil z lodi.“ 
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„A pak ho IOA, díky jeho znalostem, přijala k sobě,“ dopověděl Marrick. 

 

Celestis, Ortus Mallum, les, jeskyně 

SG-1 s Tominem šli po kamenných schodech do jeskyně, která byla napůl zřícená. 

S rožnutými svítilnami šli vpřed.  

„Nevím, jak vy lidi, ale dál to už nejde,“ řekla Vala, když všichni přišli k zasypané části 

jeskyně. 

„No, já se spíš bojím o to, aby nás tu Oriové nenašli, jestli uviděli Odysseu, jak vstupuje 

do hyperprostoru,“ řekl Mitchell. 

„Stejně ji musíme najít,“ řekl Daniel. Teal’c vytáhnul z vesty C-4ku, kterou chtěl použít, 

avšak Daniel ho okřiknul: „Počkej, to nemůžeme. Nevíme, jak je tahle jeskyně stabilní.“ 

„Takže se vrátíme zpátky, Danieli Jacksone?“ zeptal se Teal’c při pohledu na něj. 

„Tak to tam dej,“ rozhodnul Daniel. 

 

Hyperprostor, Odyssey 

Po celé lodi byl vyhlášen poplach. Všichni povinně museli s sebou mít vestu s P-90kami a 

A.R.G. Vojenský personál se rozdělil po celé lodi a hledali Replikátora, který mohl být 

kdekoliv. 

Poručíci Evansová a Marksová s kapitánem Evansem čekali na Markse před tajnou 

místností, o který ví jen málokdo. 

„Tak jak jsme na tom?“ zeptal se Marks, jakmile se tam objevil. 

„Všichni jsou na svých místech. Začali postupně prohledávat loď,“ odpověděl Evans. 

„Dobrá. Vy dvě budete hlídat místnost. Kdyby se tam dostali, byl by to rychlý konec.“ 

„A co budeš dělat ty?“ zeptala se Jane. 

„Se Sam se nejspíše zavřeme u asgardského jádra. S ním budeme moci najít 

sebedestrukční kód. Jestli se nám to podaří, budeme se moci vrátit pro SG-1. Pokud ne, 

budu to muset nějak dostat z Marricka. To přináší i další věc. Miku, ty budeš hlídat 

Marricka v cele, která bude stejně, jak v tamté místnosti, obklopena silovým polem. 

Replikátoři se dokážou dostat přes každou slitinu či cokoliv.“ Všichni kývli hlavou a 

rozešli se.  

 

Celestis, Ortus Mallum, les, jeskyně 

Když celý tým s Tominem byli v bezpečné vzdálenosti, Mitchell odpálil C-4ku. Hned po 

explozi se vytvořila díra, která vedla do další části jeskyně. Kolem nich byl kouř, přes 

který moc neviděli, a tak vzali baterky a pokračovali dál. Přes sutiny se dostávali do 

uzavřené části jeskyně. Věděli, že dál už nic nenajdou, a tak začali hledat Archu, tam kde 

právě jsou. Čirou náhodou ji po pár minutách našel Teal’c. 

„Danieli Jacksone.“ Daniel přišel k Teal’covi a dřepnul si. Pár kamenů z neznámé bedny 

sundal a řekl: „Máme ji.“ Bedna, kterou našel Teal’c, byla ve skutečnost pravá Archa 

Pravdy. 
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„A jsi si tentokrát jistý?“ zeptala se pro jistotu Vala. 

„Rozhodně. Našli jsme ji,“ odpověděl Daniel. Mitchell s Johnsovou pohlédli na Archu a 

oba se usmáli. 

 

Mléčná dráha 

Země, SGC, zasedací místnost 

Mezitím, co SG-1 našla Archu, SG-3 přivedla do SGC převora. Generál Landry stál 

v zasedací místnosti a sledoval aktivovanou bránu, kterou právě přišla SG-3 s převorem, 

který chce předat zprávu. Plukovník Reynolds šel poslední s převorovou holí, kterou měl 

opřenou o rameno. Jakmile tam byli všichni, pohlédnul na generála, který přemýšlel o 

osudu Zemi či celého vesmíru. 

 

Země, SGC, zadržovací místnost – o několik minut později 

V zadržovací cele stál převor, který čekal na Landryho příchod. Dlouho nečekal, protože 

se během pár vteřin otevřely dveře a dovnitř vešel Landry. 

„Ukazujete velkou odvahu, když mi čelíte osobně, generále,“ řekl převor otočený 

k Landrymu zády. 

„Odvaha je zapotřebí jenom tehdy, když čelíte něčemu, čeho se bojíte,“ řekl na to Landry. 

Převor se usmál a řekl: „Plameny nevědomosti hoří bez popálení. Pozor na sílu, nebo vás 

pohltí dřív, než si to uvědomíte.“  

„Můžete přeskočit oheň a síru. Pokud jste mi přišel říct, že jdete znovu po Zemi, tak to už 

dávno vím. A také vám chci říct, že jsme na vás připraveni,“ řekl Landry při pochodování 

kolem převora. 

„Není ještě pozdě. Dovolte mi poslat zprávu vašemu světu, že Počátek je cesta ke spáse a 

všichni budete ušetřeni.“ 

„Musím vám říct, že i kdybych vám dovolil proslov přede všemi, nemyslím, že by vás 

někdo poslouchal.“ 

„Tak to jste všichni odsouzeni.“ 

„To možná. Ale nemyslím, že vy tomu pomůžete,“ řekl Landry a šel ke dveřím. 

„Nebyl bych si tím tak jistý.“ 

„Opravdu? Co vám trvalo tak dlouho? Země má být ta nejlidnatější planeta v galaxii, na co 

znova čekáte? Samozřejmě jste se snažili nás párkrát varovat. Jednou jste na nás zaútočili, 

ale my vyhráli. Jsme stále velká osina ve vašem pověstném zadku. Vážně nechcete, abych 

věřil, že jste si nechávali to nejlepší vždy na konec. Co se děje? Vy máte vždycky co říct. 

Řeknu vám, co si myslím. Řekl bych, že tenhle tah zavání zoufalstvím. Nejste si tak jistí 

tím úkolem.“  

„Vaše obrana není nic v porovnání se silou Oriů. Budete sraženi apokalypsou…“ 

„Jasně, jasně, tady jsou novinky. Oriové jsou mrtví. Zabili jsme je. Poslali jsme skrze 

SuperBránu zbraň od bývalého Antika a všechny jsme je vyhladili. Ty bytosti, kterým 
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říkáte bohové, ty bytosti, které vám lhaly, manipulovaly s vámi pro jejich vlastní hlad po 

moci, jsou pryč. A všechno, co si myslíte, že děláte v jejich jménu, je naprosto 

bezvýznamné,“ řekl Landry a převor se na něj podíval. 

„Mýlil jsem se. Nejste odvážný, generále. Vy nemáte rozum. Vaše planeta shoří 

v hlubinách temnoty.“ 

„Uvidíme. Je jedna věc, kterou ještě vím. Jestli půjdeme do pekla, tak vy půjdete s námi. 

Do toho, shořte v plamenech, jestli chcete,“ řekl s úsměvem Landry a odešel z místnosti. 

 

Orijská galaxie 

Hyperprostor, Odyssey 

Tým SGO-1 pod vedením majora Jenningse prohledával jedno patro za druhým. Stejně tak 

to dělaly i ostatní týmy. Zbylá posádka se shromažďovala u zbrojnic a vyzvedávala si 

A.R.G. s P-90kami. 

Kapitán Evans zavedl Marricka do zvláštní zadržovací místnosti, ve které se nachází jedna 

z mnoha bezpečnostních zařízení, která dokážou obklopit místnost silovým polem. 

Marricka zavřel do cely, kterou za sebou zavřel. Pak usedl ke konzoli, na které spustil 

jeden z málo programů, které byly naprogramovány na té konzole. Během několika vteřin 

se místnost obklopila silovým polem. 

Poručík Marksová s Evansovou vylezly po žebříku a pak se doplazily k poklopu, kterým 

se dostaly do tajné místnosti. Jakmile byly v místnosti, zavřely za sebou poklop. Pak obě 

usedly ke konzolám a udělaly to samé, co Evans. Během několika vteřin byla místnost 

obklopena silovým polem. 

Major Jennings vedl svůj tým kolem nákladového prostoru. Všude kolem nich bylo ticho, 

než major zaslechl nějaký zvuk. Zvednul ruku a zbylí dva se za ním zastavili. Poblíž nich 

lezl po konstrukci Replikátor. Jennings na něj zamířil a vystřelil. 

„Podplukovníku Marksi, dostali jsme ho,“ řekl Jennings do vysílačky. Bohužel, jakmile to 

dopověděl, ozvaly se další zvuky.  

„Do prdele! Padáme!“ zařval Jennings, když se zpozad rohu objevili další Replikátoři. 

„Lidi, máme problém. Rozhodně je jich tu více než jeden,“ řekl při střelbě Jennings. 

Všichni při běžení stříleli z P-90tek. Před nimi se pomalu zavírala přepážka, takže museli 

přitlačit ve sprintu a běžet rychleji. 

„Kolik?“ zeptal se Marks. 

„Hodně,“ odpověděl Jennings a s týmem se rychle schovali do šachty, kudy vede nouzový 

žebřík. 

„Vypadá to, že se ten původní proměnil v královnu. Dobrá zpráva je, že je nejspíše 

nehybná. Ostatní Replikátoři k ní přinesou materiál na vytvoření nových bloků. To je to, 

co právě teď musíte hledat,“ řekla Carterová. 

„Jakmile bude vzduch čistý, začneme ji hledat. Jennings konec.“ 

 

Celestis, Ortus Mallum, les, jeskyně 

Daniel odfoukl prach, který se všude rozechvěl. V rukou držel štěteček, kterým zbytek 

prachu odstranil. 

„Danieli, proboha nebuď tím tak fascinovaný a prostě to otevři,“ řekla Vala a nedočkavě 

otevřela Archu. 



~ 237 ~ 
 

„Počkej!“ zařval Daniel, ale už bylo pozdě. Naštěstí se podle jeho očekávání nic nestalo. 

Teal’c ji tedy otevřel úplně. Všichni se podívali dovnitř, kde byly malé krystalky. 

„Co se mělo stát?“ zeptal se Tomin. 

„Nic. Nemyslím, že je to zapnuté,“ odpověděl Daniel. 

„Možná je to rozbité,“ řekla Vala. 

„Možná, že je zdroj energie vyčerpán,“ přemýšlela i Johnsová. 

„No, je to milión let staré, takže bych se nedivila,“ řekla Vala. 

„Není to zapnuté,“ zopakoval Daniel svoje předchozí slova. 

„No, tak to zapněte,“ řekl Cameron. Daniel zavřel Archu a podíval se na panel, na kterém 

byly symboly písmem Antiků. 

„Myslím, že to bude mít co dočinění s těmito symboly. Vypadají jako tlačítka,“ řekl 

Daniel. Zrovna se chystal dotknout se jedno z tlačítek, jenže ze stropu začalo padat 

kamení. 

„Navrhuji, abychom to vzali s sebou a prozkoumali to nahoře. Je někdo zásadně proti?“ 

zeptal se Mitchell. 

„Dobrý nápad,“ odpověděla Vala a rychle všichni vstali a vzali Archu. Pak si to rovnou 

zamířili k východu. 

 

Celestis, Ortus Mallum, les 

Po několika vteřinách se všichni bezpečně dostali z jeskyně. Major Johnsová okamžitě 

namířila zbraň před sebe, protože zahlédla orijské bojovníky. 

„K zemi! Jsme obklíčení,“ řekla Johnsová. Všichni rychle dřepli a nastavili své zbraně 

před sebe. 

„Jsou všude,“ řekl Mitchell. 

„Boj nebo vzdát se?“ zeptala se Johnsová. 

„Bez boje se nikdy nevzdávám,“ odpověděl Teal’c a začal se střelbou. Zbytek ho 

následoval. 

 

Hyperprostor, Odyssey 

Marks s Carterovou měli dost napilno. Replikátoři se začínali množit ve velkém a je jen 

otázkou času, než přijdou na to, jak vypnout silová pole, která obklopují důležité 

místnosti. Jejich hlavní prioritou je převzít loď, a jestli to chtějí udělat, tak se musí dostat 

do místnosti s jádrem a do Marksovy tajné místnosti, kde jsou Jane a Sharon. Aby se do 

těchto místností nedostali, byla udělána opatření, která tomu mají zabránit. K tomu jsou 

obě místnosti zaceleny. Takže se nikdo zevnitř nedostane ven.  

Mike seděl u konzole, která není závislá na chodu systémů, takže může sledovat 

Replikátory podle upravených systémů. Mezitím Marrick seděl na pryčně a sledoval ho. 

Najednou nad nimi ve větrací šachtě proběhnul Replikátor. 

„A už je tu máme,“ řekl Mike a pro jistotu vzal do rukou P-90ku. Pak zapnul vysílačky a 

řekl: „Pane, jdou směrem k vám.“ Větrací šachtou se proháněla skupina Replikátorů, která 

se snažila dostat do místnosti s jádrem. 

Podplukovníci Marks a Carterová stáli u asgardského panelu, na kterém hledali 

sebedestrukční kód. 

„Rozumím,“ odpověděl Marks. 

„Musí se množit ve velkém. Budou u energetického rozvodu, to je jisté,“ řekla Sam. 
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„Souhlasím. Chce to najít královnu,“ řekl Kevin. 

„Chtělo by to nějaký plán. Chce je to dostat na jedno místo a nějak je zničit,“ přemýšlela 

hlasitě Sam. Kevin se usmál, když ho zrovna něco ve své šikovné hlavince napadlo. 

„Pamatuješ si na to hlášení z Atlantidy, které jsme četli?“  

„O kterém mluvíš?“ zajímalo Sam. 

„Mluvím o tom, jak Replikátoři napadli Atlantidu. McKaye tehdy napadlo, že když 

vytáhnou z A.R.G. krystal a vloží ho do emitorů štítu, při jeho aktivaci se vytvoří masivní 

vlna, která dokáže zničit Replikátory najednou,“ odpověděl Kevin. 

„Skvělý nápad. Ale nevíme, jestli na ně bude účinkovat. Mohli je naprogramovat tak, aby 

proti tomu byli imunní, takže bychom byli opět na začátku,“ řekla Sam, která o 

Replikátorech věděla trochu více než on. 

„Proto tu máme geniální vynález Asgardů. Takže se jde čarovat,“ řekl Kevin. 

„Ale i přesto, kdyby se nám to podařilo, nedostaneme se ke generátorům štítu. Mezi námi 

a generátory probíhá několik set Replikátorů, kterých se tak snadno nezbavíme,“ řekla 

Sam. 

„Sakra,“ řekl Kevin a sedl na židli u hlavní stanice. Hlavu opřel o ruku a přemýšlel. 

Během několika vteřin se na obrazovce před ním objevily instrukce i s pozdravem. Když 

si toho všimnul, usmál se. Ale Sam o tom neřekl. Ty instrukce byly totiž od Emersona, 

který mu slíbil, že mu kdykoliv se vším pomůže. A to je první známka pomoci. Kevin si 

v duchu pomyslel: „Děkuji, plukovníku.“ 

 

Celestis, Celestové pláně 

Několik orijských stíhaček letělo k hlavnímu městu Oriů. 

Dva vojáci zrovna táhli v bezvědomí Daniela do samotné cely, tak jako ostatní. Struktura 

chodeb a cel byla primitivní oproti ostatním rasám. Když do ní přišli, položili Daniela na 

zem. On se pak sám otočil na záda. Chodbou, která vede k Danielově cele, procházel Doci. 

Když se Daniel otočil na bok, viděl Dociho stojícího před celou. 

„Oh, bože,“ řekl bolestně Daniel se zavřenýma očima. 

„Vaši bohové vás nyní nemohou zachránit, Danieli Jacksone,“ řekl Doci. 

„Tohle je jen konstatování obecné nespokojenosti,“ řekl Daniel a otočil se k němu zády. 

U všech ostatních stáli převorové, kterým svítila hůl. Všichni slyšeli nesmyslná a 

nesouvislá slova spolu s pronikavým bzučením. Všichni tím byli mučeni a svírali se ve 

velkých bolestech. 

„Prosím, mějte slitování!“ žádal Tomin, který se snažil zvednout z podlahy, ale to pro něj 

bylo vysilující. Sténal, a přitom křičel bolestí. 

Vala byla u mříží, kterých se držela. Z dálky slyšela Tomina, který stále křičel bolestí. 

Převor stál jen pár kroků od Valy, která se přes mříže v úzkosti dívala. 

Major Hetty Johnsová nebyla na tom o moc lépe. Klečela u zdi, o kterou se rukama 

opírala. Její oči byly zrudlý a z ramene jí tekla krev. Rána na jejím rameni vznikla při 

bránění jejich pozice. Od té doby, co je chytili, se na to nikdo nemohl nepodívat a dát 

první pomoc. 

Podplukovník Mitchell jako obvykle se snažil něco dělat, jenže v tomhle případě 

nedokázal nic. Válel se na podlaze a svíral se v bolestech, tak jako ostatní. 

Asi tak na tom stejně byl i Teal’c. Nemohl se pohnout a zároveň si musel držet uši, 

protože ten pronikavý zvuk nelze za normálních i nenormálních podmínek poslouchat. 
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Doci stál u Daniela a pravil: „Enim lupin purnum pravus intus.“ 

 

Hyperprostor, Odyssey 

Krom toho, že Replikátoři se množili ve velkém, jsou všichni ve velkém průšvihu. Velká 

skupina Replikátorů se blížila přímo k motorům, které jsou určeny pro hyperprostor. 

Zevnitř ho vypnout nemohou, a tak šli přímo ke zdroji. 

Marks rychle mačkal na hlavní stanici několik tlačítek za sebou, aby mohl zabránit 

Replikátorům se dostat k hypermotorům. 

„Sakra. Jsou moc rychlí,“ řekl zcela zpocený Kevin. 

„Použij štít!“ řekla Sam, která stále hledala sebedestrukční kód. 

„Nejde to! Veškerá energie byla převedena do systémů, které jsou pro nás nezbytně nutné. 

A taky do silových polí, aby se nedostali do místností. Nemáme šanci jim v tom zabránit. 

Krucinál,“ řekl Kevin a naštvaně praštil rukama o stanici. 

Replikátoři se téměř dostali k hypermotorům. U všech čtrnácti pohonů byl Replikátor, 

který se obětoval pro jeho zničení. Stačila jen vteřinka a všichni na ráz vyrazili. 

Veškerá posádka pocítila prudké zpomalení a odhoz na zem.  

Sam to odhodilo dozadu a Kevin dopadl zády na protější stanici. 

Mike se praštil hlavou o konzoli a Marrick spadl z pryčny na zem. 

Jane se Sharon spadly z křesel a obě se praštily zároveň o hlavu.  

„Promiň. Jsi v pořádku?“ zeptala se Jane po nárazu se Sharon. 

„To je dobrý,“ odpověděla Sharon a pomalu vstaly z podlahy. 

Odyssea se vynořila v prázdném prostoru, kde nebyly poblíž žádné planety. 

Sam se motala hlava, když vstávala z podlahy. Rozhlížela se kolem sebe a hledala Kevina. 

Po chvilce, kdy mohla pořádně zaostřit, ho našla. 

„Kevine.“ Kevin ležel rozválený na stanici a se sténáním se jen tak tak pohnul. 

„Jsi v pořádku?“ zeptal se Kevin. 

„Já jo, ale ty zřejmě ne,“ odpověděla Sam. 

„Mě si nevšímej. Vrať se zpátky k práci. Musíme se zbavit těch Replikátorů,“ řekl Kevin. 

Sam ho poslechla a okamžitě se vrátila k asgardskému panelu, který nadále byl používán 

v plném provozu, protože jen tak dokážou najít sebedestrukční kód. Kevin po chvilce slezl 

ze stanice a doplazil se k židli, na kterou sedl. Pak pokračoval ve své dosavadní práci. 

Replikátoři teď dostali nový cíl. Dostat se do místnosti s jádrem. A tak šli rovnou na 

skupinu vojáků, kteří bránili dveře do místnosti. 

Tým SGO-1 po zvednutí z podlahy se vydal zpátky k hledání královny. Po pár odbočkách 

narazili na skupinu Replikátorů, která mířila do nákladového doku tři. Z doku vycházelo 

žluté světlo blikající v intervalech doprovázející modrou září. Celý tým ostražitě vešel do 

místnosti a schoval se za kontejnery. 

Když si Marks protahoval záda, z vysílačky se ozval major Jennings: „Pane, našli jsme 

královnu.“  

„Výborně. Zanechte tam C-4ku, ať to můžeme vyhodit do povětří a vypadněte odtamtud,“ 

řekl Marks. 

„Rozumím. Nemáme to vyhodit už teď?“ zeptal se Jennings a Marks na to odpověděl: „Já 

nemám nic proti.“ 

„Ale já ano. Zničení královny přilákáte všechny Replikátory přímo k vám. Není to dobrý 

plán, dokud nebudeme mít sebedestrukční kód,“ přidala se do konverzace Sam, která stále 



~ 240 ~ 
 

hledala sebedestrukční kód, který by měl být někde v asgardském panelu. Zatímco ona 

pokračovala v pátrání, Jennings odpověděl: „Rozumím.“ Marks odpochodoval od stanice a 

šel za Sam k asgardskému panelu, na kterém zadal pár příkazů. Na stolku se objevilo deset 

krystalů typu A.R.G.  

„Co zamýšlíš?“ zeptala se Sam. 

„Nemůžeme se dostat ke generátorům, protože nám v tom brání Replikátoři. No, a tak je 

tam transportuji paprskem, dokud ještě funguje,“ odpověděl Kevin.  

„Počkej chvilku,“ řekla Sam a stoupla zpátky k panelu. 

„Nejdříve musíš předělat program, jinak se krystaly mohou klidně dostat přímo do 

hlavních zdrojů generátorů. A ty bys rozhodně nechtěl tuhle loď zničit, že ne?“ zeptala se 

ho Sam. 

„Ne, to rozhodně ne,“ odpověděl Kevin a nechal pracovat Sam. 

 

Celestis, Celestové pláně 

Dva poddaní Oriů přivedli Valu do místnosti, kde uprostřed byla umístěna na stole Archa 

Pravdy. Stoupli před Archu a poklonili se směrem k výřezu podobný oválu ve zdi, v jehož 

středu byl znak Oriů. Vevnitř planul oheň. Jakmile se oba poddaní vzpřímili, řekla Vala: 

„Přesně podle pověsti.“ Oba poddaní pak opustili místnost a po chvilce se plameny 

proměnily v samotnou Adriu, která na sobě měla červené šaty. Plameny nadále zůstávaly 

spojené s ní, když se pohybovala. Když ji Vala zpozorovala, zavřela oči a povzdychla. 

 

Prostor, neznámo kde, Odyssey 

Krom toho, že se Replikátoři pokoušeli dostat do místnosti s jádrem, tak se k Odyssee 

dostavily orijské lodě, které hned začaly s palbou. 

Marksová přesedla k náhradní pilotní konzoli. Chtěla s Odysseou letět, jenže Replikátoři 

zlikvidovali rovnou všechny jejich motory. 

„Sakra. Co teď?“ myslela hlasitě Jane. 

„Použij trysky. Nejsou dost efektivní jako motory, ale alespoň nezůstaneme na místě,“ 

napadlo Sharon. 

„Dobrý nápad,“ řekla Jane a aktivovala všechny zadní trysky. 

Odyssea pod útokem Oriů, i když pomalu, se dala do pohybu. 

Na obrazovce, která je za asgardským jádrem, se zobrazila nepříznivá zpráva. 

„Ale ne,“ vyšlo ze Sam. 

„Co je?“ zeptal se Kevin. 

„Víš, jak jsem zadala jádru, ať analyzuje program a najde příkaz k zastavení? Říká, že 

neexistuje,“ odpověděla Sam. 

„Napíšeš ho?“ zeptal se Kevin. 

„Právě jsem začala,“ odpověděla Sam. 

 

Celestis, Celestové pláně 

Adria pochodovala kolem Archy a Valy. Její hlas byl jiný, než který měla před 

povznesením. 

„Ráda tě vidím, matko. Nebo ti mám říkat Valo? Při našem posledním setkání jsi popřela 

náš pokrevní vztah.“ 

„Ty už zřejmě žádnou krev nemáš,“ řekla na to Vala. 
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„Ráda uslyšíš, že Merlinova zbraň fungovala. Oriové byli zničeni,“ řekla Adria. 

„To není žádná novinka,“ odpověděla na to Vala a Adria zmizela a pak se objevila na 

druhé straně místnosti. 

„Tobě a tvým prostým lidským přátelům se nějak podařilo zničit dost velkou skupinu 

mocných povznesených.“ 

„Jsme totiž velice odhodlaní. Vždycky říkám, že nikdy nevíš, co dokážeš, dokud to 

nezkusíš,“ řekla Vala. 

„Souhlasím.“ 

„Ale moc tě to nevzrušuje,“ řekla Vala. 

„Ne. Energie přenášená na Orie jejich lidskými následovníky se rozšířila mezi ostatními. 

Teď, když jsem povznesená, jde všechna moc ke mně,“ řekla Adria a zase se přemístila. 

„Jestli nás všechny nejdříve nezabiješ.“ 

„Škoda, že nemůžu použít tvůj malý objev, abych všechny v galaxii přesvědčila, aby mě 

následovali. Bylo by to mnohem lidštější,“ řekla Adria a hlasitě se zasmála. Po chvilce 

dopověděla: „Ale ne tak zábavné.“ 

„Nechci ti radit, ale proč nepoužiješ Archu?“ 

„To by nebylo ono. Lidé mě musí vidět takovou, jaká doopravdy jsem,“ odpověděla Adria. 

„Rozmazlený spratek s komplexem bohyně?“ zeptala se Vala. 

„No tak, matko,“ řekla Adria. 

„Archu lze naprogramovat jen tak, aby přiměla lidi věřit tomu, co je pravda,“ řekla Vala a 

Adria jí pak na to řekla: „Jakmile budou Antikové zničeni, stanu se bytostí nesrovnatelné 

síly a všichni pode mnou mě budou uctívat. Bohyně v pravém slova smyslu, nemyslíš?“ 

Adria se usmála, když věděla, že jí nikdo nemůže plán pokazit. Vala akorát zavrtěla 

hlavou a otočila se k ní zády. 

 

Prostor, neznámo kde, Odyssey 

Mariňáci, kteří stříleli po Replikátorech, se dostávali do problému. Každému už pomalu 

začínala docházet munice. Velitel si toho všimnul a zařval do rádia: „Podplukovníku, 

dochází nám munice!“ 

Marks okamžitě zapnul vysílačku a řekl: „Majore, odpalte to!“ 

Major Jennings se svým týmem byli v bezpečné vzdálenosti, a tak jim nic nebránilo 

v odpálení C-4ky, která explodovala v nákladovém prostoru, kde se nacházela královna. 

Replikátoři se podle jejich očekávání začali vracet k místu, kde původně byla královna. 

Jennings rychle dal povel k odchodu, a tak se vydali k místnosti, kde byla uzavřena Jane se 

Sharon. 

Sam dokončila poslední úpravy transportéru, a tak mohli přenést krystaly na potřebná 

místa. 

„Kevine, můžeme,“ řekla Sam. Kevin položil zpátky na stolek všech deset krystalu a 

kývnul na Sam, že může začít s transportem. Během několika vteřin byly krystaly 

přeneseny. 

Krystaly se objevily na všech potřebných místech. 

Kevin se přemístil ke stanici, na kterém spustil připravený program.  

Kolem štítu se objevila modra masivní vlna, která po chvilce projela celou lodí. 

Replikátoři se začali rozpadat, a tak všichni zakřičeli vítězné: „ANO!“ Ale ještě se 

nemohli úplně radovat. Venku na ně mávala skupina orijských lodí. 
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Marks rychle přepnul obrazovku a zjišťoval škody motorů. Když viděl výsledek, hrůza 

v očích na něm poznamenala, jak zlé to je. 

„Jsme v pasti. Bez motorů a hyperpohonu jsme ztraceni. Štíty jsou na sedmdesáti 

procentech a stále klesají. Je jen otázkou času, než selžou,“ řekl Kevin a s nápady už byl 

v koncích. 

„Marksi, tady Svitsová. Slyšíš mě?“ ozvalo se najednou z interkomu. 

„Helen…?“ řekl překvapený Kevin a rychle zapnul vysílačku. 

„Helen, jsi to vážně ty?“ 

 

Prostor, neznámo kde, Athena, můstek 

Plukovník Svitsová stála v přední části můstku, odkud sledovala orijské lodě, jak se trefují 

do bezmocné Odyssey. 

„Jsem to já, Kevine. Vše vysvětlím později. Pokusíme se vás odsud dostat,“ odpověděla 

Helen. 

„Odysseu tu nemůžeme nechat. A o autodestrukci nechci slyšet ani slovo,“ řekl Kevin. 

„Na tu možnost jsem ani nepomyslela. Obě lodě poletí v hyperprostoru. Spojíme se s vámi 

kotevními háky, pak vstoupíme do hyperprostoru. Jinou možnost nevidím,“ vysvětlila 

Helen svůj plán. Po téměř minutovém mlčení a rozhodování Kevin odpověděl: „Dobrá. 

Dejme se do toho.“ 

„Jsme na cestě,“ řekla Helen a kývla na Nyklovou, která nažhavila motory a letěla 

s Athenou přímo k Odyssee. 

 

Prostor, neznámo kde, Odyssey, místnost s jádrem 

Marks zapnul interkom a řekl: „Celé posádce, připravte se na spojení s Athenou.“ 

„Asgardské jádro bylo přepnuto do částečného používání. Už nás nenajdou,“ řekla Sam. 

 

Prostor, neznámo kde 

Athena se téměř dostala k Odyssee a byla pod palbou stejně jako ona. Štít Odyssey se 

rozšířil na obě lodi a Athena ten svůj stáhla. Athena zastavila těsně nad Odysseou a začala 

se sestupem přímo na ni. Po pár napínavých minutách se obě lodě spojily a připevnily 

kotevními háky. Lodě nebyly přímo nad sebou, Athena vyčuhovala zadní částí lodi vzadu, 

jelikož by se jinak zasekli na vyčouhávajícím můstku, na kterém by způsobili mnohem 

větší škody. Kotevní háky přesně pasovaly do zámků na Odyssee, a tak mohli začít. 

 

Prostor, neznámo kde, Athena, můstek 

Plukovník Svitsová s nervy na drátě si oddychla, když to hlavní měli za sebou. 

„Hotovo,“ řekla s úlevou Nyklová. 

„Výborná práce, kapitáne.“ 

„Děkuji, madam.“ 

„Odysseo, připravte se na vstup do hyperprostoru,“ řekla Svitsová do vysílačky. 

„Jsme připraveni. Můžete,“ odpověděl Marks. Svitsová pohlédla na Nyklovou a kývla 

hlavou se slovy: „Můžete.“ 

„Rozkaz.“ Stejně jak Svitsová byli všichni zpoceni a čekali jen na moment, kdy uniknou 

paprskům vycházejících z orijských lodí. 

„Otvírám hyperprostorové okno,“ oznámila Nyklová. 
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Po několika napínavých vteřinách se dala Athena s táhnoucí Odysseou do pohybu. Byla to 

velká zátěž pro motory, ale i přesto se jim podařilo aktivovat hypermotory a vstoupit do 

hyperprostoru, kde obě lodě byly v bezpečí. 

 

Hyperprostor, Odyssey s Athenou 

Obě lodě krásně bez jakýchkoliv problémů letěly hyperprostorem. 

Podplukovník Marks přišel k přechodové komoře, kde na něj čekala plukovník Svitsová. 

„Kevine.“ 

„Helen. Máte skvělé načasování,“ řekl Kevin, jakmile vyšplhal po žebříku na palubu 

Atheny. 

„Bylo to o chlup. Nikdo totiž neví, že jsme tady.“ 

„Jak to? To jsi jen tak letěla sem, abys nás zachránila?“ 

„Přesně tak,“ odpověděla s úsměvem Helen a pak pokračovala s vážnou tváří: „Kevine, co 

se stalo? Když jsme vyletěli ze SuperBrány, zaměřili jsme nouzový vysílač.“ 

„IOA se proti nám spikla a poslala Marricka, aby nám sem dal pár Replikátorů. Měli jsme 

je po celé lodi. Jakmile se vrátíme na Zemi, tak dám okamžitou stížnost proti IOA. 

Odtrhneme se od nich… Všichni. O to se sám postarám, protože nehodlám jen tak 

ohrožovat posádku a jejich životy.“ 

„Půjdu klidně s tebou. A kde máš zbytek?“ zeptala se Helen. 

„Budeme se muset vydat na Celestis. Je tam celá SG-1,“ odpověděl Kevin. 

„Ty dobře víš, že Athena na orijské lodě nemá žádnou šanci,“ řekla Helen. 

„Ne na moc dlouho. Pošlu ti sem ZPMko a s asgardským jádrem vám sem přiděláme 

paprskomety, ale zatím dva. Na všech osm by nám nestačil čas. Musí se ještě nastavit do 

lodních systémů, a to chvíli potrvá,“ rozhodl Kevin. 

„Jo. Asi nám nic jiného nezbývá. A co Odyssea? Jak jsou na tom motory?“ zajímalo 

Helen. 

„Řeknu to asi takhle, protože budu sprostý. Motory jsou totálně v hajzlu, protože se 

Replikátoři k nim dostali a obětovali se pro jejich zničení. Nemůžeme se nikam hnout. Až 

budeme zpátky v Mléčné dráze, musíme na Abydos, kde začneme s opravami a s montáží 

asgardských zbraní na ostatní lodě.“ 

„Takže nepřipadá k úvaze, abyste letěli s námi přímo k Celestis?“ 

„Ne. Rozhodně ne v této situaci. Jsme beze zbraní, motorů a štíty nám klesnou na 

polovinu, až ti sem donesou ZPMko.“ 

„Dobrá. Půjdu to říci ostatním. Ty zatím můžeš najít bezpečné místo, kde vás vyložíme,“ 

řekla Helen. Jakmile Kevin kývnul hlavou, vydal se na zpáteční cestu na Odysseu. 

 

Celestis, Celestové pláně 

Vala stála opřena o Archu a pozorovala Adriu, která stála pár metru od ní. 

„Proč se musíš postavit Antikům? Vážně. Kolik lidských věřících opravdu potřebuješ? To 

nemůžeš být šťastní s tím, co máš? Víš, moje matka mi říkávala, Valo, štěstí si nemůžeš 

koupit. No, v mém případě ukrást. Myslím, že jde o to…“ Adria přerušila Valu, která k ní 

přišla blíže, aby ji mohla přesvědčit, že to, co dělá, je špatné. 

„Jsou pro mě hrozbou,“ řekla Adria. 

„Pokud vím, vůbec je nezajímáš. Viděli hrozbu v Orie a neudělali nic,“ řekla Vala, která 

se na ni dívala přímo před ní. 
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„Tomu věříš ty. Dali vám prostředky ke zničení Oriů. Nezastaví se před ničím, aby mě 

zničili. Neustanu, dokud je nevyhladím.“ 

„Ah, kéž bys nezdědila mou odhodlanost,“ řekla Vala a Adria se z ničeho nic podívala na 

symbol Oriů, ke kterému šla a v něm pak i zmizela. Jakmile byla pryč, Vala zaslechla 

podivný zvuk, který vyšel zpozad jí. Otočila se a na panelu Archy svítilo několik tlačítek. 

Po chvilce zhasnuly se stejným tónem. Vala se rozhlédla kolem sebe a popřemýšlela, co 

teď bude dělat. 

 

Mléčná dráha 

Země, SGC, řídící místnost 

Generál Landry ve spěchu přišel za seržantem Harrimanem, který měl pro něj důležitou 

zprávu. 

„Pane, dálkové senzory zachytily sedm orijských mateřských lodí, které opustily 

hyperprostor. Volá vás plukovník Ellis,“ oznámil situaci a pustil na obrazovku přímý 

přenos z Apolla. 

„Generále, máme nepřítele na dohled. Zdá se, že zaujímají pozice.“ 

„Prozatím.“ 

„Ano, pane. Proč myslíte, pane? Základna v Antarktidě nemá už žádné drony. Neubráníme 

se jim.“ 

„Tak proč čekají?“ zeptal se Landry. 

„Co teď budeme dělat?“ 

„To nevím. Buďme rádi, že máme o trochu víc času.“ 

„Pane, s naším nedostatkem zbraní nechápu, jak by nám trocha času mohla pomoct. Co 

nás teď ještě může zachránit?“ zeptal se Ellis. 

„Doufal jsem, že se v pravé chvíli objeví SG-1 s Odysseou.“ 

„Ano, pane.“ 

„Jedno vám ale řeknu, nepadneme bez boje. Konec.“ Walter přerušil spojení a Landry 

odešel zpátky do své kanceláře. 

 

Orijská galaxie 

Celestis, Celestové pláně 

Daniel ležel v cele na straně odvráceně od mříží. Ruce měl pod hlavou, a tak se zdálo, že 

spal. Najednou zaslechl Merlinův hlas: „To není konec. Nevzdávej se.“ 

„Ty nejsi Merlin.“ 

„Jsem tu, abych ti pomohl,“ řekl Merlin, který seděl u mříží. 

„Tak mi pomoz,“ řekl Daniel se zavřenýma očima. 

„Ty musíš najít sílu,“ řekl Merlin a Daniel pomalu otevřel oči a se sténáním se otočil na 

záda. 

„Ne. Ne. Ne, už toho mám dost. Ale teď fakt nemám náladu si hrát,“ řekl Daniel, když 

sedal. Opřel se o ruku a pokračoval: „Ty nejsi výplodem mé představivosti a nejsi Merlin. 

Jsi Morgan Le Fay.“ 

„Ty blouzníš.“ 

„Merlin zemřel. Nedostal se mezi povznesené. Jeho vědomí mě opustilo. Je pryč. 

Antikové prohlédnou tvůj převlek. Vím, že to můžu i já, jen nevím, proč si myslíš, že je to 

nutné,“ jakmile to Daniel dopověděl, z Merlina se najednou stala Morgan Le Fay. 
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„Už jsi byl povznesený. Víš, jak složité to může být. Vměšování se do plánů nižších 

bytostí je zakázané.“ 

„Ano, vím. Sám jsem to udělal více než jedenkrát. Pomáhat mi je zakázané. A dát najevo, 

že mi pomáháš, je ještě horší.“ 

„Už jednou jsem to udělala a zastavili mě. Byla jsem za to vyhnána,“ řekla Morgan a 

Daniel si lehnul na záda se slovy: „A přesto jsi tady.“ 

„Merlin viděl Orie takové, jací byli. Věděl, že je třeba je zastavit. Byla jsem to já, kdo ho 

od toho nejvíce zrazoval.“ 

„Drželas ho naživu. Pomohlas nám ho najít,“ řekl Daniel. 

„Uvědomila jsem si, že má pravdu.“ 

„Oriové se chystali zničit Antiky. Ať to přiznávají nebo ne, my jsme je zachránili. Snad si 

za to zasloužíme, aby na oplátku pomohli oni nám.“ 

„O tom jsem přesvědčena,“ řekla s kývnutím Morgan. 

„Tak nám pomoz,“ řekl Daniel prosbu, která závisela na jejich životech. 

„Udělala jsem, co jsem mohla.“ 

„Ne, můžeš víc. Můžeš a musíš udělat víc!“ zakřičel na ni. 

„Ne bez pomoci. Je na mě příliš silná.“ 

„Kdo?“ zeptal se Daniel a po chvilce lehl zpátky na zem a povzdychnul. 

„Myslíš Adriu, viď?“ 

„Oblékla si plášť Oriů,“ odpověděla Morgan. 

„Jo, toho jsem se bál.“ 

„Má jejich kolektivní moc.“ 

„Tak jí tu sílu vezmi. A nejen kvůli nám.“ 

„Odvrátila jsem její pozornost. Pomohla jsem ti, když jsi mě potřeboval. Věř mi, Danieli, 

udělala jsem, co se dalo.“ 

„Jak?“ zeptal se zoufale Daniel. 

„Stačí použít Archu jen na jednoho převora. Krystaly v jejich berlách jsou propojené. Tak 

Doci komunikuje se všemi najednou. Když ji obrátíš jen na jednoho z nich, Adria ztratí 

značnou část své moci,“ odpověděla Morgan. 

„Jak...? Jak?“ Morgan zmizela, zatímco on ji sledoval. Před jeho celou se najednou 

objevily dvě postavy v oblečení, jako mají převorové. Když sundaly kapuce, odhalily svou 

tvář. Byla to major Johnsová s Mitchellem, které osvobodila Vala. 

„Je načase vyrovnat skóre,“ řekla Johnsová a vytáhla z kapsy klíče, které získali podivným 

způsobem. 

Vala našla Tomina a teď hledala správný klíč, který zapadne do zámku. Po pár vteřinách 

našla ten správný klíč a rychle šla za Tominem, který ležel na kamenné lavičce otočený 

zády k mřížím. Vůbec se nehýbal. 

„Tomine,“ promluvila na něj Vala a poplácala ho po rameni. 

„Tomine, tady Vala. No tak,“ říkala Vala při zvedání Tomina. 

„Pojď sem. Poslouchej mě. Všechno bude v pořádku, slibuji. Dokážeš se sebrat?“ Tomin 

kývnul hlavou a Vala řekla: „Dobře. Chci, abys šel se mnou za zbytek týmu.“ 

„Jsme tady,“ řekl Mitchell a Vala pohlédla k mřížím, kde stál zbytek SG-1. Lekla se a 

pustila Tomina. 

„Jste v pořádku?“ zeptal se Daniel.  

„Moc dobře mi není,“ odpověděl Tomin. On i Daniel se krátce usmáli. 
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„Najděme Archu,“ řekl Daniel. Vala kývnula hlavou a Mitchell k ní přišel blíže a pomohl 

vzít Tomina. 

„Pojď,“ řekla Vala a všichni pokračovali v cestě. 

 

Prostor, neznámo kde, Odyssey s Athenou 

Athena s Odysseou vystoupily z hyperprostoru poblíž Celestis. Athena se odpojila od 

Odyssey a poodletěla od ní.  

„Tady Svitsová, vyrážíme. Za chvilku nás tu máte zpátky,“ ozvala se z vysílačky. 

„Rozumím. Přeji hodně štěstí. Marks konec.“ 

Athena se dala do pohybu a vstoupila do hyperprostoru. Osamělá Odyssea tam zůstala stát. 

 

Celestis, Celestové pláně 

Celý tým SG-1 s Tominem šli do místnosti, kde se nacházela Archa. 

„… A pak prostě někam zmizela, jako by měla na práci něco důležitého. A když jsem se 

otočila, sedm symbolů na Arše zářilo,“ oznámila Vala a všichni stoupli k Arše. 

„To byla Morgan,“ řekl Daniel. 

„Pomáhá nám? Pokud ano, nechápu to,“ řekla Vala. 

„Kterých sedm symbolů?“ 

„Myslíš, že si je pamatuju?“ 

„Když jde o osud dvou galaxií, čekám, že si zapamatuješ klíč, který ti dá mocná 

povznesená bytost!“ řekl dost zřetelně Daniel. 

„Moc dlouho nezářily. Spíše jasně svítily. Když jsem se otočila, byla jsem sama a šla tě 

hledat.“ 

„Které to byly?“ zeptal se frustrovaně Daniel. 

„Jeden tady a po dvou tady, tady a tady,“ odpověděla Vala s ukazováním na symboly. 

„Svítily v nějakém pořadí?“ zeptal se Daniel. 

„Ne, všechny najednou.“ 

„Jasně.“ 

„Někdo sem jde,“ řekl Teal’c, který stál u východu. Daniel přešel na jinou stranu Archy, 

kde stála Vala. 

„Fajn, sedm symbolů.“ 

„Zkus hádat,“ řekla Vala s rozmáchnutím rukou. 

„Verimas je v Antičtině pravda.“ 

„Dobře,“ řekla Vala. Daniel začal přemýšlet a pomalu mačkat na symboly. Na Arše 

namačkal slovo Verimas, ale nic se nestalo. 

„To asi ne,“ řekla Vala. Tomin se otočil směrem k chodbě, kde šel Doci přímo k nim. 

Všichni se najednou zarazili. Teal’c vystřelil z tyčové zbraně, ale Dociho chránil štít. Doci 

pak zvednul ruku a Teal’ca odhodil na zeď. Tomin se rozeběhnul proti němu, ale také ho 

svými schopnosti odrazil na zeď. Daniel s Valou, Mitchellem a Johnsovou sledovali 

Dociho, jak v klidu stál před nimi. Orijský symbol najednou vzplanul a Doci kleknul na 

kolena. Všichni čtyři se otočili směrem k symbolu, kde se z ničeho nic objevila Adria. 

Tomin se opřel o zeď, zatímco Adria řekla: „Je po všem. Nemůžete zvítězit. Je jen jedna 

cesta. Moc a sláva Počátku.“ Daniela v momentě něco napadlo, a tak pokynul na Valu, ať 

něčím zabaví Adriu. Vala se tedy otočila k Adrii a začala s ní mluvit: „Adrio. Omlouvám 

se. Přála jsem si, aby to bylo jinak.“  
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„Já také,“ souhlasila Adria. Teal’c pomalu sahal rukou po tyčové holi, zatímco Daniel 

tajně mačkal symboly na Arše. 

„Co chceš dělat? Nikdy se neshodneme. Takže teď mě zabiješ?“ zeptala se Vala. Teal’c 

namířil hůl na určité místo a čekal jen na správnou chvíli. Jakmile Daniel zmáčknul 

poslední sedmí symbol, na Arše začalo svítit červené světlo. Adria si toho všimla a rychle 

pomocí schopností odhodila Daniela na zeď. Teal’c vystřelil na nohu stolu a Vala rychle 

odběhla od Adrii a sklonila se k zemi. Archa spadla na zem přímo před Dociho a otevřela 

se. Velké zářivé světlo z ní vyšlo a Dociho hlava byla v jejím dosahu. 

Zářivé světlo bylo vidět i nad celým městem. 

Celá SG-1 se udiveně dívala na Archu, která kryla Dociho, který se zadíval dovnitř. 

Převor, který zrovna kázal v jiné vesnici, se zarazil a zadíval se do své hole, ze které 

vycházelo jasné modré záření. 

Stejně tak to bylo všude po galaxii, kde byli převorové, kteří drželi hole. 

Archa se najednou zavřela a Adria rychle zařvala: „Ne! Nemůžete mi vzít mou moc!“ Vala 

pohlédla na Dociho, který se vzpamatovával z toho, co právě prožil.  

„Myslím, že už se stalo,“ řekla s jistotou Vala při pohledu na Adriu. 

„Všechny vás sežehnou plameny věčného zatracení,“ řekla Adria. Z chodby se objevilo 

bílé zářivé světlo, které se zformovalo na Morgan Le Fay se slovy: „Ne, pokud se do toho 

vložím já.“ 

„Se mnou se nemůžeš rovnat.“ 

„Teď už ano,“ odpověděla jí nazpátek Morgan a zformovala do původní podoby a vyrazila 

proti Adrii, která se změnila také jako ona. Obě formy energie se vrhly na sebe a srážely se 

ve středu místnosti. Všichni se zaujatě dívali, když najednou obě zmizely neznámo kam. 

Doci najednou z ničeho nic řekl: „Mia Clementia Denar Esto.“ 

„Co? Co říkal? Nerozumím mu,“ ptala se Vala. 

„Řekl, měj slitování, byl jsem slepý, ale teď už vidím,“ odpověděl Tomin. 

 

Prostor, Celestis, Athena, můstek – o několik minut později 

Nad planetou Celestis se objevila Athena, která měla při výstupu z hyperprostoru 

aktivované štíty a zbraně. 

Svitsová zaraženě stála v přední části můstku a sledovala orijské lodě, jak zůstávají na 

svých pozicích. 

„Majore…?“ 

„Nevím, madam. Prostě si nás nevšímají,“ odpověděl zmatený Barta. 

„Zapněte vysílačku.“ 

„Je zapnuta.“ 

„SG-1, tady plukovník Svitsová, ozvěte se.“ 

 

Celestis, Celestové pláně 

Z vysílačky majora Johnsové se ozvala plukovník Svitsová: „SG-1, tady plukovník 

Svitsová. Prosím, ozvěte se.“ Všichni se na sebe překvapivě podívali a Johnsová 

aktivovala vysílačku. 

„Tady je major Johnsová. Slyšíme vás, plukovníku. Nečekali jsme vás tu.“ 

„Také jsem nepočítala s tím, že sem vyrazíme na záchrannou misi. Nevíte, co se to tu 

děje? Jsme na dosahu orijských lodí, ale oni si nás nevšímají.“ 
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„Použili jsme Archu, madam. Oriové od teď nejsou naší hrozbou. A kde jste nechali 

Odysseu?“ 

„Odyssea utrpěla velká poškození. Museli jsme ji nechat někde jinde, aby ji nenašli. 

Přeneseme vás na palubu a poletíme pro ni.“ 

„Vyčkejte chvíli,“ odpověděla Johnsová a podívala se na zbytek týmu. Daniel držel svou 

zraněnou ruku, přičemž vysvětloval: „Byl to Počátek.“ 

„Co bylo…?“ zeptala se Vala. 

„Klíčové slovo, které aktivovalo Archu. Uvědomil jsem si to, když Adria mluvila. Ve staré 

Antičtině to znamená pravda. Antikové, kteří ji sestrojili, v tom museli vidět ironii,“ 

odpověděl Daniel a všichni se podívali na Dociho, který před nimi začal brečet. 

„Měli bychom se vydat na cestu, ať na nás Odyssea nečeká,“ řekl Mitchell. 

„Souhlasím,“ řekla Johnsová. 

„Archu tu ale nenecháme. Musíme ji vzít s sebou,“ řekl Daniel. 

„Jistě. Atheno, tady Johnsová. Zaměřte nás všechny s Archou a Tominem a přeneste nás 

na palubu,“ řekla Johnsová do vysílačky. 

„Rozumím, zahajujeme transport,“ odpověděla Svitsová. Během několika vteřin všichni i 

s Archou zmizeli. Jediný Doci tam zůstal. 

 

Prostor, neznámo kde, Odyssey s Athenou – o půl hodiny později 

Athena vystoupila z hyperprostoru a letěla k Odyssee, na které pomalu začal úklid. 

„Kevine, tady Helen. Jsme zpátky,“ řekla do vysílačky Helen. 

„Tady Marks. To rád slyším. Pomalu jsme začali s úklidem. Takže nás můžete vzít,“ řekl 

Kevin a Helen odpověděla: „Už k vám letíme. Svitsová konec.“ 

 

Mléčná dráha 

Země, SGC, zadržovací místnost – o pět hodin později 

Generál Landry s Teal’cem vešli do místnosti, kde stále drželi převora. 

„Zvážili jste to znovu?“ zeptal se převor. 

„Ne,“ odpověděl Landry a pohlédl na Teal’ca, který v rukou držel převorovu hůl. 

„Já to nechápu,“ řekl převor.  

„Vezměte si to,“ řekl Teal’c a podal převorovi hůl, který si ji od něj vzal zpátky. 

„Něco vám ukážeme,“ oznámil převorovi Landry a doktor Jackson s vozíkem, na kterém 

byla Archa, přišel do místnosti. Vozík s Archou postavil před převora a zůstal u ní stát. 

„Jaký toto má význam?“ zeptal se převor. 

„To uvidíte sám,“ odpověděl Daniel a otevřel Archu, která již byla aktivována. Bílé zářivé 

světlo se z Archy objevilo a převorova hůl začala zářit tak, jako v galaxii Oriů. 

 

Abydos, poušť, hangár – o dvě hodiny dříve 

Odyssea s pomocí Atheny byla dána do hangáru, ve kterém se inženýři dali do okamžitých 

oprav. Jakmile si všichni vzali své věci, Athena je přenesla k sobě na palubu a pokračovali 

v cestě na Zemi. 

 

Země, SGC, Landryho kancelář – současnost 

Podplukovníci Carterová a Marks seděli před Landrym, který přemýšlí o rozhodnutí, které 

závisí na osudu programu Hvězdná Brána. 
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„Vám oběma věřím. Svěřil bych vám do rukou i svůj život, takže s vámi souhlasím. Hned, 

jakmile se Atlantida ozve, jim vše oznámím. Od teď jednáme mimo IOA. Vše už je 

v našich rukou,“ řekl Landry. 

„Myslím, že generál O’Neill nám s tím pomůže,“ řekla Carterová. 

„To ano,“ ozval se mužský hlas, který vyšel ode dveří, u kterých stál samotný O’Neill. 

Marks i Carterová stoupli do pozoru a O’Neill jim hned pokynul, že mají sednout. 

„Přesně zítra v tuto dobu mám schůzi s IOA. Byl bych rád, kdybyste tam přišli i vy dva,“ 

oznámil jim O’Neill. 

„Ano, pane,“ odpověděli oba dva a podívali se jak na Landryho, tak i na O’Neilla, který 

kývnul hlavou. 
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Epizoda 12 : Přátelé či nepřátelé 

 

Je to týden po návratu Odyssey a Atheny z galaxie Oriů a problémy, které se týkají IOA, 

ještě neskončily. Před šesti dny se všichni pozvaní dostavili do budovy IOA, kde všichni 

dali najevo, že se do nich už nemají plést. Největším terčem pro toto jednání byla Svitsová 

s Marksem, a dokonce i s Carterovou. Důvodem toho je, že se Athena odtrhla od IOA jako 

první. Potom ji následovala Odyssea a hned za ní Hammond. Jenže ti tři se nenechali 

urážet, a tak je poslali rovnou do věčných lovišť. Když se komise IOA naštvala, jako první 

se začal radovat překvapivě Landry, který je pozval na šampaňské. Rozhodně to nemohli 

odmítnout, a tak po vítězném dni šli do hospody, kde to pořádně oslavili. 

Odyssea po pořádném výprasku s Replikátory byla teprve ve čtvrtině oprav, a tak se 

Marks s Carterovou mohli věnovat krásnému krasavci Hammondovi, který brzy bude 

hotov. Trup lodi byl téměř hotov. Takže jim stačilo postavit řídící stanice a veškerá 

zařízení, která budou plnit svá funkce. Také se nejdříve musí dostavět můstek, na kterém 

zatím není nic. Jen visící dráty. 

 

Česká Alpha, základna 

Plukovník Svits stál v řídící místnosti, kde čekal na velitele základny, plukovníka Toma 

Švestky, který měl důležitý brífink s týmy, které zkoumaly zbytek téhle planety. Jakmile 

brífink skončil, mohl se plukovník věnovat Svitsovi. 

„Plukovníku Svitsi. Omlouvám se vám, že jsem vás nechal čekat. Měli jsme brífink 

s týmy, které dozkoumaly tuhle planetu.“ 

„Nic se nestalo, plukovníku. Nevíte, kdy má přiletět Athena?“ zeptal se Jan. 

„Vím,“ řekl plukovník a pohlédl na hodinky, „do pěti minut je tu máte. Vezou nám zásoby 

na dnešní hostinu. Přidáte se?“ 

„Záleží na Helen. Ale když se mi ji podaří přesvědčit, tak tu zůstaneme rádi. A co vlastně 

oslavujete?“ 

„Základna je konečně dostavěna a plně schopná své funkce. To se přece musí oslavit, ne?“ 

„Správně,“ souhlasil Svits a chvilkově se zasmál. 

„A také bychom měli oslavit vaše nové velení. Gratuluji,“ potřásal si se Svitsem rukou. 

„Děkuji. Onestar bude do roka postavena, takže hned po Enterprise vyrážíme,“ řekl Svits a 

z dálky se k nim řítí kapitán Opatovský. 

„Plukovníci, Athena právě vystoupila z hyperprostoru. Žádají o povolení k přistání,“ 

oznámil Opatovský. 

„Povolení uděleno. Jdeme je přivítat,“ řekl Švestka a se Svitsem šli přivítat přilétající 

Athenu k hangáru, který byl postaven hned vedle základny. 

Athena proletěla atmosférou planety a letěla nad hangár, který byl pro ně otevřený.  

Plukovníci Švestka a Svits sešli po schodech do hangáru, kde pomalu pomocí trysek 

přistála Athena. Rampa se vysunula přímo k přestupní komoře, u které už na ně čekala 

plukovník Svitsová.  

Jakmile se nad dveřmi rozsvítila zelená, Helen otevřela dveře a šla rovnou ke svému muži, 

který šel naproti ní. 

„Ráda tě vidím,“ řekla Helen a políbila Jana. 

„Já tebe taky,“ řekl Jan. Chytnul ji za ruku a šli za Tomem, který na ně čekal se 

založenýma rukama na prsou.  
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„Plukovníku, jak jdou přípravy na dnešní oslavu?“  

„Velice dobře. Čekáme jen na zásoby, které se nejdříve musí vyložit. Pak už zapřáhneme 

kuchaře a večerní oslava se bude moc zahájit,“ odpověděl Tom. 

„To ráda slyším. Doufám, že s námi dvěma počítáte. Zpáteční cestu plánuji až zítra 

odpoledne.“ 

„Budeme poctěni vaší návštěvou,“ řekl Tom a všichni tři šli na základnu. 

 

Abydos, poušť, hangár, Odyssey 

Podplukovníci Marks i Carterová vyseli na lanech u motorů, které postupně dávali 

dohromady.  

„Připomíná mi to dovolenou,“ řekla Sam. 

„O dovolené mi ani nepovídej. Místo abychom nějakou měli, tak tu visíme a opravujeme 

motory,“ řekl jí na to Kevin, který v ruce držel svářečku, se kterou dával do hromady 

poškozený trup kolem motorů. Sam se přiblížila ke Kevinovi, který sklonil svářečku. 

„A co kdybychom si vyrazili někam bránou? Necháme inženýry dělat svoji práci a my 

půjdeme na nějakou misi,“ navrhla Sam. 

„Jestli jsi na to nezapomněla, tak Mitchell řádí v SGC ještě více, než jsi odešla ty. Od té 

doby, co Vala odešla s Tominem do galaxie Oriů, je SGC vzhůru nohama,“ řekl Kevin a 

podal svářečku inženýrovy, který dodělá práci za něho. 

„Na to jsem jaksi zapomněla. Ale to je stejně jedno, ať si řádí. Nemůže řídit svět podle 

svého. Takže ještě dneska zavolám Landrymu, jestli nás pustí ven,“ řekla Sam a pomalu se 

začala spouštět. Kevin se usmál a spouštěl se hned za ní. 

„Jsi krutá. Řekl ti to někdo?“ zeptal se Kevin a Sam odpověděla: „Jo, právě ty.“ Pak se 

odhákla stejně jako Kevin, který se opřel o trup lodi se slovy: „Takže já jsem první. 

Alespoň v něčem,“ pomalu šel ke dveřím. Sam se na chvíli zarazila a pak šla za ním. 

„Co jsi tím myslel?“ zajímalo ji, ale odpověď byla: „Neřeš to.“ 

 

Česká Alpha, základna – kolem osmé večerní hodiny 

Všichni členové Alpha základny se dostavili do jídelny, kde byla připravena slavností 

hostina. Jelikož byla pozvána i posádka Atheny, tak museli udělat více místa. Stoly a židle 

přerovnali tak, aby se tam všichni vlezli. Pro několik lidí tam nezbylo místo, a tak přinesli 

další stoly a židle. Jakmile všichni usedli ke stolům, plukovník Švestka si vzal první slovo. 

„Prosím o pozornost. Děkuji. Jak všichni víte, dneska tu slavíme oficiální zprovoznění 

celé základny. Chtěl bych vám všem poděkovat. Dřeli jste každý den, abyste ji 

zprovoznili. A tímto dnem práce na základně končí a začíná výzkum. Na Alpha základnu 

České republiky.“  

„Na Alpha základnu,“ řekli všichni zároveň a dali se do hlavního chodu dnešního večera. 

Všichni se přitom dobře bavili, jelikož se nenašel nikdo, kdo by byl nerad. Plukovníci 

Švestka, Svitsová a Svits seděli u jednoho stolu a s velkou chutí se pustili do kuřecích 

řízků s bramborovou kaší. Všem to moc chutnalo, a tak se kuchař mohl poplácat za dobře 

vykonanou práci. 

 

Země, Colorado Springs, Marksův dům 

Kevin se Sam po těžké práci na Odyssee se vrátili zpátky na Zemi a rovnou jeli domů, kde 

na ně čekala postel. Byli natolik ospalí, že se hned vysvlékli a šli rovnou bez sprchy do ní. 
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„Vážně jsem tak krutá?“ zeptala se Sam. Kevin vydal ze sebe divný zvuk a hned na to 

usnul. Sam jen zavrtěla hlavou a zavřela oči. 

 

Simna, vesnice – 11:30 

Na planetě U5I-452, které se jinak říká Simna, žije jedna z nejváženějších ras ve vesmíru. 

Jsou to Simové, kteří jsou velmi přátelští, inteligentnější a při každé situaci dokážou 

pomoci všem stranám, které mají mezi sebou potíže či spory. Každý si této rasy velmi váží 

a na oplátku jim dávají svou věrnost. Ale není to tak obyčejná rasa, na kterou byste jen tak 

narazili na každé planetě. Simové jsou velice opatrní na nová setkání v galaxii. Chodí 

bránou na jiné planety jen výjimečně, jinak se nikde po galaxii neukazují. 

Jejich vůdce, Nico Moe Sim, právě seděl ve své kanceláři, kde prohlížel adresy planet, na 

kterých jsou nějaké spory. Jeho žena stála pár metrů opodál a sledovala ho. 

„Copak se děje, Charleen?“ zeptal se Nico, když si jí všimnul. Charleen se usmála a 

jemnou chůzí přišla k němu. Nico odložil papíry a otočil se k Charleen, která stoupla vedle 

něj. 

„Nepůjdeme na oběd? Už dlouho jsme spolu nikde nebyli,“ zeptala se Charleen a sedla mu 

do klína. 

„Zlato, víš, že mám spoustu práce.“ 

„To říkáš vždycky, když za tebou přijdu. A když přijdeš domů, říkáš, že jsi unavený a jdeš 

hned lehnout. Nico, jsme manželé…“ Nico povzdychnul a usmál se na Charleen.  

„Tak dobrá. Půjdeme na piknik?“ zeptal se Nico s podmínkou, že půjdou na jinou planetu, 

kde jsou zrovna spory. I přesto, že se Charleen na jinou planetu nechtělo, souhlasila s tím. 

Oba vstali a vydali se domů pro nějaké věci na piknik pro zbytek dne. 

 

Země, SGC, místnost s bránou 

Podplukovníci Carterová a Marks stáli před vytáčející se bránou na planetu P1K-485. 

S sebou měli pouze základní výstroj, jelikož vědí, že lidé ne planetě, na kterou jdou, jsou 

přátelští. 

„Vzal jsi všechno?“ zeptala se Sam. 

„Všechno máme. Do kdy tam vlastně můžeme zůstat?“ 

„Máme to zamluvené na celý den,“ jakmile to dopověděla, brána se aktivovala. Oba 

najednou po aktivaci brány zaslechli Mitchellův hlas, který vycházel z řídicí místnosti.  

„Jdeme. A rychle,“ řekli oba zároveň a rychlým krokem šli k bráně, do které vešli tak 

rychle, že je Mitchell nestačil ani nezahlédnout. Pár vteřin po jejich odchodu přišel do 

řídící místnosti a chtěl vědět, kdo kam šel.  

„Podplukovníci Marks a Carterová šli na piknik na P1K-485, pane,“ odpověděl Walter a 

rychle se klidil od Mitchella, který v duchu začal zuřit. Zhluboka se nadechnul a odešel 

zpátky do svého kutlochu. Landry se najednou objevil za Walterem, ze kterého vyšlo: 

„Páni. To jsou dneska, lidi.“ Když zaslechl generála, který se zeptal: „Už odešli?“ tak 

seržant odpověděl: „Ano, pane. Odešli dříve, než sem přišel podplukovník Mitchell.“  

„Kdo uteče, ten vyhraje,“ při těchto slovech se vrátil zpátky do kanceláře, kde měl 

rozdělanou práci. 

 

P1K-485, louka 

Kevin se Sam vesele šli po louce a drželi se za ruce. 



~ 253 ~ 
 

„Chceš slyšet vtip?“ zeptala se Sam. 

„No jistě,“ odpověděl Kevin. 

„Tak jo. Jeden kluk říká: „Ale já včera nebyl opilý!“ A jeho holka mu na to odpoví: 

„Vážně? Hodil jsi s mým křečkem o zem a řval: „Pikachu, volím si tebe.“ Potom jsi 

hodinu křičel ve skříni, že vchod do Narnie nefunguje. A když jsi vylezl, stál jsi v krbu a 

neustále křičel: „Příčná ulice!“ Zbytek noci jsi vypouštěl bazén s tím, že hledáš Nema. A 

když ses vracel domů, šel jsi okolo mého auta a řval: „Optime, transformuj se.“ A pak jsi 

skočil po bezdomovci a nadšeně křičel: „Brumbále, ty žiješ!“ A to je vše.“ Kevin se 

smíchy nemohl udržet a smál se tak hlasitě, jak se ještě nikdy nesmál. 

„Tak to je dobrý. Kde jsi k tomu přišla?“ zeptal se ještě smějící Kevin. 

„Jedna kámoška mi to řekla. Kam půjdeme?“ zeptala se Sam, když se rozhlížela kolem.  

„Jedno místečko už mám vyhlídlé, pojď,“ odpověděl Kevin a táhnul za sebou Sam, která 

jejími kočičími očky sledovala svého nejlepšího přítele, kterého kdy měla. 

Na tu samou planetu se vydal i simský manželský pár, který se nejdříve uvelebil na 

jednom krásném místečku, kde vytáhli veškeré věci na piknik. 

„Víš, že na takovém výletu jsme dlouho nebyli?“ řekla Charleen, když vytáhla láhev vína, 

které koupili od svých spojenců na jiných planetách. 

„Marchalley Cheryl. Nejlepší víno v celé galaxii. Jsem rád, že jsi mě vytáhla ven,“ řekl 

Nico a vytáhnul sklenice, do kterých Charleen s úsměvem nalila víno. 

„Jak se jmenují ty dvě rasy, které tady mezi sebou mají spory?“ 

„Jedni si říkají Setrdat. Jejich vůdkyně se jmenuje Joana Setrdat. Na první pohled je až 

moc atraktivní a všichni po ní hned jdou.“  

„A ty přitom slintáš. A ta druhá?“ 

„Neslintám. A ta druhá jsou Kurzoni. Jejich velitel je Katros Kurzon, který už několik let 

chce sesadit Joanu z jejího postu a převzít její skupinu. Jedině, co je zatím drží od sebe, 

jsou zbraně a léčky kolem jejich vesnice,“ odpověděl Nico. 

„Takže Kurzoni a Setrdat. Zajímaví lidé. Jsem na ně zvědavá,“ řekla Charleen a podávala 

na talíře první chod dnešního oběda. 

Kevin pomalým krokem vedl Sam, která měla zavázané oči. Když Kevin zastavil, Sam 

podezřele se na něj usmála a čekala na překvapení, který pro ni má. 

„Připravena?“ zeptal se Kevin. Když Sam kývnula hlavou, pomalinku jí sundal šátek z očí. 

Když viděla před sebou vodopád, kolem kterého létali tak překrásní ptáci, neměla slov.  

„To je tak krásný,“ vysoukala ze sebe Sam, když viděla tu krásnou přírodu kolem sebe. 

„Jo, to je. Toto místo jsem našel, když jsme tady byly s Odysseou. Skvělé místo na 

dovolenou.“ Kevin položil batoh na zem a Sam začala s přípravami na piknik. Po chvilce 

ale zaslechli dívčí křik. Oba rychle vzali do rukou M9ku a běželi na místo, odkud křik 

pocházel. 

Stejně jak oni, tak i Charleen s Nicem slyšeli dívčí křik a vydali se na cestu.  

Pár metrů od návštěvníků se na louce nacházela mladá dívka, proti které stál muž se zbraní 

v ruce namířenou na ni. 

„Prosím, nechte mě jít,“ prosila ho dívka jménem Kai, které je teprve deset let. 

„A co tě k tomu vede, že tě nechám jen tak jít? Tvoje matka tě bude určitě hledat a my 

toho využijeme,“ řekl jí na to Uno Hankl Kurzon. 

„Moje máma se jen tak nevzdá a já také ne. Pro mou rodinu udělám cokoliv, ale pro 

Kurzony nic,“ řekla Kai a dala se na útěk do lesa., než ale vběhla dovnitř, narazila do 
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Kevina, který se hnedka ohnul a zeptal se: „Jsi v pořádku?“ Kai nic neříkala, jelikož ho 

neznala a taky pár metrů za ní byl Kurzon. 

„My ti neublížíme. Tak mi pověz, co se děje?“ zeptal se Kevin. 

„Ten muž mě chtěl unést a vydírat mou mámu,“ odpověděla Kai. Kevin se rozhodl, že 

půjde za ním a Sam nechal s Kai, která se třásla strachy. 

„To bude v pořádku. Jakpak se jmenuješ? Já jsem Samantha.“ 

„Kai Setrdat, dcera vůdkyně Joany Setrdat,“ představila se Samanthě, která ji držela dál od 

Una Hankla, za kterým přišel Kevin. 

„Proč jste ji chtěl unést?“ 

„Co ti je potom?“ zeptal se drsně na oplátku. 

„Hodně mi je potom, jelikož tu na mě míříte zbraní a já ji mám skloněnou. Co kdybyste ji 

také sklonil? Pak si můžeme v klidu promluvit.“ Uno po chvilce sklonil zbraň, a tak si 

s ním mohl Kevin promluvit bez toho, aby na něj mířil zbraní. 

„Jmenuji se podplukovník Kevin Marks. A vy jste?“ 

„Uno Hankl Kurzon. Co tu děláte? Nikdy jsem o vás neslyšel?“ 

„My taky odtud nepocházíme. Přišli jsme sem Hvězdnou bránou,“ odpověděl Kevin a 

pohlédl na Sam, která za nimi s Kai přišla. 

„Jsem podplukovník Samantha Carterová,“ představila se mu Sam a stoupla vedle Kevina. 

Kai mezitím zvedla ze země svého plyšového medvídka a šla zpátky k Samanthě, u které 

se právě cítila bezpečněji. 

„Proč jste ji chtěl unést? Vždyť je to jen malé dítě, které se nemůže bránit,“ zeptala se 

Sam. 

„Byl to rozkaz od našeho velitele,“ odpověděl Uno. 

„Proč?“ zeptala se ještě jednou Samantha. 

„Protože náš velitel má s její matkou nevyřízené účty. Už dlouho proti sobě válčí. My jen 

děláme to, co po nás náš velitel chce. Kdybychom ho neuposlechli, dal by nás do 

vyhnanství. Přinejhorším by nás nechal zabít.“ 

„Tak proč neodejdete na jinou planetu? Znám jich tolik, že by vás tam přijali, kdybyste se 

choval normálně a nepokoušel se někoho zabít, popřípadě unést,“ řekl Kevin. 

„To nejde. Mám tu rodinu,“ smutně odpověděl Uno. 

„Ale všechno jde, když se chce,“ těmito slovy mu dal naději na svobodu, které se hned 

chytil. Uno přišel blíže ke Kai a řekl: „Omlouvám se.“ Kai se usmála a souhlasně kývla 

hlavou. 

„Vraťte se do vaší vesnice a se svojí rodinou si sbalte všechny nutné věci. Za dvě hodiny 

čekejte u brány, půjdete s námi a pak vám dáme na výběr, kam budete chtít jít,“ řekl 

Kevin, který se rozhodl, že mu pomůže. 

„Jistě. Děkuji.“ Uno rychle běžel do své vesnice za svojí rodinou a Kevin se otočil na 

Kaiu. 

„Kde máš mámu?“ 

„Je v hlavním domě a snaží se pro nás vyjednat zásoby na zimu. Pojďte za mnou, zavedu 

vás za ní.“ 

„Jistě, budeme rádi. Ale nejdříve si dojdeme pro naše věci,“ řekl Kevin a všichni tři se 

vydali k vodopádu. 

Mezitím z dálky se na ně díval Nico s Charleen, kteří byli překvapeni jejich vyjednáváním.  

„Kdo to je?“ zeptala se Charleen. 
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„To nevím, nikdy jsem je neviděl. Měli bychom si je prohlédnout zblízka,“ odpověděl 

Nico a s Charleen šli ke svým věcem, které ponechali na louce. 

 

P1K-485, vesnice Setrdat – hodina po odpoledni 

Kai přivedla k rodné vesnici Kevina se Sam, kteří byli překvapeni opevněním jejich 

vesnice. Všude na zdích pochodovali vojáci, kteří dohlíželi na pohyb mimo vesnici. Po 

chvilce jeden z nich uviděl Kai se dvěma cizinci, kteří nepochází z této planety. Rychle 

slezl po žebříku dolů a běžel za Joanou, která měla zasedání s lidmi z jiné planety. 

Joana právě vstávala ze židle, když do místnosti přiběhl voják. 

„Joano, tři lidé se blíží k naší vesnici.“ 

„Hned tam jdu. Omluvte mě,“ řekla Joana a rychle běžela za vojákem, který běžel k hlavní 

bráně, kde se mezitím tři hosté dostavili. 

„Kai! Okamžitě ji nechte jít!“ zakřičela Joana, když viděla svou dcerku mezi dvěma 

neznámými hosty.  

„To je v pořádku, mami. Oni mě zachránili před Kurzonem,“ ujistila svou mámu, že ti dva 

jsou přátelé. Joana na ně pohlédla a řekla: „Mockrát vám děkuji, omlouvám se.“ Pak hned 

obejmula svou dcerku, která je jediná, kterou má ve svém životě. 

„Neomlouvejte se,“ řekl Kevin a po chvilce dopověděl: „Ještě jsme se vám nepředstavili. 

Jmenuji se podplukovník Kevin Marks.“ 

„Podplukovník Samantha Carterová.“ 

„Ráda vás poznávám. Jsem Joana Setrdat, vůdkyně této vesnice,“ představila se jim a 

vzala do náručí svoji holčičku, kterou už nechtěla spustit z očí. 

„Odkud pocházíte? Nikdy jsem vás tady neviděla,“ optala se jich Joana, když si je pečlivě 

prohlédla. 

„Pocházíme z planety Země. Byla náhoda, že jsme se my dva tady objevili. Zrovna jsme 

měli piknik, když jsme uslyšeli Kaiu,“ odpověděla Samantha. 

„Tak to abych vás jako první přivítala na Eironu. Vítejte,“ řekla Joana a požádala je, aby ji 

následovali do hlavní budovy, kde na ni čekali vyslanci. 

Vyslanci vstali ze židlí, když do místnosti přišla Joana s dcerkou a dvěma podplukovníky. 

„Prosím, posedněte si. Ráda bych vás seznámila,“ řekla Joana a všichni přítomni sedli ke 

stolu. 

„Toto je podplukovník Kevin Marks a podplukovník Samantha Carterová, pocházejí 

z planety Země. A to je Selma Rion a její manžel Kail. Jsou to naši věrní přátelé z planety 

zvané Rion. Obchodujeme spolu už téměř deset let.“ 

„Rádi vás poznáváme. Je to poprvé, co se setkáváme s jinými lidmi z jiné planety,“ řekla 

Selma. 

„Také vás rádi poznáváme,“ řekl Kevin. 

„Ještě jednou bych vám chtěla poděkovat za Kaiu. Kdyby se jí něco stalo, nevím, co bych 

udělala,“ řekla Joana a Kai se k ní s medvídkem v rukou přitulila. Kevin se usmál a 

pohlédl na Sam, která se nad něčím zapřemýšlela. 

 

P1K-485, louka – o dvě hodiny později 

Uno se svou rodinou čekali podle dohody u brány. Během několika minut přišel Kevin se 

Sam, která se hned seznámila s Unovou ženou Kristen a dvěma dětmi, kterým je teprve 

šest let. Jsou to dvojvaječná dvojčata. Holčička Tria a kluk Kirby. 
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„Ještě jednou vám chceme poděkovat,“ řekl Uno. 

„Když můžeme, tak kdykoliv pomůžeme. Půjdeme na naše stanoviště Digamma. Théta 

ještě není zprovozněna,“ řekl Kevin a začal zadávat adresu Digammy.  

Několik metrů od nich byli schovaní oba Simové, kteří je doposud sledovali. 

„Měli bychom s nimi navázat kontakt. Podívej se, jak dokážou ostatním pomoci,“ nabídla 

Charleen novou šanci na seznámení s jinou rasou ve vesmíru. 

„Ale neznáme je. Nevíme, co od nich očekávat. Já nevím,“ odvrátil jí to Nico. 

„Jestli ty nechceš, tak já půjdu,“ řekla Charleen a šla za návštěvníky, kteří se chystali 

k odchodu. 

„Promiňte…,“ ozvala se Charleen a všichni na ni pohlédli. Kevin i Sam automaticky 

pomysleli na to, že vypadá jinak než obyvatelé této planety. Hned za ní se objevil Nico, 

kterému nic jiného nezbývalo. 

„Zdravím. Jmenuji se Charleen Simová a tohle je můj manžel Nico Moe Sim,“ představila 

se jim Charleen a usmála se na Kevina, který se najednou začervenal. 

„Rádi vás poznáváme. Jmenuji se podplukovník Kevin Marks a toto je podplukovník 

Samantha Carterová.“ 

„Jsme rádi, že jsme vás stihli. Rádi bychom s vámi mluvili, ale na jiném místě, jestli by to 

šlo,“ řekla Charleen a čekala na odpověď obou důstojníků. Kevin se otočil k Sam a tiše 

spolu mluvili o nových přátelích. Po chvilkovém čekání se Kevin se Sam shodli na 

jednom, a tak jim Kevin mohl oznámit: „Jistě. Můžete jít s námi na Digammu.“ Charleen 

se usmála a s Nicem následovali Kevina se Sam, za kterým šla rodina Hanklů. 

 

Digamma, základna – o pár minut dříve 

Základna Digamma byla postavena hned po útoku Oriů na Zemi, když je pozemšťané 

úspěšně porazili. Tato základna slouží pro lidi ze Země, kdyby hrozilo nebezpečí a došlo 

právě na evakuaci. Její velitel, plukovník Ryan Robbins, tam žije se svou rodinou, která se 

zajímala o vojnu už od základní školy. 

„Neoprávněná aktivace brány,“ ozvalo se z interkomu základny. Plukovník Robbins byl 

naštěstí poblíž řídicí místnosti, a tak tam byl rychle. 

„Přijímáte identifikaci?“ zeptal se Robbins. 

„Ano, pane. Je to podplukovník Marks,“ odpověděl seržant Thomson. 

„Otevřete iris,“ řekl Robbins při odchodu z řídící místnosti do místnosti s bránou, která 

měla ještě před pár vteřinami uzavřenou iris, která je stejná jak v SGC. Během několika 

vteřin se tam objevil jak Marks s Carterovou, tak i vzácní hosté. 

„Vítejte na Digammě,“ přivítal je s úsměvem Robbins. 

„Děkujeme, plukovníku. Toto je rodina Hanklů z P1K-485 pravým jménem Eiron. 

Ubytujte je v jedné z budov, než se dostaví osada na Thétě,“ řekl Marks a plukovník 

Robbins pohlédl na celou rodinu. Po chvilce zahlédl ještě někoho jiného, kteří jim zcela 

nebyli podobní. 

„A kdo jsou ti dva?“ zeptal se tiše. 

„To je Charleen Simová a Nico Moe Sim. Jsou to manželé,“ odpověděl Marks. Robbins se 

naklonil, aby si je mohl znova prohlédnout a pak řekl: „Rád vás poznávám.“ Po vzpřímení 

požádal dva důstojníky, aby doprovodili rodinu Hanklů do jedné z budov, které už obývají 

někteří lidé či uprchlíci z jiných planet. Mezitím Carterová s Marksem zavedli dva jejich 

nečekané hosty do zasedací VIP místnosti. 
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Všichni sedli kolem stolu a dívali se jeden na druhého, než Marks promluvil: „Tak co vás 

k nám vítá, že jste s námi navázali kontakt?“ 

„Jde o to, že jsme vás zahlédli, jak mluvíte s tím Kurzonem. A po chvilce jste se stali 

přáteli a usmířili i tu dívku s ním. Tohle chování nevidíváme jen tak někde. Jste první, 

kteří děláte to, o co se my snažíme už staletí. Proto jsme s vámi navázali kontakt,“ 

odpověděla Charleen, která pak pohlédla na Nica, který souhlasně kývnul hlavou. 

„Byla to pouze náhoda, že jsme se tam zrovna objevili. Kdybychom nešli na piknik, tak 

bychom se tam neobjevili. A jinak toto je v naší profesi. Pomáhat cizím lidem to je naše 

práce. Takže, s čím vám můžeme pomoci?“ přišel rovnou k věci, kvůli které s nimi přišli 

na Digammu. 

„Chtěli bychom se s vámi přátelit a obchodovat. A taky abyste nám pomáhali tak, jak jste 

to udělali dneska. V této galaxii je mnoho lidí, které mají mezi sebou spory. Proto jsme za 

vámi šli, potřebujeme pomoc,“ doposud na vše odpovídala Charleen. Nico se jen přikláněl 

těmto slovům, než přišla řada na něj. 

„Ale nejsme tady jen kvůli tomu. V této galaxii je spousta nepřátel s mnohem větší mocí, 

které přesahují nás všechny. Druhá aliance, Luciánská aliance, Pinové a mnoho dalších se 

nás snaží zničit. A nejen nás, ale rovnou celou galaxii.“ Najednou v místnosti zavládlo 

ticho, když se zmínil zrovna o těchto aliancí. Ale jedna z nich je přesto zarazila. 

„Pinové? Co jsou zač? Nikdy jsme se s nimi nesetkali,“ zeptala se okamžitě Sam. 

„Pinové jsou trn v patě, který se nás snaží zbavit už po celá staletí. Potřebujeme vaši 

pomoc. Už na několika planetách jsme slyšeli, že na nás chystají útok a my se nemáme, 

jak bránit. Proto potřebujeme vaši pomoc,“ odpověděl Nico. 

„Víte, kdy k tomu útoku má dojít?“ zeptal se Kevin rozhodnutý jim pomoci. 

„Během tohoto týdne. Můžou zaútočit kdykoliv a my nevíme, jak se ubránit lodím, tak i 

pozemním jednotkám, které na nás pošlou skrze bránu,“ odpověděl Nico. 

„Kolik vás je na planetě?“ zeptala se tentokrát Sam. 

„Něco přes pět set,“ odpověděla Charleen. 

„Pět set? Takže přes pět set, jo. Máme tu budovy asi pro tři sta lidí. Co kdybyste se sem na 

pár dní přestěhovali? Zbytek bychom mohli třeba vzít na Alphu nebo na Bethu,“ rozhodl 

se okamžitě Kevin, bez toho, aniž by s někým o tom mluvil. 

„Bereme všechno, podplukovníku,“ řekl Nico. Sam podrbla Kevina a požádala ho, aby šel 

s ní na chodbu si promluvit.  

„Myslíš, že nám to schválí?“ zeptala se okamžitě Sam. 

„IOA už nám nerozkazuje a myslím, že je lepší si udělat v galaxii přátelé než nepřátelé. 

Vždyť i oni vědí o Druhé alianci, která má trochu navrch než my. Pak by nám to oni mohli 

oplatit nějakou službičkou. Takže ty se zatím o ně postarej, já jdu za plukovníkem 

Robbinsonem,“ rozhodl Kevin. 

„Ten bude zírat,“ řekla na to Sam, než se vrátila k Simům, kteří se drželi za ruce. 

 

Země, SGC, Landryho kancelář – o půl hodiny později 

Mezitímco se Carterová starala o hosty na Digammě, tak Marks prošel bránou na Zemi a 

šel rovnou za Landrym vysvětlit mu nastávající situaci. Právě teď seděl před Landrym, 

který se opíral lokty o stůl. V tuto chvíli už vše věděl o Simech a o pomoci, kterou od nich 

žádají. 

„Takže vy navrhujete je přestěhovat na Digammu a tím jim pomoci?“ 
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„Ano. Jestli si máme tam venku udělat přátele, tak tohle je naše příležitost. Podle mě jsou 

velice přátelští a jsou prý známí tím, jak pomáhají ostatním. Myslím, že by nám pak mohli 

s něčím pomoci,“ odpověděl Marks, který stále měl na sobě neprůstřelnou vestu. Dal 

chvilku generálovi na rozmyšlenou, protože tohle je velké rozhodnutí. A také neví, jestli 

pak zvýší přísun zásob. Po několika mlčenlivých vteřinách Landry rozhodnul. 

„Dobrá tedy. Souhlasím s vámi. Ale jestli se něco zvrtne, …“ 

„Bude to na mně. Vím, pane,“ dopověděl za něj. 

„Daedalus je stále v Pegasu, ale Apollo by vám mohl pomoci. Jakmile budou zpátky, tak 

hned jim dám vědět, ať začnou nakládat zásoby. A jak to vypadá na Abydosu? Už jste 

začali s montáží?“ 

„Ano, pane. Jelikož je Hammond na skladě, tak jsme s ním začali jako první. Jako další 

půjde Athena, jelikož už mají dva z osmi paprskových zbraní namontované, takže jim 

přiděláme pouze šest. Pak začneme s Daedalem, jakmile se vrátí na Zemi. Ale hlavně 

nejdříve musíme opravit Odysseu. Její motory jsou těžce poškozeny a jen tak rychle nikam 

nepoletí. Proto jsme zatím pozastavili stavbu Princetonu a všechny dělníky poslali na 

Odysseu.“ 

„O tom už vím. Hlavně, aby co nejrychleji byla zprovozněna,“ řekl Landry. 

„A jak se jinak daří Vale v galaxii Oriů?“ zeptal se Marks. 

„Za dva dny by se měla ozvat. Ale podle toho, co jsem slyšel, tak se jí tam daří velice 

dobře. Spolu s Tominem to tam řídí,“ odpověděl Landry. 

„Alespoň teď nemusíme bojovat proti Oriům,“ řekl na to Marks. 

 

Země, SGC, kancelář Johnsové 

Mlaďoučká hnědovlasá žena, zatím dočasná náhrada v týmu SG-1, seděla za stolem a 

přemýšlela o smlouvě s SGC. Její očka vždy zářila, když seděla u stolu s teplým ovocným 

čajem, který s chutí upíjela. Vedle položené smlouvy ležely tři složky, které patří členům 

SG-1. Jsou to jejich životopisy. Jestli se má stát oficiálně členem jejich týmu, tak by se o 

nich měla něco dozvědět. Nejvíce ji stejně zajímala složka podplukovníka Carterové, se 

kterou chodila do jedné třídy ve vojenské škole. Obě se velmi dobře znají a spolu už 

prožily hodně. Je chytrá jako ona, a proto dostala takovou nabídku. Vlastně je jak její 

dvojče, jenže do rodiny spolu nic nemají. Další, o koho se zajímala, byl Teal’c, který 

nepochází ze Země. Po několika čtecích minutách položila složku zpátky na stůl, uchopila 

propisku a podepsala smlouvu s SGC. Jakmile dopila čaj, vstala z křesla a šla i se 

smlouvou ke generálovi, který ještě mluvil s Marksem. 

 

Země, SGC, Landryho kancelář 

Marks se zrovna chystal k odchodu, když najednou do Landryho kanceláře po zaklepání 

vstoupila Johnsová. 

„Podplukovníku. Generále.“ 

„Majore. Copak mi nesete?“ Dříve, než odpověděla, Marks pohlédl na papír a řekl: „Hm. 

Odvážná. Tak hodně štěstí.“ 

„Děkuji, podplukovníku.“ Marks se usmál a odešel z kanceláře. Johnsová s úsměvem 

sedla před Landryho do křesla a podala mu papír. 

„Oficiálně vám oznamuji, že nastupuji u SG-1.“ 

„Tak vítejte mezi členy SGC, majore,“ přivítal ji oficiálně Landry a zvedl telefon. 
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„Seržante, zavolejte mi sem podplukovníka Mitchella, doktora Jacksona a Teal’ca,“ po 

těchto slovech položil telefon a začal se věnovat Johnsové. 

„Myslím, že by o tom měli vědět jako další.“ 

„Souhlasím. Vždyť od teď jsem s nimi v týmu a součástí této velké rodiny,“ řekla 

Johnsová a usmála se na něj. 

 

Digamma, základna – o deset minut později 

Podplukovník Carterová čekala u Charleen a Nica na Markse, který během několika minut 

za nimi přišel do zasedací VIP místnosti. 

„Tak co?“ zeptala se Sam, jakmile se tam objevil. 

„Vše bylo schváleno. Můžeme začít s přesunem vašich lidí,“ odpověděl Kevin při pohledu 

na oba Simi, kteří si oddychli, když to dopověděl. 

„Děkujeme,“ řekla s úlevou Charleen. 

„Bylo by nejlepší, kdybychom vše udělali co nejrychleji. Apollo za několik hodin sem 

přiletí i se zásoby, aby vydržely co nejdéle, a aby byly pro každého,“ informoval je Kevin. 

„Rádi bychom, abyste vy dva šli s námi na naši planetu, abyste nás více poznali,“ požádal 

je Nico. 

„S tím jsem taky počítal. Prosím, pojďte za mnou,“ řekl Kevin, otevřel dveře na chodbu a 

s ostatními za sebou šli do řídicí místnosti. 

V řídící místnosti na ně čekal plukovník Robbins, který v rukou četl hlášení o ubikacích, 

které se připravují pro hosty, kteří začnou přicházet každou chvíli. Marks s Carterovou a s 

hosty přišli za ním do místnosti, aby jim Nico ukázal na nově vybudovaném panelu 

souřadnice jejich planety. Nový panel nebyl zdaleka stejný jak na každé planetě. Ten panel 

byl vytvořen díky asgardské technologii, kterou Asgardé poskytli hlavně Odyssee.  

„Toto jsou naše souřadnice,“ řekl Nico. 

„Planeta je označena jako U5I-452,“ oznámil místo planety seržant Thomson. 

„Vytočte ji,“ rozkázal Robbins a otočil se k Marksovi. 

„Očekávejte nás během dvou hodin. Chvíli bude trvat, než si sbalí všechny věci,“ řekl 

Kevin. 

„Budeme čekat. V případě, kdyby to Apollo stihlo dříve, tak jej pošlu za vámi,“ řekl 

Robbins a Kevin na to kývnul hlavou. 

„Pojďme,“ řekla Sam a všichni šli do místnosti s bránou, která právě vytvořila stabilní 

červí díru. Během několika vteřin všichni zmizeli v horizontu události. 

 

Simna, vesnice 

Všichni čtyři vyšli z brány uprostřed vesnice, kde na ně čekal Teo, Nicův bratr. 

„Vítejte na Simně. Jsem Teo, Nicův bratr a zároveň švagr Charleen,“ představil se Teo. 

Nico, jelikož už znal oba nové kamarády, tak mu je představil. 

„Těší nás.“ Jakmile se seznámili, šli do Nicovy kanceláře, kde budou mít možnost se spojit 

se všemi Simi najednou.  

Všech pět přišlo do kanceláře, která byla vybavenější, než mají pozemšťané na Zemi. 

Kevin se zasekl hned ve dveřích a Sam do něj narazila. 

„Co se děje?“ zeptala se Sam. Po chvilce zjistila, proč se tak najednou zastavil. Hned po 

jejich levici vysela na zdi velká obrazovka, která zcela zaplnila stranu zdi. Nico na oba 

pohlédl a pak se na ně usmál, když si uvědomil, co je tak zarazilo. 
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„Jak jste na tom ve skutečnosti s technologií?“ zajímalo Kevina. 

„Popravdě jsme na tom docela bledě. Doposud nemáme k dispozici žádné lodě nebo 

zbraně. Jinak po celé planetě máme k dispozici komunikaci a transportní desky, kterými se 

můžeme dostat rovnou k bráně,“ odpověděl Nico a šel před obrazovku, která se sama 

aktivovala. 

„Tohle nemáme ani my na Zemi,“ vysoukal ze sebe Kevin a šel k Nicovi, který se spojil se 

správci ze všech koutů této planety. Nico přistoupil blíže k obrazovce a začal s mluvením: 

„Zahajte evakuaci. Ať si všichni všechno sbalí a začnou se přesunovat k bráně. Naši noví 

přátelé nám nabídli útočiště na jedné z několika planet, které obývají. Všichni ať jsou při 

přesunu opatrní. Přesun zahajte postupně, ať nevznikne chaos.“ Všech třicet správců 

souhlasně kývlo hlavou a obrazovka ztmavla, když Nico poodstoupil od obrazovky. Nico 

se obrátil na Kevina, který kývnutí hlavou dal znamení, že mohou začít. 

„SG-25 by tu měla být u brány během pěti minut. Pak můžeme začít s přesunem,“ řekla 

Sam při pohledu na hodinky. 

„I vy byste si měli zajít do domu a vzít si věci,“ navrhnul Kevin. Nico pohlédla na 

Charleen a Tea, kteří stáli poblíž Sam.  

„Charleen, běž domů a začni s balením věcí. Za chvíli za tebou přijdu. Teo, ty jdi za svojí 

rodinou a dětmi a sbalte si taktéž.“ 

„A proč nejdeš teď?“ zeptala se Charleen. 

„Já zatím musím být tady. Sbalím si pár nutných věcí, smažu disky a přijdu za tebou,“ 

odpověděl Nico. Charleen tedy odešla s Teem a nechali tam Kevina se Sam a Nicem o 

samotě. Nico si zavolal do kanceláře svou věrnou sekretářku, která je i jeho sestrou. 

Požádal ji, aby Kevina se Sam doprovodila k bráně, a pak aby si šla sbalit věci jako 

ostatní. 

 

O několik hodin později 

Podplukovníci Marks a Carterová řídili přesun obyvatel na Digammu, kde chvíli budou 

muset žít, než se situace zklidní. Mezitím už druhá část obyvatel prošla bránou. Třetí část 

se právě objevovala na transportní plošině, která byla předtím schovaná v podzemí hned 

vedle brány. 

„Jde to rychle, než jsem si myslel,“ řekl Kevin při zadávání adresy stanoviště Digamma. 

„Jsou to Simové. Teprve jsme se s nimi seznámili, takže nevíme, jak to tady Nico řídí,“ 

řekla mu na to Sam a zapnula vysílačku. 

„Plukovníku Robbinsne, tady podplukovník Carterová. Začínáme posílat třetí skupinu.“ 

„Rozumím, podplukovníku. První i druhá skupina už byla ubytována,“ oznámil nazpátek 

Robbins. Před třetí skupinou kráčel jeden člen z SG-25, který měl na starost tuto skupinu. 

„Můžete jít, seržante. Už na vás čekají,“ řekl Marks. 

„Rozumím.“ Seržant jako první vstoupil do brány a hned za ním postupně šla celá skupina. 

 

Prostor, neznámá soustava, neznámá planeta – o půl hodiny později 

Pinové, nepřátelská rasa Simů, se právě nacházeli na lodích, které byly na orbitě planety. 

Bylo jich tam celkem osm, které se chystaly na odlet do bitvy proti Simům. 

Jejich velitel, Alec Pin, se právě nacházel na můstku, kde čekal na svého prvního muže, 

který mu měl přinést informace o vývoji příprav na boj proti Simům. Po zdlouhavých 

minutách pro velitele přišel na můstek jeho první muž s tabletem, který se podobá 
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pozemskému. I přesto, že Alec musel čekat tak dlouho, tak ho informace, které právě 

pročítal, velice potěšily. Tablet podal zpátky prvnímu muži a šel ke kormidelníkovi, který 

seděl u jednoho velkého kontrolního panelu, kterým řídil veškerý chod lodi. 

„Informujte zbytek flotily, ať zadají kurs a letí,“ rozkázal Alec a kormidelník po kývnutí 

hlavou zadal kurs. 

Kdyby v tuto chvíli viděli pozemšťané jejich lodě, pomysleli by si, že se nachází ve Star 

Treku. Tyto lodě nevlastní hypermotory. Místo toho vlastní FTL pohony, které všechny 

lodě aktivovaly zároveň. Během několika minut všech osm lodí zmizelo v FTL tunelu, 

kterým letěly až k Simně. 

 

Simna, vesnice 

Čtvrtina obyvatel Simny už bylo přestěhováno, zbylých čtyři sta osm se ještě balila. Celá 

SG-25 byla zpátky, a tak si každý přišel pro další skupinu, se kterou se vydal k bráně. 

Kevin se Sam stále stáli u brány a dohlíželi na přesun bránou. Z dálky zahlédli Nica, který 

velmi rychle šel za nimi. Bylo na něm poznat, že se něco děje. 

„Nico, děje se něco?“ zeptal se hned Kevin. 

„Dálkové senzory zaznamenaly přílet osmi pinovských lodí,“ odpověděl Nico. 

„Kolik máme času?“ zeptala se Sam. 

„Asi patnáct hodin letu v FTL,“ odpověděl Nico. 

„Oni mají FTL pohony? Páni, o těch jsem jen četl v asgardské databázi. Netušil jsem, že 

se používají,“ přiznal se Kevin. 

„Ano, mají.“ Hned po těchto slovech se aktivovala transportní deska, na které se objevila 

další skupina. Kevin zadal adresu a okamžitě se spojil se stanovištěm. 

„Digammo, tady Marks. Máme problém.“ 

„Co se děje?“ zeptal se rovnou Robbins. 

„Na Simnu míří osm pinovských lodí. Bude jim trvat den, než sem dorazí. Kdy tu bude 

Apollo?“ 

„Za pět hodin. Dříve to nejde. Zdrželi se na Zemi při zásobování,“ odpověděl Robbins. 

„Rozumím. Zatím vám posíláme další skupinu.“ Hned po těchto slovech vešel jeden člen 

z SG-25 do brány a hned za ním šli ostatní. 

„Můžete to stěhování uspíšit?“ zeptal se Kevin. 

„Musel bych vyhlásit stupeň jedna ohrožení, jenže tím bych vyvolal paniku. A to se mi 

zrovna nechce,“ odpověděl Nico. Kevin na chvíli začal pochodovat kolem DHD. Zastavil 

se, až když ho něco napadlo. Podezřele se na Sam usmál a stoupnul k DHD. Když se brána 

deaktivovala, zadal adresu, ale překvapivě Alpha základnu České republiky. Kupodivu, 

když zapnul vysílačku, začal mluvit česky: „Tady podplukovník Marks. Autorizační kód 

Alpha, devět, Gamma, sedm. Je stále u vás Athena?“ 

„Tady Helen. Kevine, co se děje? Málokdy tě slyším mluvit česky,“ ozvala se Helen, která 

byla poblíž plukovníka Robbinsna. 

„Musím si ji procvičit,“ řekl Kevin ještě česky, než přešel k angličtině, kterou pokračoval: 

„Máme problém. Potřebuji, abys co nejrychleji přiletěla s Athenou na U5I-452. 

Potřebujeme pomoc se stěhováním pár obyvatel.“ 

„Hned vyrážíme. Za čtyři hodiny nás tam máš. Končím.“ Brána se deaktivovala a Kevin se 

otočil k Sam, která ho nechápavě pozorovala. 

„Odkdy ty umíš mluvit česky?“ zajímalo ji. 
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„Od deseti let. Ale co? Ty zase umíš španělsky, japonsky i portugalsky. A bůhví ještě 

kolikami jazyky z celé galaxie,“ řekl na to Kevin. 

„Jo, ale ty umíš antičtinu, wraithštinu, ruštinu, španělštinu i češtinu. Není to na tebe trochu 

moc?“ 

„Zapomnělas, že ještě umím asgardskou řečí, ale to jen znaky stejně tak, jako antičtinu a 

wraithštinu. Těmito jazyky bych teda mluvit nemohl,“ dopověděl Kevin. Mezitím je Nico 

nechápavě sledoval a snažil se přijít na to, o čem se ti dva vlastně baví. Až po chvilce 

dohadování, kdo jakými jazyky mluví, si oba uvědomili, že zapomněli na vzniklou situaci. 

Oba se mu po chvilce omluvili a Kevin začal s vysvětlováním. 

„Athena s Apollem, to jsou naše bitevní lodě, sem přiletí na pomoc a pomůžou nám 

s přesunem. Jelikož na lodích není moc místa a vzduchu, tak to bude na více cest, protože 

každá loď má přes dvě sta členů posádky. Ale tím dostaneme alespoň trochu času. Bude to 

o chlup, ale měli bychom to zvládnout všichni ve zdravém,“ vysvětlil Kevin. 

 

FTL prostor, Pinovská mateřská loď, můstek – o čtrnáct hodin později 

Alec Pin seděl ve svém pohodlném velitelském křesle, ze kterého měl krásný výhled do 

FTL prostoru, který fungoval jinak než hyperpohon. 

„Pane. Za necelou hodinu budeme na místě,“ ozval se kormidelník, který zrovna sledoval 

senzory. Krom jejich polohy senzory také udávaly i informace o planetě a o pohybu kolem 

ní. 

„A ještě tu zaznamenávám přítomnost dvou neznámých lodí,“ dopověděl. Alec vstal ze 

svého křesla a šel ke konzole, kterou nikdo neobsluhoval. Stoupnul si před ni a zmáčknul 

na pár tlačítek. Na obrazovce před ním se začaly objevovat data, která uvádí informace o 

neznámých lodí. Kormidelníka ty data zajímala, a tak předal řízení svému pobočníkovi a 

šel za velitelem. Stoupnul vedle velitele a pohlédl na obrazovku, která zobrazovala celý 

trup lodi. 

„Obě lodě disponují hyperprostorovou techniku, kterou se snažíme získat už roky. Vyspělé 

zbraně a štíty. Pane. Naše lodě na tyto lodě nemají. Prohrajeme.“ 

„Ještě nedělejte takové závěry. Nás je víc.“ 

„Ano, pane.“ 

 

Simna, vesnice – o půl hodiny později 

I přesto, že Apollo i Athena pomáhali s přesunem obyvatel, tak jim čas, který zbýval, 

nestačil. Pinovské lodě byly skoro u planety, na které je stále přes sto obyvatel, kteří si 

ještě nestihli zabalit své věci.  

„Sakra, nestíháme to,“ řekl Kevin, když zjistil, že lodě během několika minut dorazí. 

Simové rychle pospíchali procházet bránou, aby se jich zachránilo co nejvíce. Kevin 

zapnul na své vestě vysílačku a řekl: „Atheno, Apollo, tady Marks. Vydržíte boj proti osmi 

lodím?“ 

„Kevine. Jsme plní tak, jako Apollo. Nechci riskovat ztrátu obyvatel těch dole. Jedině, že 

bychom všechny přenesli k vám a pustili se do boje, ale to i tak nepomůže, protože 

nevíme, co disponují za technologii. Jestli mají nějaké kalibry jak u Druhé aliance, 

nedokážeme se proti nim ubránit. I přesto že máme dva paprskomety a sklad plných 

atomovek. Nevím, co jiného dělat. Napadá tě něco?“ zeptala se Helen, když už nevěděla, 

co dál. 
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„Jaká je nejbližší planeta?“ 

 

Prostor, Simna, Athena 

Helen stojící v přední části můstku přešla k Bartovi, který mezitím na své konzole zobrazil 

mapu této sluneční soustavy. Stoupla si za něj a po chvilce ukázala prstem na nejbližší 

planetu. 

„Ano, je. U5I-685. Dvacet minut cesta. Tam je to dobrý, ale zpáteční cestu jaksi nestíháme 

o deset minut,“ odpověděla do vysílačky. 

„Tak leťte a vraťte se co nejrychleji,“ rozhodl Kevin. 

„Tak dobrá. Letíme,“ řekla Helen a kývla na Nyklovou, která nastavila do navigace nový 

kurs.  

Během několika vteřin jak Athena, tak i Apollo vstoupili do hyperprostoru. 

 

Simna, vesnice 

Nico poprosil Sam, aby šla za Charleen, která byla stále v domě. K domu ji tam dostal 

transportér. Sam zaklepala na dveře a Charleen jí otevřela. 

„Poslal mě za vámi Nico, abych vám pomohla,“ řekla Sam. 

„Děkuji.“ Sam vešla do domu a následovala Charleen, která šla do manželské ložnice, ve 

které měla důležité věci. 

„Charleen, děje se něco?“ zeptala se Sam, když viděla Charleen jak brečí. 

„To je v pořádku,“ odpověděla Charleen a sedla na postel. Sam k ní přišla blíže a dřepla 

před ni. V kapse měla schovaný kapesník, tak jej vytáhla a podala jí ho. 

„Charleen. Nemusíte se bát. Všechno dopadne dobře.“ Charleen souhlasně kývla hlavou a 

otřela si slzy, které jí tekly z očí. Sam se usmála a pomohla jí vstát. Spolu pak vzaly 

veškeré důležité věci a šli za Nicem, který na ně čekal poblíž brány. 

U brány, včetně Nica a Kevina, byl také Teo se svou rodinou, kteří právě procházeli 

bránou na Digammu.  

„Kolik jich ještě zbývá?“ zeptal se Kevin. 

„Něco kolem stovky,“ odpověděl Nico. 

 

Prostor, Simna – o dvacet minut později 

Z FTL prostoru se začaly vynořovat pinovské lodě, které okamžitě zaujímaly pozice 

kolem planety.  

 

Simna, vesnice 

Simové začali panikařit, když se dozvěděli o tom, že Pinové dorazili.  

Charleen se Sam čekaly u brány na Nica, který ještě něco musel udělat. Kevin tak pro něj 

šel. Zbylí obyvatelé rychle procházeli bránou na Digammu, která už je zcela zaplněna. 

Mezitím se všude začali objevovat Pinové, kteří vlastní transportní technologii. Jeden 

z Pinů se objevil hned vedle Charleen a Sam. Sam ani na vteřinu nezaváhala a začala se 

s ním prát. Nejdříve mu z rukou vykopla zbraň a pak přešla k boji jeden proti jednomu. 

Mezitím Kevin s Nicem běželi po cestách k bráně. Jenže kilometr před bránou se před 

nimi objevili dva Pinové. 

„Běžte za Charleen. Já se o ně postarám,“ řekl Kevin. Nico chvíli váhal, ale pak ho 

poslechnul a běžel dál. Kevin mezitím z opasku vytáhnul dva nože, které po nich vrhnul. 
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Oba nože se zabodly mužům přímo do krku. Jakmile oba padli na zem, Marks si vzal 

zpátky oba nože, které byly od krve, a běžel za Nicem. 

Sam právě srazila na zem muže, kterému bodla do břicha nůž. Vyděšená Charleen stála 

pár metrů od ní, odkud sledovala boj mezi Sam a jedním z Pinů. Jakmile si Sam vzala nůž 

zpátky, otřela ho a šla za Charleen. 

„V pořádku?“ 

„Ano,“ odpověděla Charleen. Brzy se za nimi objevil udýchaný Kevin, který se začal 

rozhlížet kolem dokola, když nikde neviděl Nica. 

„Kde je Nico?“ zeptala se Charleen. 

„Běžel sem,“ odpověděl Kevin a pak dodal: „A sakra.“ Pak se dal na zpáteční běžící cestu. 

Sam chtěla jít k bráně, jenže Charleen nechtěla nikam jít, než se objeví Nico. 

Nico byl necelý kilometr od nich obklíčen čtyřmi muži Pinů, kteří na něj mířili zbraněmi, 

které byly nastavitelné jak na uspání, tak i na zabití. Zbraň s těmito funkcemi vlastní 

Ronon, ale jejich zbraň měla poněkud jiný tvar. Nico byl v pasti a neměl žádnou šanci 

uniknout. Po pár minutách se objevil Kevin, který se skrčil za pařez. Z opasku vytáhnul 

dva nože a z boty vytáhnul schovanou M9ku, ve které mu zbývaly čtyři náboje. Naštěstí 

měl ve vestě schovaný plný zásobník., než přešel do útoku proti čtyřem neznámým, tak 

opatrně vykouknul ven a vypočítal se rychle cíle, na který použije nože, a na který použije 

zbraň. Nakonec se rozhodl, že použije zbraň na všechny čtyři. Nejdříve zaměřil dva 

nejblíže stojící k Nicovi, které hned na poprvé trefil. Nico se skrčil, aby jej zbylí dva 

nezabili. Kevin pak namířil zbraň na zbylé dva a také je rovněž na poprvé trefil. Pak rychle 

vyběhnul zpozad pařezu a běžel za Nicem, který vstával ze země. 

„Pozor!“ zařval Nico, když zahlédl Pina, jak namířil zbraň přímo na Kevina. Kevin se na 

něj otočil a výstřelu se vyhnul jen tak tak. Spadnul na pravé rameno, do kterého se Pin 

trefil laserovou zbraní. Kevin se ale rychle vzpamatoval a vystřelil na Pina, který ho trefil 

do ramene. Mezitím se u Nica objevil další Pin., než Kevin něco stihnul udělat, byl Pin i 

s Nicem pryč. Oba byli přeneseni. Kevin naštvaně praštil rukou do země, a pak vstal a 

vydal se na zpáteční cestu k Sam a Charleen. 

Sam s Charleen čekaly na Kevina, až přijde s Nicem, jenže Charleenina tvář se změnila 

během chvilky, když viděla běžet pouze Kevin. 

„Kevine!? Co se stalo?“ zeptala se okamžitě Sam, když si všimnula zakrváceného oblečení 

na jeho ramene. 

„To nic není.“ 

„Kde je Nico?“ zajímalo jediné Charleen. Kevin zavrtěl hlavou se slovy: „Mrzí mě to, ale 

jeden z Pinů se s ním přenesl. Nevím kam.“ 

„Ne! Ne! To nemůže být pravda.“ Charleen se pomalu hroutila na zem a jen tak tak ji 

Kevin stihnul chytnout. Kevin si ji vzal do náruče a Sam vzala její věci. Oba rychle běželi 

k bráně, která byla volně dostupná. Ještě několik Simů zůstalo na planetě, ale déle už čekat 

nemohli, a tak rychle vběhli do brány. 

 

Digamma, základna, místnost s bránou 

Kevin se Sam a nesoucí Charleen se objevili na Digammě. Jen, co je Robbins uviděl, 

vydal rozkaz k zavření brány. Během několika vteřin byla červí díra spojující se se 

Simnou uzavřena. Když Teo stojící v místnosti s bránou uviděl Charleen, která byla v 

bezvědomí, běžel hned za ní. 
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„Rychle, potřebujeme tu doktora!“ zařvala Sam.  

„Co se stalo? Kde je Nico?“ zeptal se okamžitě Teo a dřepnul k Charleen, když ji Kevin 

opatrně položil na zem, jelikož jeho rameno ho začalo pěkně bolet. Lékařský tým rychle 

přiběhnul ke Kevinovi, ale ten je poslal k Charleen, která ležela v bezvědomí. 

„Je něco, co bychom měli vědět?“ zeptal se rovnou doktor, aby nic nezanedbal. 

„Charleen je těhotná,“ odpověděl Teo a tím všem zarazil dech. Kevin sklonil hlavu a 

naštvaný odešel z místnosti. Tato zpráva ho dorazila ještě více. 

 

Digamma, základna, ošetřovna 

Simové, kteří byli při přesunu zraněni, byli právě ošetřováni na ošetřovně, kde také se 

svým zraněním přišel Kevin. Celou cestu tam si vyčítal, že nedokázal zachránit 

Charleeniného muže, se kterým čeká dítě. Sedl na židli a sklonil hlavu, kterou si opíral o 

ruce. Doktorka Amanda Robbinsová, která je jak vojákem, tak i doktorkou a dcerou 

plukovníka Ryana Robinsona, přišla za Kevinem. Dřepla si před něj a dotkla se jeho 

levého ramene. Kevin jí pohlédl do očí a pak znova sklonil hlavu. 

„Pojďte se mnou. Ošetřím vám to.“ 

„To je dobrý. Nejdříve se postarejte o ně.“ 

„Všichni už byli ošetřeni, tak pojďte,“ řekla Amanda a pomohla Kevinovi vstát ze židle, ze 

které se nechtěl ani hnout. 

 

Digamma, základna, řídící místnost 

Plukovník Robbins hned po příchodu všech ze Simny se spojil s Apollem a Athenou, kteří 

mířili k Simně, aby zjistili, jestli tam je přeživší. Po několika minutách navázali opět 

spojení s loděmi, které pro ně měly hodně špatnou zprávu. 

„Nevím, jak to říci, ale všechno bylo zničeno. Nikoho jsme nenašli. Je mi to líto,“ 

oznámila se smutnou tváří Helen a Ryan na to s povzdychnutím kývnul hlavou. 

„Půjdu to říci ostatním. Robbins konec.“ Ryan tam chvíli stál a přemýšlel o tom, jak jim to 

řekne. S touhle rasou se teprve seznámili a nevědí, jaké budou jejich reakce na takovou 

zprávu. Po chvilce přemýšlení se otočil ke dveřím, kde stál Kevin se zavázaným ramenem. 

Celou pravou ruku měl v závěsu.  

„Já to udělám,“ řekl smutně Kevin, protože tohle všechno organizoval on a bylo jenom na 

něm, aby to všem oznámil. 

„Nemusíte to dělat. Já to klidně zvládnu.“ Kevin zavrtěl hlavou a zopakoval to, co před 

chvílí řekl: „Já to udělám.“ Ryan nakonec kývnul hlavou a nechal to jít oznámit Kevina. 

 

Digamma, kolonie – o hodinu později 

Všichni přeživší Simové se shromažďovali v kolonii, která byla postavena pro případ, 

kdyby se Země měla evakuovat. Pro tuto chvíli je Digamma novým domovem pro Simy. 

Kevin se Sam a Ryanem stáli na vyvýšeném můstku, aby je šlo vidět. Simové stáli a ani 

jeden z nich nepromluvil. Všichni mají slušné chování a vědí v jaké společnosti a situaci 

právě jsou. Nic jiného jim nezbývá. Po dlouhých čekajících minutách vystoupil z řady 

Kevin a šel k řečnickému pultu, aby jej bylo slyšet. Nevěděl, co jim má říci, když viděl 

jejich smutnou tvář.  

„Neříkám to častěji, protože do také situace jsem se dostal prvně. Před hodinou se s námi 

spojily obě lodě, které byly vyslány na vaši domovskou planetu Simnu. Bohužel vše, co 
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jste za svůj život vybudovali, bylo zničeno. Nikoho přeživšího nenašli. Je mi to líto. Ale 

také jsem mluvil se svýma nadřízenýma. Pomůžeme vám se stavbou nového domova. 

Také tu můžete zůstat a pomoci vy nám s dalšími stavbami pro další přeživší. Místa pro 

nás všechny tu moc není, takže jakmile bude Odyssea, moje loď, opravena, tak nám 

pomůže se stavbou nových domů, do kterých se budete moc nastěhovat a začít nový život. 

Neříká se mi to snadně, kdybych byl na vašem místě, nevěděl bych, co mám dělat. Proto 

jsme se takhle rozhodli., než se vše urovná, zůstaňte tady. My vám se vším pomůžeme.“ 

Téměř všem najednou vyhrkly slzy, které si hned otřeli. Při pomyšlení na to, že tam 

někoho nechali, bylo zdrcující. Pro všechny. Nejhůře na to byla Charleen, kterou podepíral 

Teo. Ji to ranilo nejvíce. Kevin sestoupil z můstku a šel k ní. 

„Charleen. Kdybyste potřebovala něco, to znamená cokoliv, tak řekněte.“ 

„Jediné, co teď chci je, aby mé nenarozené dítě mělo tátu,“ řekla s brečením Charleen. 

„Když naše lodě skočily s průzkumem, nikoho nenašly. Žádná těla, prostě nikoho. Podle 

mě je někde drží v zajetí a naživu. Máme šanci je najít, ale budeme potřebovat vaši 

pomoc. Musíme se o nich něco dozvědět, jestli vašeho muže a ostatní máme najít a 

zachránit.“ 

„Pomůžeme vám. Za to vše musí zaplatit,“ řekl Teo. 

„A také zaplatí,“ odpověděl na to Kevin. 

 

Neznámá soustava, neznámá planeta, základna, vězení 

Do místnosti, která se podobá věznice, přišel Alec a šel rovnou k Nicovi, který byl 

připoután ke zdi. 

„Nico, Nico. Ty se nikdy neponaučíš.“ Nico se nemohl ani pohnout, protože jeho ruce 

spínaly silné řetězy ke zdi stejně tak, jako i jeho nohy. Nico jen naštvaně na něj pohlédnul 

a neměl k tomu co říci. 

 

 

 
Nico Moe Sim a Charleen Simová 
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Epizoda 13 : Zaútočit první 

 

Je to už týden po útoku na Simnu a Simové si pomalu začínali zvykat na nové prostředí. 

Mezitím Odyssea po dlouhých dvou týdnech opět vyletěla ze svého hangáru na Abydosu a 

letěla k Zemi, kde na ni čekal její velitel. 

 

Mléčná dráha 

Země, SGC, Landryho kancelář 

Generál Landry si do své kanceláře zavolal velitele lodí. K dispozici mu byli pouze 

plukovník Svitsová a podplukovník Marks, kteří právě seděli před ním. 

„Asi už víte, že po útoku Replikátorů na Atlantidu prolétá Daedalus kolem jejich 

domovské planety,“ začal Landry. 

„Ano, víme o tom. Podle hlášení doktorky Weirové se zdá, že se Replikátoři stáhli na 

domovskou planetu a věnují se svému,“ řekl Marks. 

„To ano. Ale Daedalus nám před třemi týdny přes přestupní stanici, na které je 

podplukovník Carterová s doktorem Leeem, poslal pár obrázků, které se vám nebudou 

líbit, tak jako mně,“ řekl Landry. Před ním ležela modrá složka, ze které vytáhnul tři 

fotografie. Všechny tři fotografie položil před ně. 

„Je to to, co si myslím, že myslím, že to je?“ vyhrknul ze sebe Marks. Landry pouze mohl 

kývnutím souhlasit. 

„No to mě podržte,“ řekl na to Marks. 

„Co máte v plánu, pane?“ zeptala se Svitsová. 

„Apollo před třemi týdny vyrazil k Atlantidě. Mají za úkol všechny lodě zničit. Je to 

rozkaz od samotného prezidenta a generála O’Neilla,“ odpověděl Landry. 

„Pane. Podle mě je to špatný nápad. Ano, zbavili bychom se všech jejich lodí, ale pak oni 

mohou kdykoliv a jakkoliv zaútočit na Atlantidu. Kdybych jí velel, tak bych takovému 

nikdy nepřispěl. Jde tam o stovky životů,“ zdůraznil Kevin fakta, která mohou nastat. 

„Chápu vaši zlobu, podplukovníku. Ale nelze z toho vycouvat, když to nařídil samotný 

prezident,“ řekl Landry. Marks pohlédl na Svitsovou a položil na stůl fotky, na kterých 

byly vyfoceny z orbity lodě Replikátorů. 

 

Galaxie Pegasus 

Lantea, Atlantis, operační místnost 

Doktorka Weirová šla po schodech nahoru do operačního, kde na ni čekal Rodney 

s tabletem v rukou. 

„Dnes ne, Rodney,“ řekla rovnou Elizabeth při vstupu do své kanceláře, aniž by ho pustila 

ke slovu. Rodney s ní potřeboval něco projednat, a tak ji následoval. 

„Tak co potřebuješ?“ zeptala se po usazení Elizabeth. 

„Zaprvé, to hodnocení lidí je na prd a zadruhé, pořád nemáme vyřešeno to ZPM,“ 

odpověděl Rodney a sedl před ni. 

„Rodney. Díky tomu hodnocení se lidem zvyšuje plat. A na to ZPM zapomeň. Odyssea 

dostala druhé ZPM, protože se v Mléčné dráze objevil další nepřítel s lepšíma zbraněmi i 

se slušnými štíty. Pochop to, Rodney,“ řekla Elizabeth a hned potom se do její kanceláře 

otevřely dveře, kterými prošel podplukovník Sheppard. 

„Doufám, že ty nebudeš básnit o ZPM?“ zeptala se rovnou Elizabeth. 



~ 268 ~ 
 

„Ne, ale mám to hodnocení, které jsi chtěla,“ odpověděl John a podal Elizabeth tablet, na 

kterém bylo zobrazeno hodnocení. 

„To bylo rychlé,“ řekla Elizabeth a začala hledat Rodneyho jméno. Když ho našla, krátce 

se zasmála. John už věděl, na co se Elizabeth narazila, a tak dělal, že o ničem neví. 

„Vážně to nechceš změnit?“ 

„Záleží na tom, jak mě bude štvát a otravovat,“ odpověděl John. 

„O čem se bavíte?“ doposud nechápající Rodney se zeptal a John se podezřele zasmál. 

„O tvém hodnocení, Rodney,“ odpověděl John a tím Rodneyho dost naštval. Chtěl začít 

nadávat, ale v tom mu zabránil Chuck, který přišel za nimi. 

„Doktorko, Apollo opustil hyperprostor,“ oznámil Chuck. 

„Přesně podle plánu,“ řekla Elizabeth. Dříve, než odešla z kanceláře, položila tablet na 

stůl. Při cestě k jednomu z terminálů, zapnula vysílačku na svém uchu a řekla: 

„Plukovníku Ellisi, jste tu na čas.“ 

„Vyčkejte, transportuji se k vám,“ řekl Ellis. 

„Setkáme se…“ dříve, než mohla dopovědět větu, se pár metrů před ní objevil transportní 

paprsek, který přenesl Ellise i s jeho čtyřčlenným týmem z Apolla. 

„Běžte do konferenční místnosti,“ řekl směrem ke svému týmu, který po kývnutí hlavou se 

přesunul podle jeho slov do konferenční místnosti. Plukovník se pak začal věnovat 

doktorce, doktorovi a podplukovníkovi. 

„Doktorko Weirová. Podplukovníku, doktore.“ 

„Plukovníku Ellisi. Vítejte,“ s těmito slovy jej přivítala na Atlantidě. Po potřásání rukou se 

Ellis zaměřil jak na Elizabeth, tak i na Shepparda a McKaye. Po jejich oslovení řekl Ellis: 

„Je dobré, že jste tu. Musím vás o něčem informovat, ale ne na veřejnosti.“ 

„Jistě, pojďte za mnou,“ pobídla jej Elizabeth, která šla za Ellisovým týmem do 

konferenční místnosti. McKay pohlédl na Shepparda, který tušil nějaký problém. A tak šli 

hned za nimi. 

Jakmile všichni tři usedli, mohl Ellis po zavření dveří začít s brífinkem. Stál u obrazovky, 

která byla umístěna před ně. Na ní také spustil pár zajímavých obrázků, které těm třem nic 

neříkali. 

„Od chvíle, kdy Replikátoři napadli Atlantidu, provádí Daedalus průzkumné lety nad 

jejich domovskou planetou.“ 

„Ano, to víme,“ řekla Elizabeth. 

„Před třemi týdny pořídil tyto fotografie,“ poukázal Ellis na fotografie, které se objevily na 

obrazovce. 

„Co bychom na nich měli vidět?“ zeptala se Elizabeth, když Ellis u jedné ze tří zastavil. 

„Právě že nic,“ odpověděl Ellis. Elizabeth se nechápavě na něj dívala a ve vteřině si 

pomyslela, že je snad vede za nos, nebo co. To si myslela až do té doby, než se na 

obrazovce objevil další obrázek, na kterém tentokrát bylo něco zvýrazněno. 

„Tento obrázek byl pořízen posledně. Stavějí lodě. Hodně lodí.“ 

„Proč jsme o tom nebyli informováni?“ zeptal se Sheppard, který byl překvapený z 

informací stejně jako ostatní, kteří se zaměřili na Ellise. 

„Právě jsem to učinil.“ 

„No, jestli půjdou po nás, budu muset posílit štít. Myslím, že bychom měli…“ chytl se 

toho hnedka McKay, ale plukovník Ellis ho nenechal domluvit a skočil mu do řeči těmito 

slovy: „Nepřiletí sem. Jsem tu proto, abych vás informoval, že přesně za deset hodin, 
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Apollo s pomocí vašeho týmu, zahájí přesný útok na planetu Replikátorů.“ Tímto vyrazil 

všem dech, že ani jeden nevěděl, která bije první. 

 

Mléčná dráha 

Prostor, Země, Odyssey a Athena – o několik minut dříve 

Odyssea po dvou týdnech oprav vystoupila z hyperprostoru nad Zemí, kde tou dobou 

hlídkovala Athena. Hned po jejím výstupu se podplukovník nechal přenést na palubu své 

lodi. 

Podplukovník Marks po dlouhé době opět viděl svoji malou sestřičku, která na něj čekala 

u dveří, které vedly na můstek. Oba nastavili ruce a objali se. 

„Ahoj, sestřičko.“ 

„Ahoj, bráško. Tak co je na Zemi nového?“ 

„Vše je při starém, ale s Athenou vyrážíme k přestupní stanici,“ odpověděl Kevin a s Jane 

vstoupili na můstek, kde všichni zaujali své pozice. Mike vstal z velitelského křesla a 

přišel ke Kevinovi, kterému oznámil: „Loď je v plném provozu a připravena vyrazit na 

mise, pane.“ 

„Děkuji za podání informací, kapitáne,“ řekl Kevin a pak promluvil na všechny: „Všichni 

na svá místa, vyrážíme k přestupní stanici.“ Jane s Kevinem a Mikem usedli na svá místa a 

čekali na pokyn od Atheny. 

Plukovník Svitsová vydala hned po příchodu na můstek rozkaz k přiblížení k Odyssee, se 

kterou se spojí. 

Jakmile obě lodě byly spojeny vedle sebe, tak Odyssea zvětšila vytvořené hyperprostorové 

okno, do kterého obě lodě vletěly. 

 

Galaxie Pegasus 

Lantea, Atlantis, zasedací místnost 

Jak Elizabeth, tak i John s Rodneym zírali na Ellise, který jim právě sdělil plán útoku na 

domovskou planetu Replikátorů. Elizabethiny reakce byly takové, jak v SGC řekl Marks 

Landrymu. 

„Takže, jestli to chápu správně, vy chcete zničit jejich lodě jen tak?“ zeptala se Elizabeth. 

„Jen tak,“ odpověděl klidným hlasem, jelikož on celou operaci povede. 

„A jak to proboha chcete udělat?“ zazněla dobrá otázka ze strany McKaye. 

„Sadou taktických atomovek typu Mark V, která jsou umístěna v taktické střele zvané 

Horizont,“ odpověděl Ellis. 

„Kolik atomovek máte?“ zeptal se tentokrát Sheppard. 

„Horizont je nabit šesti hlavicemi a čtyřmi návnady,“ odpověděl Ellis na Sheppardovu 

otázku. Pak se zaměřil na doktora McKaye. „Doktore. Budu potřebovat, abyste před 

startem udělal konečnou kontrolu.“ 

„Po…po…po…počkat. Šest?“ trochu se zakoktal Rodney. 

„Správně,“ odpověděl Ellis. 

„To nebude stačit,“ ozval se John. 

„Replikátoři jsou roboti, kteří se sami replikují. Což znamená, že se můžou…“ jako 

obvykle se Rodney pustil do důležitých věcí, jenže Ellis ho ne a nenechat domluvit: „O 

tom vím. Děkuji, doktore. Ale oni vůbec nejsou jako Replikátoři z Mléčné dráhy. Jejich 

lodě nejsou postavené z nanobloků. Jsou sestrojené z normálních materiálů a dají se tak 
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zničit. Šest je prozatím víc než dost.“ Když to dopověděl, tak se ho Rodney, který neměl 

na Elizabethinu zlobu, kterou zatím držela na své uzdě, zeptal: „Prozatím? Vy chcete 

dráždit spícího draka? Proč prostě nepočkáme, dokud v Oblasti 51 nedokončí 

s P.W.A.R.W?“ 

„A co to vlastně je?“ zajímalo ji, a tak jí John odpověděl: „Planet-Wide Anti-Replicator 

weapon, jinak lidově řečeno Celoplanetární Anti-Replikátorká zbraň.“ 

„Asgardi dokázali sestrojit satelit, který dokázal vyhladit celou planetu Replikátorů. Měli 

jsme nějaké problémy s výrobou vlastního, ale…“ jako kdyby se to odehrávalo pořád 

dokolečka. Rodneymu opět do slova skočil Ellis: „Doktore. Bez pochyb bych radši 

odstranil celou planetu. Ale když se tohle dostalo až k prezidentovi, dal okamžitý rozkaz. 

Replikátoři dobře znají polohu Země. A s těmito novými loděmi se tam mají, jak dostat. 

Nemůžeme si jen sedět na rukách do té doby, než chlapci z Oblasti 51 najdou řešení. 

Hlavním cílem této mise je eliminace klíčových vojenských cílů. Až bude ta nová zbraň 

hotová, vrátíme se a dorazíme je. Doktore, potřebuji, abyste začal s kontrolou co nejdříve.“ 

„Ano, jistě, ale…“ 

„Doktor McKay je připraven na přenos,“ řekl Ellis do vysílačky. Jenže Elizabeth ji také 

zapnula a řekla: „Tady Weirová. Ten rozkaz se ruší.“ 

„Doktorko. Tohle nezáleží na vás,“ řekl Ellis. 

„Ale ano. A dokud tady velím já, mám k tomu co říci.“ Elizabeth vstala od stolu a přišla 

blíže k Ellisovi se slovy: „Plukovníku, bez mého vědomí se tady nic dělat nebude. To také 

znamená, že Rodney zůstane tady. Tím tady myslím tady na Atlantidě. Je vám to jasné?“ 

zeptala se Elizabeth a opustila konferenční místnost. Rodney pohlédl na Johna a ten zase 

na něj, jelikož neví, kdo koho má poslouchat. Rodneymu se nikam stejně nechtělo, a tak 

šel do operačního za Elizabeth, která rozkázala Chuckovi, aby se spojil s SGC. 

  

Hyperprostor, Odyssey 

Odyssey a Atheně bude ještě den a kousek trvat, než dorazí k přestupní stanici, na které na 

ně čeká Sam s Leem. 

Kevin s Jane se chtěli při cestě nějak zabavit, a tak šli do tělocvičny, kde nešli tentokrát 

hrát basket, ale pořádně si zacvičit. Aby nebyli sami, tak se k nim přidali Mike a Sharon. 

„Sourozenci proti sourozencům. Lepší to být už nemůže,“ řekl s úsměvem Kevin při 

rozcvičování, než začne přituhovat k pořádnému cvičení., než Jane udělala několik 

přemetů za sebou dozadu, zeptala se: „Tak co to bude tentokrát?“ 

„Sprinty, švihadlo, box, kraťoulinký boje mezi sebou, a nakonec střelba ve střelnici. Je 

někdo zásadně proti pro tento návrh?“ zeptal se Kevin a podíval se na ostatní, kteří byli 

poněkud zticha. 

„Ticho znamená, že to nikomu nevadí, takže můžeme začít,“ usoudila Jane a s bratrem šla 

na startovní čáru, kde začnou se sprinty. Sharon mezitím pohlédla na Mika, který 

povzdychnul a pomalým klusem přiběhnul za Kevinem a Jane, kteří už běhali sprinty přes 

celou tělocvičnu. 

 

Hyperprostor, Athena 

Na Atheně nebyla až tak moc velká nuda. Plukovník Svitsová s pár členy posádky 

vymyslela takovou zábavu, že se od ní nikdo nechtěl odtrhnout. Dokonce se na ně přišlo 

podívat i pár nadšenců.  
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Všichni byli v jídelně, kterou trochu upravili, aby měli dostatečné množství místa. Helen 

s několika členy své posádky seděli na zemi do kruhu. Uprostřed byla láhev od 

nealkoholického piva, se kterou točili. V kruhu byli tři ženy a tři muži. U některých už to 

začalo přituhovat, jelikož major Pavel Barta měl pouze na sobě slipy, tričko a jednu 

ponožku. A nebyl tak jediný. Nejlépe na tom byla Helen, na ni to nepadlo ani jednou. 

Proto si to nejvíce užívala s kapitánem Pavlou Nyklovou, která měla zatím sundanou botu. 

„Začíná přihořívat, majore,“ řekla Helen. Pavel nabručeně odfouknul ofinu a sundal 

druhou ponožku, protože to znova padlo na něj. Už zase. 

„To není fér. Vy jste tu láhev očarovala nebo co. Tímto způsobem žádnou ženskou 

nezískám,“ řekl zoufale Pavel. 

„Ale majore, nějakou si určitě najdete. Na světě jich je tolik…“ Helen to ani 

nedopověděla, protože poprvé došlo na ni. Musela tedy sundat botu. 

„Madam, k jedné už jsem hodně blízko, jenže jestli mě někdy tahle uvidí, tak mě kopne 

hned do řiti a pošle někam,“ přiznal se Pavel, že už je na cestě k získání své první lásky. 

„A kdopak bude ta šťastná?“ zajímalo Helen a Pavla zatočila s láhví, která tentokrát padla 

na kapitána Lucase Addisona, který musel svléci uniformu. 

„To nemohu říci, dokud to nebude stoprocentní,“ odpověděl s úsměvem Pavel. 

„Majore. Nenuťte mě, abych to z vás páčila.“ 

„Zkuste to, ale nic vám stejně neřeknu. Na to jsem totiž cvičený, madam,“ odpověděl 

Pavel a hned potom začal naříkat, protože to znova padlo na něj. Musel si tedy svléci 

tričko. Jediný, co měl na sobě, byly slipy. 

„Končím,“ řekl Pavel a začal se oblékat zpátky, jelikož jako zástupce velitele se nechtěl 

ztrapnit. Jenže to se mu jaksi nepovedlo, protože je fotil jeden z důstojníků, kterého 

požádala Helen. Takže tato zábava bude vyvěšena na nástěnce hned, jakmile skončí. 

 

Galaxie Pegasus 

Lantea, Atlantis, Elizabethina kancelář 

Elizabeth šla do své kanceláře, když za ní dobíhal John. Zaklepal na sklo a vešel dovnitř. 

„Ahoj.“ 

„Ahoj,“ odpověděla Elizabeth a sedla do svého křesla. John na ni pohlédl a hned na ní 

poznal, že je něco špatně. 

„Rodney mi řekl, že ses spojila s generály O’Neillem a Landrym, aby celou věc odvolali.“ 

„To jsem udělala.“ 

„Ale nepřijali to.“ 

„Ne. To také znamená, že musím Rodneyho pustit na Apolla, aby vše šel zkontrolovat. 

Raději bych se do takové situaci nikdy nedostala,“ řekla Elizabeth a vzala do rukou tablet. 

„Půjdu to říci McKayovi,“ nabídl se John. 

„To nemusíš. Už jsem to udělala,“ předběhla ho Elizabeth. John teda odešel z její 

kanceláře a šel za plukovníkem Ellisem, aby se dozvěděl o misi co nejvíce informací. 

 

Prostor, Lantea, Apollo, raketový hangár 

Doktoři McKay a Zelenka se nacházeli na palubě Apolla v hangáru, kde byl umístěn 

Horizont. Oba dva v rukou drželi tablety, na kterých měli zobrazené specifikace hlavic a 

jejich naváděcí systém. 

„No, všechny specifikace jsou správné. Informace o cíli byly zadány. Jsou připraveny.“ 
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„Ano. Mohou vyrazit,“ řekl s povzdychem Rodney. Po chvilce dodal: „To je ale blbý 

nápad, že?“ 

„Můžeš jim říct, že nejsou připraveny. Že je chyba v naváděcích systémech nebo něco 

takového,“ navrhnul Radek. 

„Už jsem nad tím uvažovat. Jenže tu mají lidi, kteří by nás rychle odhalili.“ 

„Jo,“ souhlasil Radek a podíval se kolem sebe, aby se ujistil, že je nikdo neuslyší. Hned po 

ujištění tiše řekl: „Ale jsme tu sami. Mohli bychom zařídit, aby nebyli připravené.“ 

„Shromažďují armádu, Radku. Viděl jsem to. Ukázali mi snímky. Cítil bych se provinile, 

kdybychom tu věc rozbili a potom by přiletěli Replikátoři a zničili město,“ řekl Rodney. 

„Jo… Jo, to by bylo špatné,“ souhlasil Radek a oba pohlédli na Horizont. 

„Půjdu říci plukovníkovi, že můžou vyrazit,“ řekl Rodney a odešel z hangáru, kde nechal 

stát samotného Radka, který stále přemýšlel o celé misi. 

 

Mléčná dráha 

Hyperprostor, Odyssey, tělocvična 

Kevin s Jane, Sharon a Mikem právě seděli opření o zeď a popíjeli minerálku, jelikož 

všichni byli zpocení a udýchaní po běhu a skocích přes švihadlo. 

„Víš, co mě zajímá?“ zeptala se Jane svého bratra. 

„To vážně nevím,“ odpověděl Kevin. 

„Co se přesně tehdy stalo v budově IOA, když jsi tam šel se Sam, Helen a generály 

O’Neillem a Landrym?“ Nebyla jediná, koho toto téma zajímalo. Sharon s Mikem byli 

také zvědaví. 

„Před dvěma týdny se nás pět sešlo před hlavní budovou IOA,“ začal Kevin. 

 

Země, hlavní budova IOA – o dva týdny dříve 

Plukovník Svitsová s podplukovníky Marksem a Carterovou se brzy ráno sešli před hlavní 

budovou IOA, kde brzy po jejich příchodu přišli oba generálové, O’Neill s Landrym. 

Všech pět mělo na sobě slavnostní uniformy, které většinou nosí jen na významné akce 

nebo na takové zasedání, které je teď čeká s IOA. 

Všichni byli nervózní a čekali na hlavní představenstvo IOA v hlavním zasedacím sále, 

který byl poněkud větší než u rozpočtového výběrčího, kterému už to nandali loni, když 

jim chtěl strhnout rozpočty. Čekali minutu, nikde nikdo. Čekali dalších deset minut a 

pořád se nikdo neobjevoval. Kevin na to už neměl nervy, a tak si šel pohrát s počítačem, 

který mělo představenstvo IOA hned před nimi na vyvýšené podleze na stole. 

„Kevine, co to děláš?“ vyjekla na něj Sam. 

„Když oni chtějí zdržovat, tak já to trochu urychlím,“ odpověděl s úsměvem Kevin. 

„Jestli tě načapou, tak…“ 

„Tak se nic nestane, jelikož IOA končí,“ dopověděl tentokrát Landry, který s Marksovým 

plánem souhlasil. Kevin po pár vteřinách se dostal do hlavního systému celé budovy. 

„Nevíte někdo, ve které kanceláři sídlí Woolsey s praporčíkem Stanleym Keeperem?“ 

zeptal se Kevin a tentokrát odpověděl O’Neill: „Třetí patro, místnost 52.“ 

„Děkuji, pane.“ Kevin si totiž pohrával s poplašným zařízením, které bylo zabudováno 

v každé místnosti. Když Kevin úspěšně našel správnou místnost, usmál se a pak spustil 

program. Jakmile vše začalo fungovat, šel si zpátky sednout na své místo. Nohy položil na 

stůl a sledoval hodinky. 
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„Minuta. Déle ne.“ 

V kanceláři, kde sídlí Woolsey s jeho věrným důstojníkem Keeperem, začal znít poplach, 

který byl poněkud jiný než za normálních podmínek. Keeper se podíval do počítače a 

zjistil, že to bylo spuštěno z hlavního sálu. 

„Pane Woolsey?“ 

„Tuším, kdo to byl. Tak jdeme,“ řekl Woolsey a oba šli za hosty, kteří se poněkud nudili. 

Kevin se usmál na Sam, když viděl Woolseyho, který si s sebou přivedl dalších pět členů 

rady. Mezi nimi nemohl chybět Keeper, na kterého se hned Kevin zaměřil. Sam na něm 

poznala, že se něco mezi nimi v minulosti stalo. Kevin chtěl vstát, ale Sam ho zarazila.  

„Teď ne. Až to skončí, tak můžeš,“ řekla mu a Kevin s tím souhlasil. Jakmile všichni 

usedli, jako první se ujal slova Keeper, který chtěl naštvat Markse hned ze začátku. 

„Podplukovníku Marksi, jsme vám vděčný za ten poplach. Víte, že vniknutí do systémů 

této budovy je trestné, že? Chcete snad dostat trest?“ Těmito slovy si to Keeper ještě více 

podělal, protože Kevin vstal a namířil si to přímo k němu. Tentokrát mu v tom nikdo 

nemohl zabránit. Landry s O’Neillem jen čekali, co teď přijde. Jediná Helen tušila, co se 

bude dít, když ho sama pár let cvičila. 

„Praporčíku…“ řekl klidným hlasem Kevin. 

„Podplukovníku,“ odpověděl mu nazpátek Keeper. Kevinovi stačila jen chvilinka a hned 

po podezřelém zasmátí napřáhnul ruku a udeřil ho rovnou do nosu. 

„Jauvajs,“ vyšlo ze všech, když to viděli. Kevin si pak pohladil ruku a řekl: „To bylo za 

ten zlomený nos před pěti lety. Já na to nezapomněl.“ Po těchto slovech usedl zpátky do 

křesla vedle Sam, která se vzpamatovávala z toho, co právě udělal. 

„Zlomený nos?“ 

„Jo. Tehdy mi ho zlomil. No, a teď přišla ta správná chvíle mu to oplatit. Mám pravdu, 

praporčíku?“ zeptal se jej Kevin, když ho viděl, jak si drží zakrvácený nos. 

„Generálové!“ vyjekl Woolsey natolik, že by každý spadl na zem. Ale důstojníci, kteří 

proti němu seděli, byli odolní. Woolsey pak dopověděl hlasitým tónem: „Tohle si 

nenecháme líbit. SGC stále spadá pod nás a okamžitě vám nakazuji, abyste mu dali 

okamžitý trest.“  

„S radostí vám oznamujeme, pane Woolsey, že SGC s Atlantidou nespadají pod IOA,“ 

řekl O’Neill, který si ten pocit úlevy užíval co nejdéle. Celá rada IOA na ně zírala 

s otevřenými ústy. 

„Takže ta stížnost se stahuje,“ řekl Landry. 

„To nemůžete!“ řekl Woolsey. 

„Ale můžeme!“ opravil jej Marks a znova vstal. Tím nahodil Woolseymu husí kůži. 

Z Kevinovy strany to vypadalo tak, že se ho bojí. Usmál se a pak sednul zpátky do křesla, 

aby se IOA nezbláznila ještě více. 

„Podplukovník Marks má pravdu. A s náklady si vystačíme sami. Můžeme si pořídit tolik 

energie, kolik chceme. A kdybyste začali dělat problémy, tak se klidně přesuneme na jinou 

planetu i s bránou a Země pak bude bez obrany. Takže vám radíme, nevměšujte se do 

nás,“ řekl O’Neill a jako první vstal z křesla. Zbytek ho hned následoval. 

„To je vše,“ oznámila jim Svitsová a šla za Danielsem. 

„Pane Danielsi…“ usmála se stejně jako předtím Kevin. Daniels se hned leknul a chtěl 

zdrhnout, jenže Helen byla oproti němu rychlejší. To také skončilo tím, že vrazila 

Danielsovi pěstí. 
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„Vy to máte za Athenu,“ odůvodnila svůj útok na Danielse a šla za Kevinem, se kterým si 

plácla rukou. 

 

Hyperprostor, Odyssey, tělocvična – současnost 

Všichni čtyři se smáli, když jim to Kevin dovyprávěl. 

„Víš, že tě mám ráda, bráško,“ lísala se k němu Jane, jelikož by od něj nechtěla nikdy 

dostat výprask. 

„Já taky, sestřičko. Ale nikdy bych ti neublížil, protože takový já nejsem. Jsme sourozenci 

a ti mají držet vždy při sobě,“ řekl Kevin a opřel si ji o sebe. 

„To jsou moudrá slova,“ řekla Sharon. 

„A taky pravdivá. S Jane jsme se neviděl deset let, a navíc bych si nemohl odpustit, kdyby 

se jí něco stalo,“ řekl Kevin. 

„Já bych si také nedokázala odpustit, kdyby se něco stalo tobě. Když jsem slyšela, co se ti 

stalo na té motorce, hned jsem se zhrozila. Pak ještě po té bitvě na Zemi, to jsem byla 

totálně vedle. Nevím, co bych dělala, kdyby se ti znova něco stalo,“ řekla Jane.   

„Mohu tě ujistit, že se mi už nic nestane,“ zapřísáhnul se Kevin a poplácal ji po stehnech 

se slovy: „Tak jdeme pokračovat. Na řadě je box.“ Jane ho nazpátek tvrději poplácala a šla 

s Kevinem pro boxerky. 

 

Galaxie Pegasus 

Hyperprostor, Apollo 

Doktoři McKay a Zelenka se nacházeli v kontrolní místnosti tři, kde dělali poslední 

kontroly Horizontu. Radek seděl u jedné ze dvou konzol a Rodney stál hned vedle něj. 

„V pořádku. Horizont je připraven. Hlavice jsou odjištěny a my jsme připraveni na 

vypuštění hned po výstupu z hyperprostoru,“ oznámil Ellisovi do vysílačky Rodney, který 

přešel ke sklu, odkud viděl Horizont. 

„Začněte teď. Otevřete vrata hangáru,“ odpověděl nazpátek Ellis, když usedl do svého 

křesla. Vedle něj u konzol seděli kapitán Megan Cooperová a major Herbert Sommerfeld. 

„Jsme stále v hyperprostoru,“ podotknul Rodney. 

„Vynoříme se nepříjemně blízko planety. Nechceme mrhat časem. Takže to udělejte.“ 

Rodney se přesunul ke stanici, vedle které stál, se slovy: „No, vy jste tu šéf.“ Radek vstal 

od druhé stanice a přesunul se k první, kterou obsluhovala ženská důstojnice. Rodney 

zmáčknul na pár tlačítek a podíval se před sebe, kde byl hangár s Horizontem. Hangárová 

vrata se začala v hyperprostoru otvírat a Horizont se snižoval směrem dolů, než zastavil na 

určeném místě. 

„Jsme připraveni vypustit to na váš rozkaz. Jste si tím jistý? Tím, že je to správná věc?“ 

zeptal se Rodney. 

Ellis pohlédl napravo, kde seděla Cooperová, a odpověděl McKayovi: „Teď není 

nejvhodnější chvíle na takový rozhovor, doktore.“ 

„Jistě. Omlouvám se.“ 

„Vystoupíme z hyperprostoru za pět, čtyři, tři, dva, jedna… Teď,“ oznamovala Cooperová. 

 

Prostor, M7R-227, Apollo 

Apollo opustil hyperprostor hned nad planetou. 

„Vypusťte Horizont!“ rozkázal Ellis a vstal z křesla. 
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McKay stisknul na tlačítko a tím uvolnil Horizont, který začal klesat do prázdného 

prostoru. Když už byl téměř mimo dosah lodi, zažehl se motor na Horizontu, který ho 

poháněl do atmosféry planety. Po průletu atmosférou se oddělil od Horizontu přední 

kuželový poklop a hned potom hlavní konstrukce, když všech deset hlavic zažehlo své 

pohonné motory. Hlavice se nasměrovaly na cíle, na které byly naprogramovány. Během 

pár vteřin se objevilo deset masivních explozí na planetě. Kouř po explozích začal 

vystupovat až do atmosféry planety. 

Radek kývnul na Rodneyho, který skrze zapnutou vysílačku oznámil: „Máme potvrzené 

výbuchy všech šesti hlavic a čtyř návnad.“ 

Ellis stál v přední části můstku a sledoval kouře po výbuchu všech hlavic. 

„Shepparde, můžete letět,“ řekl Ellis.  

Sheppard, který vyletěl s Jumperem z hangáru, se hned nad planetou zamaskoval, aby ho 

Replikátoři nemohli nalézt, a aby tak mohl potvrdit výbuch všech hlavic. 

„Rozumím. Je tu čisto. Skočte pryč,“ oznámil Sheppard po zamaskování Jumperu. 

„Dobře. Vyzvedneme vás za hodinu,“ řekl Ellis Sheppardovi. Pak se obrátil k majoru 

Sommerfeldovi a vydal rozkaz: „Dostaňte nás odsud.“ 

Apollo zažehnul hlavní motory a odletěl od planety. Během několika vteřin skočil do 

vytvořeného hyperprostorového okna. 

 

Lantea, Atlantis – noc 

Doktoři Zelenka a McKay spolu s plukovníkem Ellisem a podplukovníkem Sheppardem 

stáli v konferenční místnosti před obrazovkou, na které byla zpracovaná data, která dostal 

John, když byl v Jumperu. 

„Při výstupu tolika radiačního rušení odtamtud stěží dostaneš výpočet z telemetrie 

průzkumníka,“ řekl Radek. 

„Prosím tě, máme toho víc než dost. Nesnažíme se tam přece najít jednoho člověka. 

Hledáme tam trosky lodí,“ řekl Rodney, který stál hned vedle něj před obrazovkou. 

„Někdo mi už, prosím vás, řekněte, zda jsme zasáhli naše cíle, nebo ne,“ požádal je Ellis, 

který stál vedle nich. 

„Jestli jsou tyto informace správné, tak potom všechny hlavní i sekundární cíle lehly 

popelem,“ odpověděl Rodney to, co potřeboval Ellis slyšet. 

„Vynikající,“ řekl Ellis. 

John vyšel z konferenční místnosti a šel do řídící místnosti, kde také potkal Elizabeth, 

která mířila ke své kanceláři. 

„Vítejte zpátky,“ řekla prvně Elizabeth. 

„Díky.“ 

„Slyšela jsem, že bych vám měla poblahopřát.“ 

„Ano, slyšela jste správně,“ řekl John a hned po jeho slovech se za Elizabeth 

objevil Ronon s Teylou, která se hned zeptala: „Jak dopadla mise? Byla úspěšná?“ 

„Dostali jsme všechny lodě,“ odpověděl Sheppard. 

„Škoda, že jsem tam nebyl a neviděl to,“ ozval se Ronon. 

„Vesmírné bitvy jsou vždy zajímavější v televizi než ve skutečnosti,“ řekl John. 

„Velitelé lodí by s tímto určitě nesouhlasili,“ opravila jej Elizabeth. 

„Doktorko Weirová?“ ozval se z dálky Chuck, který stál u obrazovky. 
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„Tohle budete chtít vidět. Máme kontakt. Právě to vystoupilo z hyperprostoru,“ dopověděl 

Chuck a všichni se přesunuli k němu. 

„Vysílá to ID kód?“ zeptala se Elizabeth. 

„Ne, madam,“ odpověděl Chuck. 

„Wraithové?“ hádal Ronon. 

„Pochybuji, je to příliš malé,“ odpověděl znovu Chuck. 

„Zapněte štít!“ rozkázala Elizabeth technikovi, který seděl u panelu aktivující štíty.  

„Zaujalo to pozicí přímo nad městem,“ poukázal Chuck na cizí objekt, který byl zobrazen 

na obrazovce přímo nad atmosférou planety. 

„Co je to?“ zeptala se Teyla. 

„Možná by to měl zkontrolovat Apollo.“ 

„Řekněte plukovníkovi, že by se měl vrátit na svou loď,“ řekla souhlasně Elizabeth, když 

se dívala na obrazovku. Sheppard kývnul hlavou a šel zpátky za Ellisem. 

 

Prostor, Lantea, Apollo, můstek 

Apollo pomalu směřoval k malému cizímu objektu nad planetou. 

Plukovníka Ellis hned po jeho transportu přišel na můstek, kde jej informovala Cooperová: 

„Je to přímo před námi, pane.“ 

„Štíty?“ 

„Potvrzuji. Štíty jsou zvednuty,“ odpověděla Cooperová. 

„Dobrá, vidíme to,“ informoval Atlantidu Ellis. 

 

Lantea, Atlantis, operační místnost 

Doktor McKay seděl před počítačem a snažil se získat nějaká data. Chuck seděl pár metrů 

od něj a sledoval obrazovku. Hned za Rodneym stály Elizabeth a Teyla, které, jak Chuck, 

sledovaly obrazovku. 

 

Prostor, Lantea, Apollo, můstek 

„Vypadá to jako nějaký druh satelitu,“ řekl Ellis při pohledu do vesmíru, kde se nacházel 

cizí objekt podobný satelitu. Podivné na tom bylo, že se uvnitř nacházela brána. 

„Je to Hvězdná brána,“ řekl Ellis, který byl tímto překvapený. 

 

Lantea, Atlantis, operační místnost 

„Hvězdná brána?“ divil se stejně John, který také sledoval cizí objekt na obrazovce. 

„Přesně,“ odpověděl Ellis. 

„Neříkal jste, že je to satelit?“ zeptal se John. 

„Je to obojí. Je to satelit, ale uprostřed je Hvězdná brána,“ odpověděl Ellis.  

„Jaký by to mohlo mít účel?“ zajímalo Elizabeth. 

„Netuším,“ odpověděl Rodney, který zatím nic o neznámém objektu nezjistil. 

 

Prostor, Lantea, Apollo, můstek 

Hvězdná brána se právě aktivovala. 

„Právě se aktivovala,“ informoval Ellis tým na Atlantidě. 

„Brána?“ zeptal se Sheppard. 

Červený paprsek se najednou objevil z brány, který dopadal na štíty chránícího Apolla. 
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Na můstku se začaly objevovat jiskry a Ellis hned rozkázal: „Dostaňte nás z dosahu!“  

„Pane. Satelit se opět otáčí,“ oznámila Cooperová. 

Satelit se natáčel přímo na planetu. 

 

Lantea, Atlantis, operační místnost 

„Zasáhl planetu,“ okamžitě oznámil Chuck a všichni se okamžitě zděsili. 

Paprsek skrze oceán mířil směrem k městu. 

S městem to pěkně otřáslo, když paprsek narazil na štít chránící ji. 

„Je to nepřerušovaný paprsek,“ oznámil Chuck. 

„To je špatné z mnoha důvodů,“ řekl na to Rodney. 

 

Prostor, Lantea, Apollo, můstek 

Z Apolla vyletěly tři střely, které směřovaly k satelitu. Střely byly téměř u satelitu, když 

najednou explodovaly o zapnutý štít, který jej chránil. 

„Je chráněný štítem,“ oznámil Ellis špatnou zprávu. 

 

Lantea, Atlantis, operační místnost 

„Dejte mi nějaké návrhy, McKay,“ chtěl znát Ellis nějaké možnosti, jak by tu věc mohli 

zastavit nebo rovnou zničit. 

„Štít čerpá energii z tohoto paprsku. Došlo k drobné odchylce v místě, kde jste na to 

vystřelili.“ 

„Dostaneme přes ten štít bombu?“ zeptal se Ellis. 

„Ne, pravděpodobně ne,“ odpověděl McKay. 

„Jdu ke křeslu. Vystřelíme na to vše, co máme. Možná to ten štít prorazí,“ řekl John a už 

se chtěl vydat na cestu, jenže ho Rodney zastavil těmito slovy: „Řekl jsem k drobné 

odchylce. Přesněji v bodě nula, nula, dva. Pochybuju, že by jakákoliv palba prorazila štít, 

když bude paprsek aktivní.“ 

„Tak co budeme dělat?“ zeptal se Ellis. 

„Zastavíme se a necháte mě přemýšlet. Dejte mi jen pět minut, než se zorientuju a vše vám 

vysvětlím,“ odpověděl Rodney a vstal ze židle. 

„McKay, oni na nás útočí,“ ozval se Ronon, který v této situaci nemohl být nějak 

nápomocný. 

„Ano a štíty drží. Hele, máme spoustu času. Dejte mi pět minut,“ řekl Rodney a stoupnul 

k Chuckovi, kde byl počítač. 

 

O pět minut později 

Neznámý paprsek stále dopadal na horní část štítů Atlantidy. 

Doktor McKay za sebou vedl plukovníka Ellise do Elizabethiné kanceláře, kde na ně 

čekala s Johnem. 

„Co máte?“ zeptal se Rodneyho nedočkaví Ellis, než vešli do kanceláře. 

„Máme problém,“ odpověděl Rodney ve chvíli, kdy vešel dovnitř, kde John s Elizabeth 

stáli před stolem. 

„Trvalo ti pět minut, než jsi na to přišel? Jde to s tebou z kopce,“ řekl John. 

„Vzhledem tomu je tento satelit v podstatě očesaná loď. Má hyperpohon, štíty a navigační 

systémy. Měl taky malý zdroj energie, který ho měl dostat k cíli a napájet štít, než se 
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otevřela brána. Po otevření červí díry ti na druhé straně vypálili paprsek do jejich brány, 

který vyletěl u nás. Takhle na nás můžou pálit a napájet satelit,“ oznámil jim Rodney 

veškeré informace o satelitu, které zjistil. 

„To je velmi chytré,“ řekl na to John. 

„Ano. Dokud budou u nich doma napájet paprsek, zůstane brána aktivní. A jeden zábavný 

bonus navíc. Vzhledem k tomu, že jejich brána je velmi blízko planetě, nemůžeme otevřít 

naši bránu. Uvízli jsme,“ dopověděl Rodney. 

„To by mohlo být dobré. Paprsek se vypne na konci třiceti osmi minutového cyklu brány. 

Když v tu chvíli otevřeme naši bránu, mohli bychom zneškodnit tu jejich,“ řekl John. 

„A když by štít nečerpal energii z paprsku, mohli bychom ho prorazit a zničit,“ dopověděl 

Abraham to, na co myslel John. 

„Jistě. Problém je v tom, že si nemyslím, že se po třiceti osmi minutách vypne,“ zkazil jim 

Rodney jejich plán. 

„No, myslel jsem, že je fyzicky nemožné, aby uměle vytvořená červí díra zůstala otevřena 

déle,“ řekl hned Abraham. 

„Na tohle pravidlo se vztahuje jen jedna výjimka. SGC už takové útoky na bránu zažilo. 

Bohužel jsme zjistili, že když se do brány pouští dost energie, může zůstat otevřena 

nekonečně dlouho,“ oznámil jim Rodney situaci, se kterou už se na Zemi kdysi setkali. 

Tenkrát to vyřešili načasovanou a nasměrovanou náloží. 

„To by ale požadovalo ohromné množství energie, ne?“ zeptal se Ellis. 

„Jo, černou díru nebo nekonečný počet ZPMek,“ odpověděl Rodney. 

„Takže můžeme počítat s tím, že to jsou Replikátoři?“ zeptala se Elizabeth, která doposud 

jen poslouchala. 

„To doufám,“ přiznal se Rodney, protože si tím nebyl jistý. 

„Ty doufáš?“ zeptala se. 

„Protože jinak jsme objevili dalšího super mocného nepřítele,“ odpověděl Rodney. 

„Když je to normální brána, můžeme se spojit s planetou na druhé straně?“ zeptala se 

Elizabeth. 

„No, museli bychom výrazně zesílit signál, abychom prorazili rušení, ale… Ano,“ 

odpověděl Rodney. 

„Tak to, prosím tě, udělej.“ 

„Dobrá,“ řekl Rodney a šel do operačního. 

„Proč se s nimi chcete spojit?“ zajímalo Ellise. 

„Abychom mohli vyjednávat,“ odpověděla Elizabeth. 

„Je to jen ztráta energie. Musíme přijít na to, jak to zničit.“ 

„S radostí bych si tu povídala do noci o tom, kdo má pravdu, a kdo ne. Ale když se to tak 

vezme, jsem zodpovědná za bezpečnost tohohle města. A vy nemáte žádnou pravomoc, 

abyste mě zastavil. Takže při vší úctě si myslím, že je rozhodnutí na mně, takže se s nimi 

spojím,“ řekla Elizabeth a šla za Rodneym do operačního. Ellis pohlédl na Shepparda, 

který se na něj chvilkově usmál, jelikož v tomhle dobře znal Elizabeth. 

Elizabeth stála poblíž obrazovky a Rodney seděl u počítače, který mu zobrazuje údaje o 

spojení s druhou stranou. 

„Dobře. Myslím si, že to mám. Odpovídají na volání,“ řekl Rodney, jakmile byl se vším 

hotov. Obrazovka před nimi přestala zrnit a místo toho se objevil Oberoth, velitel 

asuranské velké rady, který kdysi chtěl zničit Atlantidu. 
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„Oberothe.“ 

„Doktorko Weirová.“ 

„Musím říct, že mě překvapuje, že vás vidím,“ řekla Elizabeth, protože, když asurská 

replika Atlantidy byla zničena nad Lanteou, Oberoth byl zrovna na její palubě. 

„Každý z nás existuje kolektivně a může být hodně krát replikovaný,“ odpověděl Oberoth. 

„Měli byste okamžitě deaktivovat vaši zbraň.“ 

„To bohužel nepůjde.“ 

„Neměli jsme na výběr. Museli jsme na vás zaútočit. Stavěli jste válečné lodě. Museli 

jsme je neutralizovat,“ obhajovala Elizabeth útok, který sama nemohla zastavit.  

„A to teď musíme i my,“ odpověděl nazpátek Oberoth. 

„Ten útok byl jen špičkou ledovce. Doufali jsme, že vás to přivede k rozumu. Jestli 

nepřestanete s touto agresí, budeme muset zahájit kompletní útok.“ 

„Skutečně? Proč čekáte?“ divil se Oberoth. 

„Vyhlazení vaší rasy není v našich zájmech. V tom lepším a ideálním případě bychom 

chtěli, aby mezi námi byl mír. Ale nebudeme nečinně postávat a pozorovat, jak budujete 

lodě a zbraně, které by bylo možné použít k našemu zničení,“ řekla dost srozumitelně 

Elizabeth. Mezitím, co si ona povídala s Oberothem, Rodneyho počítač zapípal, protože se 

vlna, zobrazující se přenos komunikace, náhle změnila. Rodneyho to znepokojilo a rychle 

to začal prověřovat. 

„Zajímavé.“ 

„Cítíme to samé.“ 

„Možná bych vám měla připomenout, že vždy, když jsme se střetli v boji, naše strana 

zvítězila.“ 

„Elizabeth?“ ozval se Rodney, když se mu konečně podařilo zjistit, co se děje. 

„Pokoušejí se poslat přes komunikační kanál virus. Mohl bych ho zastavit, jak…“ 

Elizabeth nenechala Rodneyho domluvit a řekla: „Vypni to.“ Rodney ihned poslechnul 

Elizabeth a jedním tlačítkem přerušil spojení mezi nimi a Replikátory. 

„No, to se nám podařilo,“ řekla naštvaně Elizabeth a pohlédla na Rodneyho. 

„Jo. Vždycky byl jeden z mých nejoblíbenějších,“ zavtipkoval Rodney a pohlédl na 

Elizabeth, která nad něčím přemýšlela. 

„Co když se brána nevypne na konci třiceti osmi minutového cyklu?“ zeptala se. 

„Jestli dokáží udržovat intenzitu energetického paprsky, což určitě dokážou…“ 

„Jak dlouho vydrží štít, než selže?“ 

„Dvacet devět hodin,“ odpověděl Rodney. Elizabeth povzdychla a pohlédla na plukovníka 

Ellise, který se založenýma rukama na prsou sledoval Elizabeth z dálky. Po chvilce kývla 

hlavou a přemístila se k Chuckovi, který se věnoval dálkové komunikaci. 

„Chucku. Spojte se přes subprostor se stanovištěm Alpha. Ať okamžitě informují 

přestupní stanici o této situaci,“ řekla Elizabeth. 

„Ano, madam.“ 

„A co nám pomůže se spojit s přestupní stanicí? Na Zemi není žádná loď, která by to sem 

stihla v čas,“ zeptal se Ellis. 

„A v tom se právě mýlíte. Vždy, když něco plánujete, nechte si po ruce zálohu., než jsme 

se dostali do tohoto průšvihu, byla jsem pojištěna tím, že Odyssea s Athenou byly vyslány 

na přestupní stanici, kde jim pomáhají s konečnou fází její plné funkčnosti. Do těch 

dvaceti devíti hodin by to sem mohli stihnout. Seržante, spojte se s Alphou, ať se rychle 
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spojí s přestupní stanicí. Potřebujeme tu obě lodě, co nejrychleji to půjde,“ rozkázala 

Elizabeth. 

 

Mezi Mléčnou dráhou a galaxií Pegasus 

Přestupní stanice 

Přestupní stanice, která je přesně umístěna mezi galaxiemi, byla tentokrát obklopena 

dvěma tři sta čtyřkami, které čekaly na povel z Atlantidy. 

Podplukovník Marks s plukovníkem Svitsovou se rozhodli, že pomohou na přestupní 

stanici Samanthě a Billovi, kteří se snažili zprovoznit umělou gravitaci. 

Kevin po chvilce poletování po stanici narazil doslova na Sam a začal ji šimrat, jelikož 

dlouho s ní neskotačil. Sam nevydržela a začala kvičet. 

„Kevine. Nech toho… To lechtá…“ 

„A proč? Ještě se nikdo z Atlantidy neozval, takže máme spoustu času na muchlování, ve 

kterém nám nikdo nemůže zabránit. Navíc jsem tě neviděl celý týden a moc se mi po tobě 

stýskalo,“ řekl Kevin a políbil ji. Oba s tím nechtěli přestat, jenže se brzy ozval zvuk 

otevírající se brány z Pegasu. 

„Ale ne. Zrovna v tom nejlepším,“ nešťastně zakňučel Kevin, když to začalo být tak 

zajímavý. 

„Brána z Pegasu se aktivovala,“ oznámila Helen. 

„Přestupní stanice, tady Alpha stanoviště,“ ozvalo se z interkomu. 

„Tady je podplukovník Carterová, jsem na přestupní stanici,“ ozvala se Sam. 

„Podplukovníku, dostali jsme subprostorovou zprávu. Atlantida je pod útokem 

replikátorského satelitu. Odyssea s Athenou okamžitě mají vyrazit jim na pomoc.“ Sam 

pohlédla na Kevina, který okamžitě pohlédl na Helen, která sledovala oba dva. 

„Tady podplukovník Marks. Jsme na cestě.“ 

„Rozumím, dáme to vědět Atlantidě. Alpha konec.“ Brána se zavřela. 

„Ozveme se, až bude po všem,“ řekl Kevin a pak se okamžitě spojil s Odysseou a Helen 

s Athenou. Oba se nechali přenést na paluby svých lodí.  

„Hodně štěstí,“ stihla jim Sam popřát, než oba zmizeli. Sam pro jistotu zůstala na 

přestupní stanici v případě, že by museli kontaktovat Zemi. 

Obě spojené lodě se během několika vteřin daly do pohybu a vstoupily do 

hyperprostorového okna vytvořené Odysseou.  

 

Galaxie Pegasus 

Lantea, Atlantis, operační 

Třiceti osmi minutový cyklus během několika vteřin skončil a Chuck zkusil zadat adresu 

Země. Elizabeth s Rodneym sledovali bránu, ale nic se nestalo. Chuck to nevzdával a stále 

to zkoušel. Elizabeth povzdychla a Rodney řekl: „Za pokus to stálo.“ 

„Tak fajn. Potřebujeme další plán, než sem dorazí obě lodě.“ 

„Jo,“ řekl Rodney a vydal se na cestu do své laboratoře. Při cestě kolem Chucka, který 

stále zkoušel zadat adresu Země, mu řekl: „Přestaňte zadávat. Nefunguje to.“ 

Plukovník Ellis se dvěma členy jeho posádky se nacházeli v konferenční místnosti, kde 

seděli u počítačů. 

„Pane,“ ozval se Sheppard ode dveří, u kterých stál. Ellis pohlédl za sebe, kde ho také 

viděl. 
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„Vy dva, nechte nás o samotě,“ řekl Ellis oběma důstojníkům, kteří seděli naproti němu. 

„Co pro vás mohu udělat?“ zeptal se Ellis, když Sheppard k němu přišel blíže. 

„Měli bychom se vrátit k planetě Replikátorů.“ 

„To si skutečně myslíte?“ 

„Jestli je ta satelitní zbraň napájena z jejich planety, můžeme vypnout proud přímo u 

zdroje,“ odpověděl John. 

„Ale Apollo teď není schopen boje. Ten paprsek nám pěkně oslabil štíty.“ 

„Něco musíme udělat.“ 

„Už jsme udělali,“ opravil jej Abraham. 

„Promiňte, pane, ale stále mám ten pocit, že za celou tuhle věc jsme zodpovědní.“ 

„Proč? Protože vám to řekla doktorka Weirová?“ 

„Ne, pane.“ 

„Johne, poslouchejte mě,“ řekl Ellis a vstal ze židle. Stoupl před něj a pokračoval: „Já… 

Prohlížel jsem si vaše záznamy. Vím, že nemáte úplně čistý štít, ale osobně si myslím, že 

jste tu odvedl skvělou práci.“ 

„Děkuji, pane.“ 

„Vy byste měl velet Atlantidě, ne doktorka Weirová.“ 

„No… Potom bych byl šéfem já a neměl bych na koho zuřit. Jedině na vás bych se bouřil,“ 

řekl John. 

„Poslouchejte. Díky nám si nemusí Země dělat starosti s armádou replikátorských lodí. 

Takže, ať už se tu stane cokoliv, udělali jsme dnes správnou věc,“ tak zněla poslední 

Ellisova slova, než John odešel z místnosti. 

Mezitím, co ti dva spolu mluvili, přišla za Elizabeth do kanceláře Teyla, se kterou začala 

řešit tuhle celou věc. 

„Promiň. Ale ani se nezeptali na můj názor.“  

„Umím si představit, že měli pocit, že je to třeba utajit za každou cenu,“ řekla Teyla. 

„Mám ten nejvyšší stupeň pověření, jaký může člověk mít. Ne, Teylo, snaží se mě 

podkopat. Chtějí moji pozici. Některým v armádě se nelíbí, že civilista, dokonce žena, velí 

tomuto městu.“ 

„Ale generál O’Neill a mnoho dalších lidí to tak určitě necítí. A IOA už tě taky vícekrát 

podpořili. Věří ti,“ řekla Teyla. 

„Ano, když se nic neděje. A navíc IOA byla s okamžitou platností odvolána, takže 

Atlantida patří pod vojenský komplex. Ale i přesto… Když hned dojde k vážnému 

problému, vstoupí na scénu armáda a bere úplnou kontrolu za samozřejmost,“ řekla 

naštvaně Elizabeth. 

„Určitě si nepřeješ řídit vojenské operace.“ 

„Ne, o to mi nejde. Této momentální situaci jsme se mohli lehce vyhnout. To jsem jim 

řekla, ale mým názorům na bezpečnost a ochranu tohoto města nepřiložili žádný význam. 

Ano, všichni jsou šťastní, když to tady řídím, ale když přijde na ta velká rozhodnutí…“ 

Elizabeth se na chvíli zarazila a po chvilce dodala: „Jestli se z tohoto dostaneme, myslím, 

že budu muset rezignovat.“ 

„Dej tomu čas. Zamysli se nad tím a…“, než Teyla mohla dopovědět větu, z operační na 

ně zavolal Rodney: „Něco máme!“ Elizabeth s Teylou vstaly z křesel a šly za Rodneym, 

který seděl u jednoho z terminálů. Z další strany se objevil John s Abrahamem, kteří spolu 

ještě před pár minutami diskutovali. 



~ 282 ~ 
 

„Nadhazovali jsme si mezi sebou nějaké nápady… Teda on je podsouval a já je 

odpaloval,“ poukázal na Radka, který seděl hned vedle něj, „A když se topil v nějakém 

nápadu, který by možná vyšel, najednou mi došlo, že se toto město už s takovým 

problémem střetlo. Takže…“ 

„Nepotřebujeme popis, jak vás to napadlo, doktore. Tím se nechám překvapit, až budu číst 

váš životopis. Teď mi povězte plán,“ požádal jej netrpělivý Ellis. Teyla pohlédla na 

Elizabeth a dala jí najevo, že už chápe, proč Ellise zrovna nemá v lásce. 

„Potopíme se,“ odpověděl stručně Rodney. 

„Promiňte?“ ozval se Ellis, který mu jaksi z nějakého důvodu nerozuměl. 

„Potopíme město,“ zopakoval Rodney. 

„Mám pocit, že jsi říkal, že město potopit nemůžeme,“ ozvala se Elizabeth. 

„To bylo před dvěma lety, než sem přišli Antikové, kteří aktivovali množství nových 

systémů. Víte…“, než mohl Radek vše dovysvětlit, skočil mu do řeči, jak to měl ve zvyku 

Ellis, Rodney, který dopověděl za něj: „Je to velmi složité, ale myslím si, že to půjde. A 

není to trvalé řešení.“ 

„Ale dá nám to dost času, abychom nějaké našli,“ řekl tentokrát John. 

„Přesně tak,“ souhlasil Rodney. Pak zazněla dobrá otázky z podání Ronona: „Kolik času?“ 

„Trochu. Možná týden…“ 

„Nerozumím,“ řekl Ellis. 

„No, ta dějepisná část by vám to vysvětlila. Kdybyste byli trochu trpělivější, vyjasnil bych 

vám…“ 

„McKayi!“ vyjekl na něj John. 

„Když byli Antici před desíti tisíci lety obklíčeny Wraithy, potopili město, aby voda 

tlumila palbu Wraithů. Takto vydržel štít déle než na povrchu. Takže nyní potopíme 

město. Voda sníží intenzitu paprsku a dá tak štítu více času,“ řekl stručně McKay. 

„Ale nedá se předpovědět, nakolik bude replikátorský paprsek oslaben. Možná tak 

nezískáme žádný čas,“ zazněla od Radka opačná verze toho, co by se mohlo stát. 

„S jistotou to nevím. Ale není tu důvod, abychom to nezkusili,“ řekl Rodney. 

„Tak to udělejte!“ nařídil Ellis. 

„Od vás rozkazy nepřijímám,“ tím Rodney dost vytočil Ellise, ale měl pravdu. Rodneyho 

nadřízeným je doktorka Weirová, ne plukovník Ellis. 

„V nejhorším případě ztratíme trochu energie ze ZPM?“ zeptala se Elizabeth. 

„Ne. V nejhorším případě, kdybychom oba spletli čísla, spotřebujeme asi tunu energie a 

město se vůbec nepotopí. I když to říkám nerad, Zelenka není neomylný,“ odpověděl 

Rodney a tím i docela zaskočil Radka. 

„I tak s tím souhlasím. Stojí to za to riziko, než sem dorazí obě lodě. Získá nám to čas, 

kdyby to nestihly podle plánu,“ rozhodla Elizabeth. 

„Město už má v systému automatický protokol potápění. Budeme ho muset trochu upravit, 

aby se spustil i s jedním ZPM. A odpojit pár bezpečnostních protokolů,“ ukázal Rodney 

prstem na Radka, který má právě odpojit ty bezpečnostní protokoly.  

„Dejte nám hodinku,“ dopověděl Rodney. Elizabeth souhlasně kývla hlavou a všichni se 

rozešli, aby nechali McKaye se Zelenkou pracovat. 

 

Hyperprostor, Odyssey a Athena 

Obě lodě byly v polovině cesty k Atlantidě. 
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Sourozenci Marksovi se nacházeli v místnosti s jádrem, kde přesměrovali veškerou energii 

ze štítů a zbraní do hypermotorů, aby co nejrychleji mohli být na místě. 

„Kevine, nechci ti nic říkat, ale tímto způsobem budou motory rychle přetíženy, a to jsou 

teprve opraveny dva dny,“ upozornila ho Jane, když sledovala hodnoty hypermotorů na 

stanici, u které seděla. Kevin pochodoval mezi asgardským jádrem a stanicí a nevěděl, co 

dělat prvně. 

„Motory se nemohou přetížit, protože to hlídá asgardské jádro,“ odpověděl Kevin a 

pohlédl na jádro. 

„Jak jsi to udělal?“ zajímalo ji. Kevin se usmál a řekl: „Kvasire, pověs jí to.“ Najednou se 

vedle asgardského jádra objevil ve své plné kráse Janeninin oblíbenec, Kvasir. Jane se 

usmála a hned šla k němu, aby jí vše pověděl. Kevin věděl, jak na svou sestru. Když se teď 

věnovala Kvasirovi, mohl pokračovat ve svém plánu, který potřeboval důkladné ověření, 

jelikož, kdyby se to nepovedlo, tak by to zničilo obě lodě. Samota mu na dlouho 

nevydržela, protože za ním přišla tentokrát Helen, aby mohli vše prodiskutovat. Sedla 

vedle něho a on spustil na obrazovce před ním simulaci výstupu z hyperprostoru. 

„Jestli se mi to podaří, tak hned při výstupu z hyperprostoru v plné rychlosti se oddělíme. 

Je to riskantní, ale nic jiného mě nenapadá. Naše štíty se zapnou hned při výstupu 

automaticky, takže o ně strach nemám. Problém je v tom, že nevíme, jak je replikátorský 

paprsek účinný. Mohl bych hned odrovnat loď, a to se mi nechce, když je na palubě skoro 

tři sta lidí.“ 

„Tak co navrhuješ?“ zeptala se Helen. 

„Za necelých deset hodin jsme u Atlantidy. Spojíme se s nimi přes subprostor a řekneme 

McKayovi, aby zjistil, na jaké frekvenci funguje ta zbraň se štíty. Se štítem, který 

obklopuje satelit, by pak nebyl problém, kdybychom měli ty frekvence. Paprskomety byly 

nastaveny na největší účinnost, takže by jej měly prorazit. Pro jistotu sem napsal protokol, 

který už byl poslán na Athenu. Nastaví všechny paprskomety na maximální účinnost.“ 

„Musím ti poděkovat, protože díky tobě je máme my jako druzí, a to v plném provozu,“ 

řekla Helen. 

„To byl můj vděk za IOA, kterou jsme tak dobře setřeli,“ odpověděl Kevin a oba vyprskli 

smíchy. 

„Nechtěla bych mít zlomený nos,“ řekla Helen a pak si vzpomněla, že se to Kevinovi 

přihodilo. 

„Já vím. Už nic neříkám,“ vyšlo z Helen, když si všimla Kevinova pohledu, který nebyl 

moc příjemný. 

„Tak co říkáš na ten výstup?“ zeptal se Kevin a opřel se o opěradlo na židli. 

„Když mi slíbíš, že to obě lodě hned neroztrhne, tak říkám, jen do toho,“ odpověděla 

Helen. Oba se v jednom momentě podívali na Jane, když radostně zajásala a potom 

Kvasirovi řekla: „Děkuji.“ Kevin pohlédl na Helen a pak zpátky na sestru, která k němu 

přišla blíže. Položila ruce na jeho ramena a řekla: „Kevine, spletla jsem se v tobě. Kvasir 

je chytřejší než ty.“ Tím Kevina dorazila ještě více. Vstal ze židle a vzal si ji na rameno. 

„Kevine, pusť mě! To není vtipný.“ 

„Vážně? A co mělo být to Kvasir je chytřejší, než ty? To byla urážka či něco jiného?“ 

zeptal se Kevin a mrknul na Helen, která se tomu zasmála. 

„Brácho, prosím… Slibuji, že už ti nic takového neřeknu. Jen mě pusť dolů, jinak můj 

obsah žaludku skončí na tobě,“ varovala ho Jane a Kevin ji hned položil na zem. 
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„Děkuji,“ řekla Jane a poslušně sedla na židli. Na chvilku se zarazila a pak řekla to, co 

předtím, jen v jiné verzi: „Stejně je chytřejší než ty.“ Jane se pak otočila zpátky ke stanici 

a začala na ní pracovat. 

„Já také nic jiného netvrdím,“ oplatil jí to brácha, protože věděl, že, kdyby nebylo 

Asgardů, byli by už dávno mrtví. Helen se usmála a spolu s Kevinem pokračovali v plánu. 

 

Lantea, Atlantis, operační 

Na Atlantidu stále útočil replikátorký satelit a pomalu už začalo svítat. 

Hodina příprav na Rodneyho plán už skončila a Elizabeth přišla za ním do operačního, aby 

mu oznámila, že hodina už uběhla. Rodney se jen ujišťoval, že je vše připraveno. 

„Jsme připraveni,“ oznámil Rodney, ale Radek ho upozornil na jeden důležitý krok. 

Ukázal rukou na terminál před ním a Rodney hned k němu přišel a zmáčknul na pár 

krystalů. 

„Už jsme připravení,“ řekl stoprocentně jistý Rodney a vrátil se zpátky ke svému místu, 

které bylo nalevo od terminálu, u kterého seděl Radek. 

„Dobrá. Zapněte rozhlas,“ řekla Elizabeth a Chuck stisknul na krystal. Pak jenom kývnul 

na Elizabeth, že může promluvit k expedici. 

„Všemu personálu. Za chvíli se pokusíme potopit naše město. Pokud jsem to dobře 

pochopila, mohlo by to s námi trochu zatřást, takže toto je vaše poslední možnost zajistit 

vybavení a přesunout se k označeným bezpečným oblastem.“ 

„Kruh se uzavírá,“ řekl Rodney. 

„Ano. Mám z toho takový pocit,“ řekla Elizabeth při pohledu na něj. Pohlédla na Radka a 

pak zpátky na Rodneyho, kterému dodala: „Dobrá. Ponoř nás.“ 

„Rozkaz, kapitáne. Můžeme,“ řekl Rodney a zmáčkl na pár tlačítek. Město se během 

chvilky začalo třást a pomalu ponořovat do hlubin oceánu. Elizabeth se na to chtěla 

podívat zblízka, a tak vyšla na balkón, ze kterého vše pozorovala. Zapnutý štít bránil 

oceánu se dostat dovnitř a zaplavit Atlantidu. Avšak paprsek stále pronikal hlouběji do 

oceánu a útočil na štít. Když byli na dně oceánu, Atlantida se celá zatřásla. 

„Hotovo. Jsme dole,“ oznámil Radek a Elizabeth přišla zpátky za nimi. 

„Ten paprsek vypadá stále nebezpečně. Rodney?“ 

„Vím, dej mi jen vteřinku,“ odpověděl Rodney a ani ne vteřinu potom se jak on, tak i 

Radek zarazili.  

„Do hajzlu,“ řekl Rodney. 

„Říkal jsem ti to,“ ozval se Radek, který ho předtím varoval o tom, co se může stát. A 

taky, že se stalo. 

„Děkuji, Radku. Hned se cítím lépe,“ odpověděl ironicky Rodney. 

„O co jde?“ zeptala se Elizabeth a odpovědi se ujal Radek: „Paprsek prochází vodou 

mnohem účinněji, než jsme předpokládali.“ 

„Voda ho vůbec neovlivňuje?“ zeptala se Elizabeth. 

„Ovlivňuje, jen ne tak, jak jsme doufali. Vykonání tohoto plánu nám zabralo hodinu a 

získali jsme tím dodatečných deset hodin.“ 

„Devět,“ opravil ho Radek a Rodney naštvaně po něm zopakoval: „Devět.“ 

„Tak fajn. Jaký máme plán?“ zazněla dobrá otázka, na kterou jaksi nebylo možné 

odpovědět. Ale nakonec odpověděl Rodney, který nejdříve pohlédl na Radka: „To byl ten 

plán.“ 
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„Dobrá. Máme teda devět hodin, než náš štít zkolabuje, co kdybychom…“, než mohla 

Elizabeth dopovědět větu, ozval se ze svého místa Chuck: „Madam. Přijímáme 

subprostorové vysílání s Odyssey.“ 

„Pusťte to na obrazovku,“ řekla Elizabeth a přešla k boční obrazovce, na které se 

překvapivě objevil Marks se Svitsovou. 

„Doktorko Weirová,“ začal první Marks. 

„Podplukovníku, plukovníku, ráda vás vidím. Za jak dlouho tu budete?“ zajímalo hned 

Weirovou. 

„Za necelých devět hodin bychom měli být u vás. Jaká je situace?“ zeptal se po odpovědi 

Marks. 

„Ponořili jsme město v naději, že nám to pomůže dostat nějaký čas navíc. Jenže to 

nevyšlo, a naopak nám to sebralo velký kus energie. Máme přesně devět hodin, než štít 

zkolabuje,“ odpověděla Elizabeth. 

„To bude hodně těsné,“ řekla Helen. 

„Jo, to bude. McKayi!“ zavolal na něj Kevin. Rodney vstal ze svého místa a stoupnul 

vedle Elizabeth. 

„Doktore, potřebuji od vás, abyste zjistil, na jaké frekvenci funguje štít obklopující satelit 

a frekvenci paprsku. Možná se nám podaří jej zničit hned po výstupu z hyperprostoru 

pomoci paprskometů, které jsme upravili na vyšší účinnost, než byly předešle,“ požádal ho 

Kevin, který měl šílený plán, o kterém vědí všichni na palubách lodí, ale nikdo na 

Atlantidě. 

„Jistě, jestli se mi to podaří,“ zaváhal Rodney. 

„Doktore, my ty frekvence potřebujeme, jestli se před tu věc máme postavit a zabránit tak 

zničení Atlantidy,“ dal mu podplukovník ultimátum a doktor McKay tak teda učinil a 

vrátil se na své místo, kde s Radkem začali hledat frekvenci štítu, který brání satelit, a toho 

paprsku. Elizabeth se na něj podívala a pak se zpátky věnovala velitelům dvěma lodím.  

„Co vlastně vy dva máte v plánu?“ zajímalo Elizabeth. Helen pohlédla na Kevina, který je 

autorem šíleného plánu, který poněkud závisí na výpočtech asgardského jádra. 

„No, je to tak trochu komplikované, doktorko,“ odpověděl takto Kevin, aby nemusel děsit 

ostatní. 

„Komplikované? Nechcete se do toho vrhnout hlavou napřed, že ne?“ zeptala se Elizabeth. 

„Nechtějte to vědět. Ozvěte se, až budete mít ty frekvence. Marks konec.“ Obrazovka 

během několika vteřin ztmavla a Elizabeth šla do své kanceláře. 

 

Lantea, Atlantis, balkón – o čtyři hodiny později 

Mezitím, co oni pracovali, tak John s Rononem a Teylou sledovali na jednom z mnoha 

balkónů na Atlantidě paprsek, který dopadal na štít. Ronon nemohl být nápomocen, a tak 

pronesl: „Měl bych se dát na vědu.“ 

„Proč to?“ zajímalo Johna, kterého to zaskočilo. 

„V těchto situacích nejsem moc užitečný. Když přijde na boj, na dostání se někam, nebo 

třeba někoho zabít, jsem ten pravý. Ale když na štít útočí paprsek, nevím, kde můžu 

přiložit ruku k dílu,“ odpověděl Ronon. 

„Hej, proto jsme tým. Jako Fantastická čtyřka,“ řekl John a Teyla s Rononem na něj 

nechápavě pohlédli, protože jim to vůbec nic neříkalo. Bylo to pochopitelné, když 

nepochází ze Země. 
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„Je to komiks. Superhrdinové bojují se zločinem a tak. Já bych byl pan Fantastický. Ronon 

by byl Věc, McKay Lidská Pochodeň a ty Neviditelná Žena,“ vysvětlil jim John. 

„Nejsem neviditelná,“ odvrátila jej od fantazie, kterou prožíval. 

„Ne. A McKay není Lidská Pochodeň.“ 

„Jak to, že ty bys byl pan Fantastický?“ zajímalo Teylu. 

„Protože to byl jejich vůdce a já jsem… Já jen říkám, že oni byli skvělý tým a my jsme 

skvělý tým. A oni používali svoje síly k… Však víte.“ John pohlédl na oba dva a raději už 

o tom přestal básnit.  

„Jdu se podívat, jak to jde McKayovi,“ řekl John a rychle se vytratil z balkónu. 

 

Lantea, Atlantis, Rodneyho laboratoř 

Doktoři McKay a Zelenka seděli u počítačů a snažili se vymáčknout ze svých šikovných 

hlav všechny své nápady. Jenže ty jim asi po necelých čtyřech hodinách došli. Mezitím 

Rodney našel přibližnou frekvenci štítů, kterou tak moc Marks chtěl, a přeposlal mu ji na 

Odysseu. V laboratoři bylo podezřelé ticho, když za nimi dorazil John, který na to právě i 

poukázal otázkou: „Neměli byste se vy dva hádat nebo tak něco?“ 

„Nemáme se kvůli čemu hádat. Došli mu blbé nápady. Konečně,“ odpověděl Rodney. 

„Jestli to přežijeme, požádám o převelení,“ prohlásil Radek, který doslova chce udělat to, 

co Elizabeth, ale on to neví. 

„Ale prosím tě. Oba dobře víme, že jsi nejlépe pracoval právě pod mým vedením,“ začal 

s tím Rodney a Radek se hned toho chytnul a odpálkoval ho na pravou míru: „Pod tvým 

vedením? Víš, že velím svému vlastnímu oddělení.“  

„Prosím tě, oba víme, že tvoje oddělení stojí za prd.“ 

„Co kdybyste se vy dva, sakra, zase dali dohromady? Kolik nám zbývá času? Méně jak pět 

hodin, abychom přišli na to, jak se nenechat zničit tou satelitní věcí a vy dva se hádáte o 

tom, kdo pracuje pro koho,“ zakřičel John, protože ty jejich dokolečka odehrávané hádky 

nemohl poslouchat. 

„Všechna možná řešení končí katastrofálně. Na povrchu této planety není místo, kde by 

nás ta věc nedostala. To říkám já,“ trknul Radek na pravý oříšek. Rodney pohlédl na 

Johna, kterého napadlo to samé, co jeho: „Nemyslíš snad…?“ 

„Ne,“ odpověděl Rodney. 

„Není náhodou poškozený?“ zeptal se John a Rodney odpověděl: „Ne. Replikátoři opravili 

to, co jsme způsobili střelami. Jen na to nemáme energii.“ 

„Ale za předpokladu, že…“ Rodney nenechal dopovědět Johna: „Potom by to šlo.“ 

„Co?“ zeptal se Radek, který nevěděl, která bije. Vůbec jim nerozuměl. 

„Vrtná plošina. Už jste ji plně zprovoznili, ne?“ napadlo Johna. 

„Dostatečně, ale nemůžeme ji vzít s sebou,“ odpověděl Rodney. 

„Vzít ji kam?“ zeptal se pořád netušící Radek. 

„To nemusíme. Potřebujeme jen energii. Na roztlačení.“ 

„To by mohlo vyjít,“ řekl Rodney a s Johnem odešli z laboratoře.  

„Hej! Jaký máte plán? Hej!“ řval za nimi jdoucí Radek. 

 

Lantea, vrtná plošina 

Na vrtné plošině se nacházela doktorka Colemanová se svým týmem, který začal navrtávat 

kůru planety. Právě teď byla doktorka ve spojení s doktorem McKayem.  
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„No, naštěstí jsou všechny čerpadla zapojené.“ 

„Ano, já vím. Dodáte nám energii, kterou potřebujeme nebo ne?“ zeptal se McKay. 

„Právě jsme začali vrtat do kůry. Můžeme vám dát tak devět procent toho, co chcete.“ 

 

Lantea, Atlantis, operační 

John stál poblíž Rodneyho, který seděl před terminálem. 

„Tolik k tomuto plánu,“ řekl Rodney a pohlédl na Johna. 

„Nedodá zbytek ZPM?“ zeptal se. 

„Ne. ZPM je trochu zaneprázdněné maximálním napájením městského štítu,“ odpověděl 

Rodney a John změnil tvář ve vteřině, kdy dostal nápad. 

„A co kdyby neměl?“ 

„Co?“ nechápal Rodney. 

„Co kdybychom mohli dočasně odklonit zátěž štítů?“ 

„No, stačila by minuta. Proč? Co tě napadlo?“ 

„Musíme za Ellisem,“ řekl John místo odpovědi a oba šli za plukovníkem Ellisem, který 

byl v konferenční místnosti. 

„Jeden z měsíců Lantey má kolem sebe pár svých dalších měsíců,“ začal se seznamováním 

plánu John. Rodneyho o tom krátce zasvětil při krátké cestě za Ellisem. 

„Které jsou velikostí asteroidů. Myslíme, že pochází z druhého měsíce, který už 

neexistuje.“ 

„Chtěli bychom tam poslat letku F-302jek, pod vedením majora Lornea, která by ho 

pošťouchla naším směrem,“ dopověděl John. 

„Chcete k nám přitáhnout asteroid? Je to moudré?“ zeptal se Ellis. 

„Dnes ano,“ odpověděl Rodney. 

 

Prostor – o několik minut později 

Šest F-302jek, pod velením majora Lornea, se blížila kdysi bývalému měsíci. Jeden 

asteroid, ke kterému F-302ky mířily, byl zrovna ten, který potřebovali. 

„Tak jo, lidi. Musíme se dostat dost blízko, abychom ho zahákli. Potom ho trošku 

pošťouchneme a poletí jako loď. Velmi pomalá loď. Řízení bude pravděpodobně strašná 

otrava, ale v každém případě to bude jako loď.“  

Piloti sedící v F-302jek vystřelovali lana, která se zachycovaly do asteroidu. Potom se 

pomocí nich nechaly přitáhnout přímo na něj. 

„Dobrá. Vezmeme tento velký balvan na procházku. Letouny tři a čtyři, motory na plný 

tah,“ zavelel Lorne. 

Obě F-302ky zažehly motory dle rozkazu. Asteroid se pomalu začal pohybovat. 

„Ten parchant! Nakonec to možná přece jenom přežijeme. Letky jedna a dva, aktivujte 

motory.“ 

 

Lantea, Atlantis, operační 

Rodney s Johnem přišli za Elizabeth, aby ji informovat o situaci s asteroidem, který by jim 

mohl pomoci, kdyby to Odyssea s Athenou nestihly v čas. Ještě mají tři hodiny cesty. 

„Takže to funguje?“ zeptala se Elizabeth. 

„Jo, i když pomalu, ale táhnou ho směrem k planetě,“ odpověděl Rodney jdoucí za 

Elizabeth, která mířila do operačního. 
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„Měli by tu být, než nám dojde čas. Možná se setkají i s Odysseou a Athenou,“ dopověděl 

John. Elizabeth na něj pohlédla a řekla: „Takže oboje bude velice těsné.“ 

„Ano, ale máme šanci, kterou nesmíme promarnit,“ řekl Rodney. 

„Dobrá. Oznámím to ostatním. Zapněte městský rozhlas, prosím,“ řekla směrem 

k Chuckovi, který jako předtím spustil rozhlas. 

„Prosím o vaši pozornost. Jak všichni víte, dostali jsme se do problémů. Faktem je, že 

nehledě na to, kde se na této planetě ukryjeme, satelit Replikátorů nás bude schopen 

sledovat. Obě naše lodě jsou na cestě, ale není jisté zda-li přilétnou včas. Proto doktor 

McKay a podplukovník Sheppard našli poměrně vynalézavý způsob, jak zmizet z dosahu 

satelitu navždy. V průběhu tří hodin aktivujeme hvězdný pohon města a zamíříme do 

vesmíru. Atlantida opouští tuto planetu.“ 

 

Hyperprostor, Odyssey a Athena – o dvě a půl hodiny později 

Obě lodě maximální rychlostí letěly hyperprostorem. 

Jane s Kevinem přišli na můstek, kde tentokrát zaujali netradiční pozice. Jelikož to byl 

Kevinův bláznivý plán, tak usedl za pilotní konzoli, u které setrvával mnoho krásných 

měsíců. Jane usedla místo Sharon, která se přemístila k dalšímu panelu, u kterého nebylo 

křeslo. Musela u něj stát. 

„Za dvacet minut vystoupíme z hyperprostoru. Začněte pomalu s přesměrováním energie 

do štítů a paprskových zbraní. Hlavně do štítů!“ rozkázal Kevin a Jane jen kývla hlavou a 

hned se dala do práce.  

„Energie z prvního ZPM byla přesměrována do štítů. Druhé bude automaticky 

přesměrováno hned po výstupu z hyperprostoru,“ oznámila po chvilce Jane. 

Stejná situaci byla i na Atheně, která oproti Odyssee nedisponuje dva ZPM moduly. Helen 

sedla do svého velícího křesla a pohlédla na Nyklovou, která jí zobrazila veškeré údaje, 

které získávají od Atlantidy. 

„Madam. Podle výpočtu vystoupíme z hyperprostoru přesně, kdy asteroid nasměrovaný 

pro zakrytí paprsku bude v jeho střetu. Bude to těsné,“ oznámila jí Pavla. Helen chtěla 

něco po Pavlovi, jenže jaksi on na můstku nebyl. Nejspíše se schovával v kajutě, kde 

trucuje za fotky, které byly vyvěšeny na nástěnce. To si myslela Helen, než se objevil na 

můstku. Nic neříkal a usedl ke své konzoli, která mu zobrazovala stav štítů a zbraní. 

„Štíty jsou na plných sto procentech a do zbraní byla převedena zbytková energie,“ 

oznámil Pavel. 

„Děkuji, majore.“ 

„Proč jste to udělala? To vážně chcete ze mě dostat, kdo se mi líbí?“ zeptal se Pavel. 

„Jsme tam všichni, takže se nemáte za co stydět,“ odpověděla Helen. 

„Jenže vy tam nejste skoro nahá, já jo.“ Helen se zasmála a aktivovala vysílačku, kterou se 

spojila s Kevinem. 

„Kevine, tady Helen. Podle propočtů to bude velice těsné, mohl bys přišlápnout trošku na 

plyn?“ zeptala se Helen. Během chvilky přišla odpovědět: „Klidně, ale jestli přetížím 

hypermotory, bude to tvoje vina.“ 

 

Lantea, Atlantis 

Mezitím, co obě lodě byly téměř u Atlantidy, tak před pár minutami měla doktorka 

Weirová krátký rozhovor s plukovníkem Ellisem, který se jí překvapivě šel omluvit. 
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Elizabeth to velice překvapilo a byla ráda, že se přiznal, že udělal chybu. Ale navíc ho 

chápala, že musel to udělat, protože to byl příkaz generála O’Neilla a prezidenta Hayese. 

Právě teď šel John s Rodneym ke křeslu, kterým bude řídit celé město. 

„Takže Zelenka dělá poslední kontrolu změn ve zdrojovém kódu. Ale zatím to vypadá 

dobře. Vrtná plošina těží tolik energie, kolik to jen jde a její posádka bude přenesena na 

Apolla,“ oznámil mu Rodney a John se zeptal: „Asi to nepřežije, co?“ 

„Ta vrtná plošina? Asi ne, ale třicet procent z našich energetických požadavků padne v 

prvních deseti vteřinách letu. Plošina nám bude dodávat energii, dokud se nevynoříme nad 

hladinu. V tom okamžiku přepneme na ZPM. Takže, když se nám podaří přerušit paprsek 

ze satelitu, který vážně využívá naši energii, mělo by se nám podařit dostat z něj tolik 

energie, abychom to celé zvládli,“ shrnul celou situaci Rodney. 

„Jak se daří Lorneovi?“ zeptal se John. 

„Měl by dorazit během osmnácti minut,“ odpověděl Rodney a jeden z vědců mu podal 

tablet s údaji, které potřeboval. 

„Představení začíná,“ řekl na to John. 

„A jsi si tím jistý, že to zvládneš?“ zeptal se pro jistotu Rodney. 

„Pilotovat město?“ 

„O čem jiném bych tak mohl mluvit?“ 

„Jednou jsem letěl s V22 Osprey,“ řekl John a Rodney na to: „Bylo to velké jak město?“ 

„Tam jsem musel používat ruce a nohy, ale teď mi stačí sednout a pomyslet na vzlétnutí,“ 

odpověděl John. 

„Tak jo, plácni do křesla a začni s předletovou kontrolou,“ řekl Rodney a vydal se na 

zpáteční cestu. John zrovna sedal do křesla, když se ještě ozval Rodney: „Jo, jdu do 

operačního. Zelenka bude monitorovat energetický výstup ZPM ve strojovně. A… Hodně 

štěstí,“ popřál mu Rodney. 

„Tobě taky,“ řekl John a Rodney odešel. 

 

Prostor, Lantea – o třináct minut později 

Třináct minut uběhlo jako voda a letka táhnoucí asteroid se téměř dostala k Lantee. 

„Doktore McKayi, slyšíte mě?“ ozval se Lorne. 

 

Lantea, Atlantis, operační 

V operačním byl jak Rodney, tak i Teyla s Elizabeth a Rononem. 

„Stoprocentně. Jste na místě?“ optal se a major odpověděl: „Blížíme se.“ 

„Je přenos připraven? Zelenko, můžeme nebo ne?“ zeptal se Rodney. 

„Můžeme, všechny nepotřebné systémy jsem vypnul,“ odpověděl Radek, který byl 

v rozvodně energie. 

„Máme zelenou. Buď ve střehu. Shepparde?“ 

 

Lantea, Atlantis, místnost, místnost s křeslem  

Sedící John v antickém křesle odpověděl: „Připraven, jestli někdy vůbec budu.“ 

 

Lantea, Atlantis, operační 

McKay dostával na svém počítači údaje o pohybu asteroidu, který pomocí F-302jek byl 

táhnut přesně do bodu, kde je paprsek. 
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„Dobře. Majore, dohlédněte na to, aby letěl co nejpomaleji,“ řekl Rodney. 

 

Prostor, Lantea 

„Jste si jistý, že by nestačilo narazit s tou věcí do satelitu?“ zeptal se Lorne. 

„Ne, navedlo by se do stejné pozice. Tohle je to naše nejlepší šance,“ odpověděl Rodney. 

„Rozumím.“ 

Letky F-302jek se odpojily od lan a odletěly dál od paprsku, který nepřetržitě fungoval. 

„Balíček byl vypuštěn a nasměrován. Vracíme se na Apolla. Hodně štěstí,“ popřál Lorne. 

„Vám taky,“ odpověděl Rodney. 

 

Lantea, Atlantis 

Rodney pohlédl na Elizabeth, která ho sledovala celou dobu. Když souhlasně pokynula 

hlavou, řekl Rodney: „Dobře. Počítám dobu letu a současné rychlosti. Sedí to. Můžeme. 

Teď nebo nikdy.“ Rodney zmáčkl na pár krystalů a tím uvolnil Atlantidu z hlubin oceánu. 

Atlantidou to pěkně zatřáslo a všichni se hned něčeho přidrželi.  

Atlantida pod útokem paprsku se dostávala na hladinu. 

Elizabeth se usmála a doufala, že vše vyjde. 

John sedící ve křesle, které se točilo dokola, se soustředil pouze na jediný úkol. 

Rodney pohlédl na obrazovku a poukázal na asteroid, který vstupoval do paprsku. 

 

Prostor, Lantea 

Bylo tomu tak. Asteroid se dostal přesně tam, kam potřebovali. 

 

Lantea, Atlantis 

Atlantida byla téměř na povrchu, a tak Rodney oznámil Johnovi: „Jsme na povrchu. 

Aktivuj hvězdný pohon.“ 

Atlantida se dostala pár metrů nad oceán, ale výše už letět nemohla. 

„Nejsme dost vysoko. Zpomalujeme!“ zakřičel Rodney. 

John se přestal soustředit a nadzdvihnul hlavu. 

„Nefunguje to,“ řekl John a Rodney, který se přesunul k dalšímu terminálu, se jej zeptal: 

„Co děláš špatně?“ John hned na to: „Jasně, sveď to na mě! Nemáme dost energie.“ 

„Jasně, moje vina,“ sváděl to jeden na druhého. 

„Nejde to. Tak jaký jiný důvod by to mohlo mít?“ zeptal se John. 

„Už ti nemůžu dát více energie!“ zakřičel Rodney a hned potom se ozvala Elizabeth: 

„Vypni to!“ Rodney se na ni nechápavě podíval se slovy: „Co?“ 

„Vypni štít,“ odpověděla Elizabeth. 

„Za chvíli jsme ve vesmíru. Jestli chceš dýchat, štít je nutný.“ 

„Zapni ho později. Potřebujeme jen nakopnout, abychom se rozjeli,“ řekl John.  

„To by mohlo jít,“ souhlasil Rodney a vypnul štít.  

 

Prostor, Lantea 

Paprsek už se pomalu dostával do středu asteroidu. 

 

Lantea, Atlantis 

„Dobrá, dej tomu, co jde,“ řekl Rodney a John se opět začal soustředit.  
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Elizabethin nápad vyšel, Atlantida začala více stoupat. 

Po několika metrech stoupání se město přestalo třást.  

„Jde to. My letíme,“ řekl s úsměvem Rodney. 

Hvězdný pohon Atlantidy fungoval na plných sto procent. 

Elizabeth se otočila směrem k balkónu, ke kterému směřovala, protože se chtěla na oblohu 

podívat z jiného úhlu tak, jako někteří ostatní, kteří tam zůstali. 

 

Prostor, Lantea 

Paprsek se pomalu dostával přes asteroid a bylo jen otázkou času, než jej prorazí a bude 

pokračovat v útoku na Atlantidu. Naštěstí ve správnou chvíli na správném místě se 

vynořily z hyperprostoru obě pozemské lodě, ale poněkud divným způsobem., než z něj 

úplně vystoupily, Odyssea se od nich při mnoho násobné rychlosti odpojila a letěla rovnou 

pod asteroid, který byl proražen paprskem. 

 

Prostor, Odyssey, můstek 

Na můstku se během několika vteřin začaly objevovat jiskry, když do něj narazil 

replikátorský paprsek. Marks na nic nečekal a rychle s pomocí asgardských paprsků a 

Atheny jej po několika přesných trefách zničili.  

„Satelit byl zničen,“ oznámil Kevin. 

„Atlantida je na orbitě planety. Volá nás doktorka Weirová,“ oznámila Jane, když jí 

konzole zapípala. 

„Na display.“ Na display přímo před nimi se objevil přímý přenos s Atlantidou. 

„Skvělé načasování. Jsme vám vděčny, Marksi. Nebýt vás, už by nás trefil,“ řekla 

s oddychnutím Elizabeth. 

„Rád vidím, že jste v pořádku. Vstupte do hyperprostoru. Setkáme se na M35-117,“ řekl 

Kevin. 

„Ještě jednou děkuji… Za všechny. Weirová konec.“ Přenos byl přerušen a Kevin poplácal 

rukou konzoli za dobře dovedenou práci. Rychle zavzpomínal na staré časy, kdy za ní 

sedával hodně často. 

„Víš, že ty tvé nápady začínám mít ráda,“ ozvala se Jane, která jen nevěřila vlastním očím, 

že ten rychlý výstup z hyperprostoru byl úspěšný. 

„Nezvykej si na ně. Tohle už vážně nikdy nehodlám dělat,“ řekl Kevin. 

 

Prostor, Lantea 

Atlantida během několika vteřin skočila do hyperprostoru stejně jako Apollo. Athena se 

znova spojila s Odysseou a vyrazily hned za nimi. 

 

Hyperprostor, Atlantis, operační 

John přišel do operačního, kde už všichni začali oslavovat. Elizabeth se usmívala a 

nemohla tomu věřit, že Atlantida letí hyperprostorem na jinou planetu, o které Replikátoři 

nebudou vědět. 

„Vy se tu bavíte a nepozvete mě?“ zeptal se John. 

„Na oslavu zatím zapomeň, ještě chybí přistát,“ odpověděla Elizabeth a objala se s ním. 

„Dobrá práce, Johne,“ pochválila ho ještě.  

„Rodney, jak jsme na tom s energií?“ zeptal se John a Rodney se divně zatvářil. 
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„Rodney?“ otázala ho Elizabeth. Během několika vteřin se ozval varovný zvuk a otřes 

města. 

 

Prostor 

Atlantida neplánovaně opustila hyperprostor. 

 

Prostor, Atlantis, operační 

„Co se děje?“ zeptala se Elizabeth. 

„Vystoupili jsme z hyperprostoru,“ odpověděl Rodney. 

„To už jsme u M35-117?“ zeptala se Teyla. 

„Ne, to určitě ne. Mělo by to trvat dvě hodiny. Hyperpohon se vypnul,“ odpověděl 

Rodney. 

„Proč?“ zajímalo Shepparda. 

„To nevím,“ odpověděl Rodney. 

„Tak ho znova zapni,“ řekl John. 

„Nemohu. Nevím, co se stalo. Hyperpohon nebyl použit přes několik tisíc let. Když 

nevím, co se stalo, tak ho nemohu zapnout.“ 

„Kde jsme?“ zeptala se Elizabeth. 

„Uprostřed ničeho. Žádné planety, měsíce ani brány,“ odpověděl Rodney. 

„Kolik energie máme?“ zeptal se John a Rodney se podíval do počítače. 

„To není pravda.“ 

„Kolik?“ zajímalo jak Elizabeth, tak i Johna. 

„Při současné spotřebě jen dvacet hodin. Pak přijdeme o štít. Bez štítu nebude vzduch a…“ 

„Můžeme použít bránu?“ zeptala se Teyla.  

„Abychom ji mohli opět otevřít, musí mít nastavenou specifickou pozici. A my jsme se 

ztratili. Vystoupili jsme z hyperprostoru moc brzy. Vůbec nemám tušení, kde jsme,“ řekl 

Rodney. A všichni se začali dívat jeden na druhého. Nevěděli, co dělat. 

Atlantida letěla někam do neznáma.  
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Epizoda 14 : Záchranné lano 

 

Prostor, Atlantis, operační 

Atlantida neplánovaně opustila hyperprostor a nikdo nevěděl, kde teď jsou. Všichni na 

Atlantidě byli v pohotovosti. Doktoři McKay a Zelenka se nacházeli v operačním, kde 

zjišťovali stav hypermotorů, které pro tuto chvíli byly vyřazené z aktivního provozu. 

„Rodney, už víš, co se děje?“ zeptala se ho Elizabeth, která stála vedle terminálu, před 

kterým stál Rodney. 

„Ještě nevím. Teprve jsme spustili diagnostiku. Potrvá celkem hodinu, než skončí,“ 

odpověděl Rodney. 

„Můžeme se spojit s Odysseou, Athenou nebo s Apollem?“ zeptala se Elizabeth. 

„Nemůžeme,“ odpověděl místo Rodneyho Radek, který se právě komunikaci věnoval. 

„Proč ne?“ 

„Nevíme, kde jsme, proto nemůžeme určit vzdálenost subprostorové komunikace. A 

energie je to poslední, co nám schází. Ztrácíme jí příliš mnoho,“ odpověděl tentokrát 

Rodney. 

„Rodney. Chci znát nějaký návrh na spojení s našimi loděmi. Jestli máme jen energii na 

dvacet hodin, tak je tu potřebujeme co nejrychleji. Odyssea disponuje dva ZPM moduly, 

jedno by nám mohli dát,“ řekla Elizabeth. Rodney byl v úzkých, jelikož nevěděl, co dělat 

prvně. 

„Vlastně, teď mě nic nenapadá. Ale dejte mi chvilku,“ přiznal se Rodney. 

„Nejdříve musíme zjistit, kde jsme a co je s hypermotory, až pak můžeme použít 

subprostorovou komunikaci. Pokud do té doby neztratíme energii. Potom bychom 

nezmohli nic,“ řekl Radek. 

 

Prostor, M35-117, Apollo, Athena a Odyssea – o hodinu a tři čtvrtě později 

Všechny tři pozemské lodě setrvávaly poblíž orbity M35-117, kam původně mířila 

Atlantida. 

Všichni tři velitelé byli na můstku Odyssey, kde čekali, až se Atlantida ozve. 

„Už uběhli dvě hodiny. Měli by už tady být,“ řekl Kevin, když stál poblíž konzole, u které 

seděla znova Jane. 

„To není dobré,“ řekla Helen. 

„Ne, to ne,“ řekl Abraham. 

„Nejspíše museli předčasně vystoupit z hyperprostoru. Letěli na jedno ZPM, které už 

nemělo dostatečnou energii, a McKay to podcenil. Doufal v to, že jim to vyjde až sem. 

Měli jsme jim jedno ZPM dát,“ řekl Kevin a přišel ke zbylým dvěma velitelům. 

„Co budeme dělat?“ zeptala se Helen. 

„Nejdříve se spojíme s přestupní stanicí, jestli ji nekontaktovali. Jestli ne, tak budeme 

muset letět zpáteční cestu, až k původní planetě Atlantidy,“ odpověděl Kevin. 

„Víte, kolik bych takových skoků bylo?“ zeptal se Abraham. 

„Jo, vím. Přesně čtyřicet pět skoků. Ještě, že máme dálkové senzory. Můžeme se rozdělit. 

Já s Odysseou poletíme na původní místo Atlantidy. Budeme tam během hodiny. Athena a 

Apollo se budou střídat ve skocích. V prvním bodě třeba vystoupí Apollo a ve druhém 

zase Athena, nebo obráceně. To je jedno. Takhle se můžete střídat. My s Odysseou to 

budeme pročesávat pořádně od začátku,“ odpověděl Kevin. 
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„Ty to máš nějak naplánovaný,“ řekla na to Helen. 

„Myslím na každou možnou situaci. Tato byla mezi nimi,“ odpověděl Kevin. 

„Dobrá, tak jdeme na to,“ řekla Helen. 

Oba velitelé se nechali přenést na své lodě a vyrazili na zpáteční cestu. 

 

Prostor, Atlantis, operační 

Rodney seděl u jednoho terminálu, na kterém měl položený laptop, kterým vypínal 

všechny nepotřebné systémy. Elizabeth pochodovala ve své kanceláři a přemýšlela o 

možnostech, které mají. Během několika minut za ní přišel John, který přemýšlí stejně 

jako ona. 

„Už jsi na něco přišel?“ zeptala se Elizabeth, když ho viděla před sebou. Sedla do křesla 

stejně jako on a opřela se rukama o stůl. 

„Ne. Podle diagnostiky hyperpohonu je prý vše v pořádku. Jenže nemáme dostatek energie 

na jeho použití.“ 

„Jaké máme možnosti? Nikde poblíž nás není žádná planeta. Není žádný způsob, jak se 

spojit s Odysseou, která by nám právě teďka mohla pomoci nejvíce.“ 

„Rodney něco určitě vymyslí. Chce být hrdinou,“ řekl John. 

„Hrdinou být nechci, i když bylo by to dobrý,“ ozval se Rodney, které stál u dveří. 

„Máš něco?“ zeptala se Elizabeth. 

„Dva mega velké průšvihy,“ odpověděl Rodney a sedl vedle Johna. 

„Tak povídej,“ řekl John.  

„Hlavní problém je ZPM. Spotřeba energie je veliká, doporučuji stáhnout štít až k věži,“ 

oznámil současnou situaci Rodney. 

„To ale budeme vystaveni vesmíru,“ řekl John. 

„Jo, ale nic jiného nám nezbývá. Jestli takhle budeme využívat štít, nezbude nám dost 

energie na to, aby nás nalezli. Vsadím se, že je už napadlo, že jsme předčasně vystoupili 

z hyperprostoru. Určitě nás už hledají.“ 

„Kolik dostaneme času, když stáhneme štít k věži?“ zajímalo Elizabeth. 

„Ke dvaceti hodinám nám přibude celý den,“ odpověděl Rodney. 

„Souhlasím. Oba se ujistěte, že všichni budou přestěhováni do hlavní věže.“ 

„Jistě. Jakmile budeme hotovi, ozveme se ti,“ řekl John, než s Rodneym odešli z její 

kanceláře. 

 

Prostor, Athena, můstek 

Athena vystoupila jako první z hyperprostoru v určeném bodě. 

Helen stála u boční obrazovky, na které byla zobrazena oblast, až kam mohly dálkové 

senzory dosáhnout. 

„Dálkové senzory nic nezaznamenávají. Je tu čisto,“ oznámil Pavel. Helen také nic 

neviděla na senzorech, a tak vydala rozkaz: „Skočte do hyperprostoru. Zastávka číslo 

dvě.“ Jakmile sedla do křesla, Athena se dala do pohybu a vstoupila do hyperprostoru. 

 

Mezi Mléčnou dráhou a galaxií Pegasus 

Přestupní stanice 

Podplukovník Carterová s doktorem Leeem konečně zprovoznili umělou gravitaci, a tak 

mohli normálně chodit. Právě teď oba seděli u počítačů a čekali od některé z lodí zprávu o 
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stavu Atlantidy. Když Sam spouštěla diagnostiku celé funkční základky, brána z Pegasu se 

otevřela. 

„Přestupní stanice, tady Odyssea,“ ozval se Kevin. 

„Kevine, tady Sam. Jaká je situace?“ 

„Atlantida úspěšně vstoupila do hyperprostoru, jenže na určeném místě se neobjevili. 

Předpokládám, že McKay podcenil energii v ZPM a předčasně vystoupili z hyperprostoru. 

Athena s Apollem pročesávají zpáteční úsek, my jsme se vrátili na původní místo, kde 

byla Atlantida, a začínáme pročesávat určité úseky,“ oznámil jí situaci. 

„Budeš mě potřebovat?“ 

„Jop. Vezmi s sebou i Leea, ať se podívá poprvé do Pegasu jako já,“ odpověděl Kevin. 

„Jakmile se sbalíme a budeme na planetě, tak se ozveme,“ řekla Sam. 

„Rozumím. Odyssea konec.“ Brána z Pegasu se deaktivovala a Sam šla za Billem, který 

byl se židlí otočen směrem k ní. 

„Na co čekáte? Jde se balit, tak pohyb. Pegasus na nás čeká,“ popohnala ho Sam. Bill tedy 

vstal ze židle a šel za Sam. 

 

Galaxie Pegasus  

Prostor, Apollo, můstek – o půl hodiny později 

Apollo opustil hyperprostor právě uprostřed prázdna. 

Sedící plukovník Ellis pohlédl na Cooperovou se slovy: „Našla jste něco?“ Megan 

zmáčkla pár tlačítek a se zavrcení hlavou odpověděla: „Ne, pane. Senzory nic 

nezaznamenávají.“ 

„Dobrá tedy. Majore, zapojte hyperpohon. Zastávka číslo dvě. 

Apollo po několika málo minutách strávené v prázdném prostoru vstoupil do 

hyperprostoru. 

 

Prostor, Atlantis, operační 

Doktoři McKay a Zelenka seděli u terminálů a prováděli poslední kontrolu štítů, aby ho 

mohli stáhnout až k hlavní věži, kam všichni byli přesunuti. 

„Vše je připraveno,“ oznámil Radek. 

„Výborně,“ řekl na to Rodney a pohlédl na Elizabeth, která stála před ním s Johnem, 

„Jsme připraveni. Čekám jen na povel.“ 

„Dobrá. Stáhni štít až k věži,“ řekla Elizabeth a Rodney po kývnutí hlavou zmáčknul na 

pár krystalů. 

Atlantský štít se rychle stáhnul k věži. 

„Hotovo,“ oznámil Radek. 

„Máte pro mě nějakou dobrou zprávu?“ zeptala se Elizabeth. 

„Jo, dvě. Byl jsem schopen přesně vypočítat naši polohu a hyperpohon je v pořádku,“ 

odpověděl Rodney. 

„Můžeme teda použít bránu?“ 

„Ne. Jestli chceme aktivovat bránu, musíme zůstat namístě. Na to letíme příliš rychle,“ 

odpověděl na Elizabethninu otázku Rodney. 

„Sednu do křesla a zpomalím,“ napadlo Johna. 

„Skvělý nápad, ale křeslo se v tuto chvíli už nachází mimo štít a se skafandrem na sobě 

křeslo nefunguje,“ odpálkoval hned jeho nápad. 
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„Tak nám alespoň řekni, proč jsme předčasně vystoupili z hyperprostoru?“ dotázala se jej 

Elizabeth. 

„Hyperpohon nebyl používán tisíce let. Měl dost energie v nádrži, jenže ta nešla dál. 

Takže se vypnul,“ odpověděl Rodney. 

„Předpokládám, že se staženým štítem nemůžeme do něj skočit,“ řekla Elizabeth. 

„Ne. I kdybychom měli štít přes celou Atlantidu, nemáme už energii. Jsme v pasti. Jestli 

chceme přežít, musíme se spojit s Odysseou.“ 

„Za jak dlouho zkolabuje štít?“ 

„Teď, když jsme stáhli štít až k věži, asi za den a půl.“ 

„Madam, máme problém,“ ozval se Chuck, který sledoval na obrazovce prostor, kterým 

prolétají. Elizabeth s Rodneym, Johnem, Teylou a Rononem se přesunuli k Chuckovi, 

který něco podivného zobrazil na obrazovce. 

„Co to je?“ zajímalo Johna. 

„Pás asteroidů?“ hádal Rodney a rovnou se i trefil. 

„Zpomalit nemůžeme… Máte nějaký nápad?“ zeptala se Elizabeth. 

„Kdy tam doletíme a jaký bude průlet?“ zeptal se John. 

„Jsme tam asi za deset minut a pak dvě minuty průlet,“ odpověděl Chuck. 

„Dvě minuty průlet asteroidy?“ 

„Nepoletíme skrze celý pás, dotkneme se pouze okraje,“ informoval je Chuck při spuštění 

animace. 

„Nemůžeš rozšířit štít alespoň na dvě minuty?“ zeptal se John. 

„Neber si to osobně, já bych rád, ale nemůžeme si to dovolit.“ 

„Jak velké jsou?“ zeptala se Elizabeth. 

„Jsme uprostřed poměrně velké sluneční soustavy a ten pás s asteroidy byl tvořen nejspíše 

z rozpadlých planet… Takže asi velikostí budov a víš… Proč?“ odpověděl Rodney. 

„No, máme tu kolem dvaceti lidí s antickým genem…“ 

„Ne, ne, ne, ne, ne. To je špatný nápad,“ začal ze sebe vykoktávat Rodney, protože věděl, 

o co Elizabeth jde. 

„Máš snad lepší nápad?“ dotázala se Elizabeth a Rodney se zakoktal ještě více. No, a tak 

Elizabeth dopověděla: „Takže ne. Oba sežeňte všechny, co mají ten gen, a běžte do 

hangáru. Vezmete si Jumpery a prostřílíte nám cestu pomocí střel.“ John se přiklonil 

tomuto plánu a s Rodneym šli do hangáru, kde se pomalu začali shromažďovat lidi 

s antickým genem. 

 

Prostor, Atlantis, hangár – o tři minuty později 

Podplukovník Sheppard s doktorem McKayem stáli před skupinou lidí, která se 

shromáždila v hangáru s Jumpery. 

„Nemůžeme zvětšit štít, protože bychom přišli o zbytek energie. Když nevyčistíme cestu 

pro průlet, město bude rozerváno. Takže vezmeme všechny Jumpery a vyčistíme cestu 

pásem asteroidů pomocí střel,“ oznámil John všem plán. Skupina, která se skládá převážně 

z vědců, začala panikařit. 

„Promiňte,“ ozval se jeden ze skupiny, „Letěl jsem s Jumperem pouze dvakrát a nikdy 

jsem nevypustil střelu, takže…“ 

„Ale při simulacích jste střílel, ne?“ zeptal se ho John. 

„No jo, ale…“ 
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„Je to to samé. Když to zvládne McKay, tak vy také,“ poukázal John na Rodneyho, který 

stál pár metrů vedle něj. 

„Ano, podívejte, ve skutečnosti…“ 

„Hele, já vím, že je to nebezpečné, a že s tím nemáte hodně hodin nalétaných, ale pravdou 

je, že tohle je naše poslední možnost nebo…“ John nemohl najít to správné slovo, a tak za 

něj Rodney dopověděl: „Nebo zemřeme.“ 

„Tak jdeme na to,“ řekl John, když viděl skupinu lidí, která se do takového nechce pouštět, 

když vědí, že mohou zemřít. Ale jak řekl John, je to jejich poslední šance, jak přežít, takže 

všichni začali nastupovat do Jumperů. 

 

Prostor, Atlantis, operační 

Elizabeth přišla k Chuckovi, který na její povel otevřel hangárová vrata. Pak zapnul 

Elizabeth vysílačku, která řekla: „Máte zelenou. Hodně štěstí.“ 

 

Prostor, Atlantis 

Jeden Jumper za druhým začal vylétávat z Atlantidy. 

John sedící v jednom z Jumperů odpověděl: „Děkuji, bude třeba.“ Pak si na obrazovce 

zobrazil formaci Jumperů, která byla jaksi chaotická, a tak se s ostatními spojil skrze 

vysílačku a řekl: „Nahrál jsem vám všem do systému letovou formaci, takže se podle ní 

řiďte. Jakmile budete v dosahu, stříleje vše, co budete mít v cestě. Máte zásobník plných 

střel, takže by vám munice neměla dojít.“ 

„Vypadá to jak ta videohra s asteroidy,“ zmínil se Rodney. 

„No, když ti to pomůže.“ 

„Ta hra mi nikdy nešla. Jednou jsem nahrál nula bodů.“ 

„No, tak teď máš způsob, jak se zlepšovat,“ řekl mu na to John a všichni podle nahrané 

formace se srovnávali do vodorovné linie.  

 

Prostor, Atlantis, operační 

Elizabeth s Teylou a Rononem stáli před obrazovkou, na které je mohli sledovat. 

„Jumpery, budete v dostřelu za tři, dva, jedna,“ oznámila jim Elizabeth. 

 

Prostor, Atlantis 

John na nic nečekal a hned vydal rozkaz: „Začněte!“ 

Jumpery ve vodorovné formaci začaly podle pokynu střílet. Pro některé vědce to byla 

novinka a stříleli opatrně, ale i tak měli přesné zásahy. Jeden asteroid za druhým před nimi 

mizel. 

„Pěkná střelba,“ pochválil je John. 

„Je jich mnoho a letí moc rychle. Nedostaneme je všechny,“ řekl Rodney. 

„Tak vystřel všechny čtyři najednou,“ odpověděl mu na to John. 

„Hele, nezvládnu čtyři střely najednou.“ 

„Soustřeď se.“ 

„Lépe se ti to řekne, než udělá,“ odpálkoval ho Rodney a najednou se začal soustředit. 

S Jumperu vyletěly čtyři střely, které mířily na asteroidy. První, druhá i třetí střela měla 

štěstí, jenže čtvrtá střela se netrefila a asteroid mířící k Atlantidě prolétl kolem Jumperu, 

který pilotoval Rodney. 
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„Sakra.“ 

„Dobrá. Zapomeň na to. Máš pravdu. Nemůžeme je dostat všechny najednou,“ řekl John. 

 

Prostor, Atlantis, operační 

Nervózní Elizabeth sledovala obrazovku, na které nemohla vidět, jestli Jumpery odstranily 

dostatečné množství asteroidů z cesty.  

„Odstranili z cesty dostatek asteroidů, abychom bezpečně proletěli?“ zeptala se. 

„To každou chvíli zjistíme,“ odpověděl na to Chuck, jelikož i on to nevěděl. 

 

Prostor, Atlantis 

Jumpery se velice rychle dostávaly ke konci pásu asteroidů. Některé z nich, které 

nesestřelily, letěly k Atlantidě, a tak se McKay zeptal: „A co teď?“ 

„Na můj povel ty, Bolton a Levine opustíte formaci a vrátíte se k městu. Odstraníte zbylé 

asteroidy,“ odpověděl John. 

„To zní důležitě. Možná by to měl být…“ 

„Teď,“ dal John všem třem povel k návratu k Atlantidě. Všechny tři Jumpery se otočily a 

vyrazily na zpáteční cestu k Atlantidě. Hned po otočce jeden z nich vystřelil a rovnou trefil 

asteroid. 

„McKayi. Vlevo máte jeden,“ spojil se s ním Levine. 

„Vidím ho.“ 

„Dopad za deset vteřin,“ oznámil mu Levine a McKay svou myslí aktivoval v zásobníku 

dvě střely, které vyrazily rovnou na asteroid, který mířil na jednu z věží na Atlantidě. 

Během několika vteřin byl zničen, ale McKay měl pak dost práce, aby se sám vyhnul 

Atlantidy, jelikož mířil přímo na ni. Rychle popadl řídicí páku a zvednul Jumper nahoru. 

Stačilo jen trošku a byl by narazil do věže. McKay si oddychnul a pokračoval v honu na 

asteroidy. 

 

Prostor, Atlantis, operační 

Elizabeth, Teyla, Ronon i Chuck pocítili dopad jednoho z mnoha asteroidů na Atlantidu, 

se kterou to pěkně otřáslo. Teyla se hned zeptala: „Co to bylo?“ 

„Menší kousky, které unikly,“ odpověděl Chuck. Stačila jen vteřinka a s městem to 

zatřáslo mnohem více než předtím. 

„Menší kousky? Spíše pořádné kusy. Takhle z toho města nic nezbude,“ řekla Elizabeth. 

„Zatím došlo k poškození pouze vnějšího okraje města,“ zjišťoval Chuck údaje o 

poškození Atlantidy na svém počítači. 

„Doufejme, že to tak zůstane,“ přála si Elizabeth. 

 

Prostor, Atlantis 

Jumpery už dorazily na samotný konec, kde zničily poslední kusy asteroidů. 

„Dobrá tedy. Jsme skrz. Teď se vrátíme a zničíme ty zatoulané.“ 

 

Prostor, Atlantis, operační 

Všichni, co byli na Atlantidě, stáli v operačním, kde jen poslouchali a pociťovali dopady 

zbylých asteroidů. Po napínavých vteřinách zapípal Chuckův počítač, který udával, že už 

jsou z pásu asteroidů venku. 
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„Výborně. Jaké jsou škody?“ zajímalo okamžitě Elizabeth. 

 

Prostor, Atlantis, hangár 

Jeden Jumper za druhým přistával v hangáru a John rychle po zaparkování šel za 

Rodneym, který právě vycházel z Jumperu. 

„Nechápu, že to vyšlo,“ řekl s úžasem Rodney. 

„Šlo ti to dobře. Ještě, že to Elizabeth napadlo,“ pochválil ho John. 

„Johne, Rodney, okamžitě přijďte do operačního,“ ozval se Elizabethin hlas z interkomu. 

„Ale co zas?“ zakňučel Rodney a oba šli za ostatníma. 

 

Prostor, Atlantis, operační 

Rodney s Johnem rychle přiklusali do operačního, kde na ně čekala špatná zpráva. 

„Co se stalo?“ zeptal se John. 

„Vím, že v tuto chvíli je nám k ničemu, ale nemáme hyperpohon,“ odpověděla Elizabeth, 

která stála před Radkem. 

„Několik asteroidů dopadlo na město a poškodilo jednu řídící jednotku. I přesto, že by nás 

Odyssea našla a poskytla ZPMko, nemůžeme skočit do hyperprostoru,“ dopověděl 

vzniklou situaci Radek. 

„No, bezva. Ty asteroidy mi vážně nikdy nešli,“ řekl na to Rodney. 

 

Hyperprostor, Odyssey, můstek 

Je to už pár hodin, co na Odysseu byli přeneseni Sam a Bill. Právě teď letěli 

hyperprostorem po trase, kterou teoreticky letěla Atlantida. Za několik málo minut budou 

stavět na třetím určeném místě. 

Sam s Kevinem a Billem se nacházeli v místnosti s jádrem, kde se snažili ještě více zvětšit 

rozsah dálkových senzorů. Kdyby se jim to podařilo, nemuseli by tolikrát vystupovat z 

hyperprostoru. I když u nich je to jedno, když mají do systému lodi zapojená obě ZPMka, 

která v tuto chvíli pracují na poloviční výkon. 

„Kvasire, Kvasire…“ začal Kevin promlouvat Kvasirovi do jeho systémové duše: „Jestli 

mi s tím nepomůžeš, tak řeknu Jane, že se s tou chytrostí spletla. Protože tohle by měla být 

pro tebe hračka, nemám pravdu?“ Připadal si jako idiot, když mluvil k jádru. Po chvilce 

povzdychnul a sedl na židli, která byla hned za ním. 

„Musíš být na něj hodný,“ řekla Sam. 

„Já nevím, co na něm Jane vidí. Škoda, že je to jenom hologram, protože bych mu nakopl 

tu jeho šedivou prdelku,“ řekl Kevin a čekal na moment, kdy se objeví Kvasir. Ten 

moment nastal okamžitě, jenže s velkým překvapením. Kvasir si pomocí jádra udělal 

malého klona, kterému dal úkol, aby ho splnil. Mini-klon přišel ke Kevinovi, který o něm 

neměl ani tušení, a pouhým dotykem mu dal malinký elektrický šok. Kevin spadnul na 

podlahu na zadek a rychle se otřepal, jelikož mu naskočila po celém těle husí kůže. 

„Sakra! Kvasire!“ Mini-klon se začal smát a Kevin mu na oplátku podkopl nohy a mini-

klon spadl na zadek jako on a přestal se smát. Hologram Kvasira byl schovaný za jádrem a 

po chvilce zmizel, jelikož věděl, že Asgárdko ho zastoupí. 

„Kvasire, jsi Asgard, ne idiot! Tak přestaň s těmi schválnostmi!“ zakřičel naštvaně Kevin. 

„Byl by na tebe hodný, kdybys byl ty na něj hodný,“ ozvala se Jane, která stála u 

otevřených dveří do místnosti. 
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„No jo,“ zabručel Kevin a vstal z podlahy. Jane se usmála a šla k mini-Asgardovi, který 

byl velikostí ročního dítěte. Vzala si Asgarda do náruče a začala si s ním hrát. Nabručený 

Kevin sedl vedle Sam, která na něj udělala ten její kočičí roztomilý obličej. Kevin se 

usmál a pak se zaměřil na mini-Asgarda, kterého lechtala Jane. 

„To máš za to, ty šedivá prdelko,“ pomyslel si Kevin. Jane pak s Asgárdkem přišla ke 

Kevinovi, který od nich odvrátil hlavu. Když se po několika vteřinách otočil zpátky, 

Asgardík se na něj usmíval s růžovými tvářičkami, že i Kevina to překvapilo. 

„Ahoj. Jakpak se jmenuješ?“ zeptala se Sam. 

„Jsem Kaila, dcera Kvasira. Můj táta to nemyslel vážně, jen nemá tolik času, aby mohl 

dělat více věcí zároveň,“ řekla Kaila a Jane ji posadila Kevinovi na klín. 

„Kaila? Netušil jsem, že Kvasir má dceru. A jak to, že nejsi hologram? Vždyť vaše těla 

umírala, a proto jste všechny vaše vědomosti nahráli do jádra, které díky vám nám pomůže 

v bojích proti nepřátelům,“ zeptal se Kevin na to, co zajímalo i ostatní, jelikož Asgardi 

byli samé klony klonů. Nedokázali vyřešit jejich fyzickou strukturu, která by dokázala 

vydržet déle, než pouhých pár let. 

„Táta mi dal toto tělo, které jsem měla, než jsem s ostatníma zemřela. Nejsem hologram, 

protože chce, abych vám se vším fyzicky pomohla, pokud zrovna budu vědět to, co po 

mně budete chtít,“ odpověděla Kaila. 

„Kolik ti je vlastně let, smím-li se zeptat?“ zajímalo Kevina. 

„Pouhý rok. Plus půl roku v jádru,“ odpověděla. Kevin se usmál a zeptal se jí: „Chceš 

někam se mnou jít? Potřeboval bych s něčím malým na můstku pomoci.“ Kaila souhlasně 

kývla hlavou, a tak Kevin vstal a nesl ji v náruči až na můstek. 

Když oba dorazili na můstek, Kevin sedl k pilotní konzole, u které nikdo nebyl, a Kailu si 

posadil na klín. 

„Toto jsou souřadnice, odkud prvně Atlantida odletěla. Bohužel se nám ztratila. Nejspíše 

předčasně vystoupila z hyperprostoru a my ji teď musíme najít. Skáčeme z jednoho místa 

na druhý a pomocí dálkových senzorů je hledáme. Jenže senzory nejsou moc efektivní a 

mají krátký dosah. Potřebuji, abys jejich dosah zvětšila. Zvládneš to?“ 

„Ahm.“ Kaila kývla hlavou a hnedka se dala do práce. Kevin tam s ní pro jistotu zůstal, 

kdyby potřebovala s něčím pomoci. Po chvilce řekl: „A chtěl bych se ti omluvit za to 

podkopnutí,“ omluvil se Kevin. 

„Taky se omlouvám za ten elektrický šok, ale zasloužil jste si to,“ řekla Kaila při práci, 

kterou zatím zvládala. 

 

Prostor, Atlantis, operační 

McKay se Zelenkou seděli u terminálů a jako u předchozí situace si nadhazovali nápady. 

Když něco navrhnul Rodney, odpálkoval ho Radek. A tak to bylo i opačně. Elizabeth je už 

nemohla déle poslouchat, a tak šla do své kanceláře, kde začala pročítat záznamy o 

předchozích událostech, které by jim snad mohly pomoci. V jednom okamžiku si 

vzpomněla na příhodu, která se stala Rodneymu, když se vřele, a ne moc dobrovolně 

seznámil s antickým přístrojem, který mu předělal DNA. Elizabeth i s tabletem vstala 

z křesla a šla za oběma hádajícími vědci. 

„Můžete mi věnovat vy dva na chvíli pozornost?“ Rodney s Radkem našponovali uši a 

čekali, co Elizabeth, zřejmě podle jejich tušení, napadlo. 

„Rodney, pamatuješ si na ten přístroj, který ti předělal DNA?“ 
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„Jo. Na to se nedá zapomenout, když mě to málem zabilo. Proč se ptáš?“ zajímalo ho. 

Elizabeth před něj položila tablet, na kterém byla zobrazena Rodneyho knížka, kterou pro 

ni tehdy napsal. 

„I když jsem neměla čas ji celou přečíst, zmínil ses v ní, že jsi málem vytvořil hyperpohon 

v pokusném Jumperu,“ odpověděla Elizabeth. 

„Už vím, kam tím míříš,“ docvaklo Rodneymu, o co Elizabeth ve skutečnosti jde. 

„Dokážeš ho dokončit?“ 

„Jo… Možná…“ odpověděl Rodney. 

„Výborně. Mohli bychom skočit na určené místo, kde na nás čekají obě lodě.“ 

„To nepůjde. Dosah hyperpohonu bude omezen. Nevydrží tak daleko,“ oznámil jí Radek. 

„Tak jaký má přibližný dosah?“ Rodney pohlédl na Radka, který začal rychle v hlavě 

provádět přibližné výpočty skoku Jumperu. 

„Co myslíš…? Dva?“ 

„Jo. Dva a kousek, možná,“ řekl Rodney a s Elizabeth se přesunuli k obrazovce, na které 

Radek zobrazil hvězdnou mapu s planety v dosahu do dvou tisíc světelných let.  

„Celkem deset planet, to není špatné. Můžeme postupně převést všechen personál na 

nejbližší planetu,“ řekla Elizabeth. 

„Opět ne,“ znova Rodney zkazil její plán. 

„Proč ne?“ 

„Ten pohon není vyzkoušený. Budeme rádi, když skočí dvakrát,“ odpověděl Rodney. 

„Máš snad jiný plán?“ zeptala se Elizabeth a Rodney pohlédl na seznam planet. U jedné 

z nich se zarazil, protože mu byla hodně známá. 

„Nejlepší by bylo, kdybychom skočili k planetě, na které se povaluje pár ZPMek. Pak 

bychom se vrátili, připojili ZPM a mohli bychom začít s opravami hyperpohonu,“ řekl 

Rodney, čímž zaujal jak Elizabeth, tak i Radka, který tušil, o čem mluví. 

„To by bylo skvělý.“ 

„M7R-227,“ řekl Radek a Elizabeth se na něj okamžitě obrátila. 

„Domovská planeta Replikátorů,“ řekla Elizabeth zároveň s Rodneym, který dodal: „Co 

malá loupež?“ Elizabeth nad tímto nápadem začala uvažovat, jelikož je to poslední naděje, 

kterou mají, jestli je nikdo nenajde. 

„Nejdříve zprovozni ten hyperpohon, pak se domluvíme na zbytku,“ rozhodla Elizabeth. 

„Chvíli to potrvá. Budu potřebovat pomoc,“ řekl Rodney. Elizabeth pohlédla na Radka, 

který s Rodneym ochotně odešel do hangáru. 

 

Prostor, Odyssey, můstek 

Odyssea před několika minutami vystoupila z hyperprostoru na čtvrtém určeném místě. 

Kaila doposud seděla Kevinovi na klíně u pilotní konzole, kde prováděla úpravy senzorů. 

Jane se Sam je z dálky pozorovaly a divily se, jak se Kevin skamarádil s Kailou. 

„Zdá se mi to nebo se ti dva vážně stali kamarádi?“ zeptala se Jane. 

„Nezdá. Kaila se zalíbila Kevinovi a já začínám žárlit,“ odpověděla Sam a šla za dvěma 

pracujícími. 

„Jak vám to jde?“ zeptala se Sam. Kevin zmáčknul na pár tlačítek a na velké boční 

obrazovce se zobrazila mapa vesmíru ve větším dosahu než předtím. Kaila se otočila na 

Kevina a řekla: „Hotovo. Víc už to nejde, protože tato loď má omezenou vzdálenost na 

jejich použití. Mohla bych to předělat, ale trvalo by to déle než tato úprava.“ 
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„To nemusíš. S tímto si vystačíme. Děkuji.“ 

„Ráda jsem pomohla. Když mě teď omluvíte, ráda bych se vrátila do jádra,“ řekla Kaila a 

pomalu slézala s Kevina. Ten ji ale nechtěl nechat odejít. Znova si ji posadil na klín a ona 

na něj roztomilýma očkama pohlédla. 

„Vážně musíš? Rád bych uvítal tvoji pomoc,“ řekl Kevin. 

„Záleží na tátovi, co na to řekne. Jsem první, kdo je ve svém původním narozeném těle. 

Nevím, zda-li vydržím déle než moji předchůdci, kteří se obětovali, aby už nemuseli trpět. 

Moje tělo je úplně jiné, takže nevím.“ 

„Kailo, věřím, že když s tvým tátou promluví tady Jane, tak ti to dovolí. A taky se můžeš 

mnoho naučit,“ řekl Kevin. 

„I letět s touto lodí?“ zeptala se Kaila. Kevin se zasmál a odpověděl: „I letět s touto lodí. 

Ale taky nejdříve musíš povyrůst, škvrně.“ Dotknul se jejího nosánku a ona se zasmála 

jako předtím on. 

„Tak jo. Senzory nic nezaznamenávají, takže letíme dál,“ oznámil potom, co se podíval na 

senzory. Kaila pečlivě sledovala, na co Kevin mačká, aby se mohla přiučit, jak tato loď ve 

skutečnosti funguje. 

Během několika vteřin skočila Odyssea zpátky do hyperprostoru. 

 

Prostor, Atlantis, hangár, Jumper – o dvě hodiny později 

Elizabeth šla zkontrolovat Rodneyho a Radka, jak jim to jde s hyperpohonem. 

„Až řeknu, zkus ten levý,“ řekl klidným hlasem Rodney, který klečel u vytvořeného 

hyperpohonu. No, neposlušný Radek ho spustil dříve, což neměl. Rodneymu to okamžitě 

zajiskřilo pod rukama. 

„Ježíši, řekl jsem, až řeknu.“ 

„Myslel jsem, že už jsi to řekl,“ řekl na to Radek. 

„Jak vám to jde?“ zajímalo Elizabeth, když vstoupila do Jumperu. 

„No, šlo by to rychleji, kdyby mě tady pan Timmy mučitel nechtěl, co každé dvě vteřiny 

zabít,“ odpověděl Rodney a Elizabeth se tomu krátce zachechtala. 

„Nepokouším se ho zabít,“ hájil se Radek klečící u řídícího panelu. 

„Takže může skočit do hyperprostoru nebo ne?“ zajímalo Elizabeth. 

„Myslím, že jo,“ odpověděl Rodney. 

„Ty myslíš?“ 

„Jo, myslím.“ 

„Má totiž problémy se všemi svými algoritmy, které vyměnil během zmatku při 

povznesení,“ řekl Radek. 

„Tohle je neuvěřitelně složitá fyzika. Dobrá? Teorie superstran oprati tomuhle vypadá jako 

nelineární dynamika,“ řekl rozzuřeně Rodney. 

„Nemusíš na mě řvát, nejsem hluchá.“ 

„No, a jestli se mi to i přesto podaří zprovoznit, existuje ještě tisíce malých drobnůstek, 

které se mohou pokazit,“ dopověděl Rodney. 

„Tak se snaž co nejvíce. Ty, John, Ronon a Teyla poletíte na domovskou planetu 

Replikátorů,“ řekla klidným hlasem Elizabeth a sedla si k Rodneymu. 

„Co vlastně zamýšlíš?“ zajímalo Rodneyho. 

„Při naší poslední návštěvě na té planetě sis stáhnul nějaká data. Před hodinou jsem si je 

všechny stihla přečíst. Jsou tam polohy všech jejich ZPMek. I přesto, že je to riskantní, tak 



~ 303 ~ 
 

máme možnost jedno z nich získat,“ odpověděla Elizabeth, ale Rodney na to řekl: „Jenže 

se tam nebudeme moci dostat nepozorovaně. Mohli by nás chytit.“ 

„A v tom se právě mýlíš,“ opravila ho a oba se na ni s překvapeným pohledem podívali. 

„Ve skladišti máme přístroj na tvorbu Replikátora. Dokážeš vyrobit kostku? Kdyby se ti to 

podařilo, mohli byste se k nim dostat pomocí té kostky, která by se k nim připojila do 

společnosti., než by na to přišli, byli byste už dávno pryč.“ 

„Dobrý nápad, ale co když tím přilákáme na nás Replikátory. Mám takový divný pocit, že 

na jejich planetě bylo více lodí, než jsme jich zničili.“ 

„Jo, taky mám ten pocit. A nejde to nějak izolovat? Myslím tím, že by tu kostku nemohli 

zaměřit.“ 

„Jo, mělo by to jít. Stačí, když kostku naprogramuji jen na základní použití,“ odpověděl 

Rodney. 

„Dobrá. Nechám tě dodělat ten hyperpohon. Pak začni s tou kostkou. Přístroj je ve druhém 

skladišti,“ řekla Elizabeth a odešla z hangáru. 

 

Prostor, Athena, můstek 

Athena po třetí vystoupila z hyperprostoru. 

Svitsová nemusela ani vstávat ze svého křesla, jelikož očekávala jistou odpověď, která 

přišla ze strany Barta: „Nic tu není.“ 

„Sakra… Kde se skrývá?“ 

„Mohou být kdekoliv. Mohli se také vychýlit z kursu,“ řekl Barta. 

„Nejdříve poletíme trasou, kterou měla letět. Pak už nevím, co dál. Aktivujte hyperpohon. 

Zastávka číslo čtyři.“ 

 

Prostor, Atlantis, hangár, Jumper – o hodinu později 

Rodneymu a Radkovi se povedlo po hodině zprovoznit hyperpohon. Stačil ho jen 

vyzkoušet. Do hangáru za nimi přišel Ronon s Teylou a Johnem, kteří chtějí znát jen 

jediné. 

„Hotovo?“ zeptal se John, který v izolovaně prosklené nádobě přenášel vytvořenou 

replikátorskou kostku, kterou vytvořil Rodney během úprav hyperpohonu v pokusném 

Jumperu. 

„Jo. Ale podívej, stále si nejsem jistý, zda-li vše bude fungovat správně,“ odpověděl 

Rodney a Radek odpustil Jumper. 

„Tak dobrá. Letíme,“ rozhodl John a všichni sedli na svá místa krom Rodneyho, který 

ještě dodělával malé úpravy. 

 

Prostor, Atlantis, operační 

Elizabeth stála vedle jedno terminálu, ke kterému sednul Radek, jakmile přišel. 

Z interkomu se pak ozval John: „Elizabeth, jsme připraveni.“ 

„Rozumím,“ odpověděla Elizabeth a pak se otočila směrem k Radkovi, kterému řekla: 

„Otevři hangárová vrata.“ Radek tak učinil. 

 

Prostor, Atlantis, hangár, Jumper 

Všichni v Jumperu uviděli otevíraní vrat. Rodney v zadní části Jumperu stále na něčem 

pracoval, jinak ostatní byli na svých místech. 
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„Za pár hodin tu nás máš zpátky. Drž nám palce,“ řekl John. 

„Přeji hodně štěstí,“ odpověděla nazpátek Elizabeth. 

 

Prostor, Jumper 

Jumper vyletěl z hangáru Atlantidy do prostoru. 

„Rodney, jsi připraven?“ zeptal se John. Nejistý Rodney přišel blíže k nim a řekl: „Víte, že 

to možná nevyjde? Buď bychom mohli předčasně vystoupit z hyperprostoru a uvíznout 

někde ve vesmíru, anebo se pravděpodobně vypaříme…“ 

„Odpověz na tu otázku,“ přerušil ho drsným hlasem Ronon.  

„Jo, jsem připraven,“ odpověděl poslušně Rodney a sedl do křesla vedle pilota. 

„Fajn. Tak jdeme na to.“ Rodney si položil laptop na klín a našel si správný program, 

kterým vše může spustit. 

„Dobrá. Otevírám hyperprostorové okno za dva, jedna,“ oznámil Rodney. 

Před Jumperem se otevřelo mini-hyperprostorové okno, do kterého úspěšně vletěl. 

 

Hyperprostor, Odyssey, místnost s jádrem – o dvě hodiny později 

Kevin, Kaila, Sam a Jane se nacházeli v místnosti s jádrem, kde všichni seděli u hlavní 

stanice. Kaila, nová členka Odyssey, se zaučovala a pozorovala chování lidí. I když tohle 

všechno je pro ni nové, tak se dokázala velmi rychle přivyknout a začlenit se do posádky. 

„Máme za sebou prvních šest skoků, a ještě jsme je nenašli. Co když je nenajdeme? Co 

budeme dělat pak?“ zeptala se Jane. 

„Ještě jsme vše neprohledali. Máme ještě čtyři skoky, než se dostaneme do středu cesty. 

Jestli je do té doby nenajdeme, tak to bude větší problém, protože to by znamenalo, že se 

vychýlili z kursu,“ odpověděl Kevin a pohlédl na Kailu, která si hrála s tlačítky na stanici. 

Chvíli se na ni zadíval, jelikož nevěděl, co dělá. Se židlí se přesunul k ní a zeptal se jí: 

„Copak to děláš?“ 

„Provádím simulaci, která by mohla zjistit, kde Atlantida přibližně vystoupila 

z hyperprostoru,“ odpověděla Kaila. 

„To můžeš zjistit? Páni. Jsem rád, že jsi tu s námi,“ řekl Kevin. 

„Ano, mohu. Jen potřebuji veškeré informace o Atlantidě. Myslím tím, kolik měla energie, 

když odlétala, přibližnou dobu, kdy Atlantida naposledy použila svůj hyperpohon, než do 

něj vstoupila.“ 

„Tak v tomto bude trochu problém. Protože jsme přiletěli, když Atlantida odlétala. Tyhle 

údaje nemáme.“ 

„Možná v tom nebude problém,“ ozvala se Sam a připojila se k nim stejně jako Jane. 

„Atlantida měla zřejmě ještě čtvrtinu ZPM. A hyperpohon byl použit tak před milióny 

lety? Jen hádám,“ řekla Sam. 

„Lepší něco než nic,“ řekla Kaila a do simulace zadala přibližné údaje, které jí poskytla 

Sam. Simulace byla během pár minut spuštěna. Stačila jen chvilka a na obrazovce se jim 

zobrazila přibližná souřadnice Atlantidy. 

„Je tam pás asteroidů. Toho bych se vyhnula,“ řekla Jane. 

„To nevadí, že jsou tam. Hlavní je, že máme nějaké vodítko,“ řekl na to Kevin a zapnul na 

svém uchu vysílačku. 

„Kapitáne, zadejte kurs, který je právě teď nastaven v navigaci.“ Kevin kývnul na Kailu, 

která poslala souřadnice přímo do pilotní konzole. 
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„Měním kurs podle souřadnic. Na místě budeme za necelé půl hodiny,“ odpověděl Mike. 

„Rozumím.“ 

 

Prostor, M7R-227, Jumper 

Jumper úspěšně opustil hyperprostor u domovské planety Replikátorů a okamžitě se 

zamaskoval. 

„Výborně. Jsme na místě,“ řekl v úžasu John. 

„Naneštěstí nebo ne, Zelenka měl pravdu. Při skoku jsme spotřebovali moc energie. Až 

ukradneme ZPM, tak ho budu muset připojit,“ oznámil Rodney. 

„Dobrá. Tak teď mi řekni, kam mám letět.“ Rodney při letu připravil další program, který 

tentokrát byl určen pro replikátorskou kostku, která ležela v izolované nádobě na podlaze. 

„Jak zjistíme, že to funguje?“ zeptal se John. 

„Propojil jsem počítač s kostkou. Každou chvílí bychom měli dostávat data,“ odpověděl 

Rodney. Během několika vteřin se na displayi objevila konstrukce celého replikátorského 

města. 

„Funguje to,“ řekl radostně Rodney a navedl Johna na určité místo, kde se nejblíže nachází 

ZPM. 

 

M7R-227, Jumper 

John s Jumperem mířil k jedné části rozsáhlého města, kde se nacházelo ZPM. 

„ZPM se nachází ve čtvrtém kvadrantu v nejvyšším patře. Nikdo tam není, ale to může být 

jen na chvíli. Musíme se odtud co nejrychleji dostat, než si Replikátoři uvědomí, že je ve 

hře hráč navíc. Mohli by nás pomocí té kostky najít a uvěznit,“ řekl Rodney. 

„Rozumím,“ řekl na to John a s Jumperem přistál na střeše jedné z mnoha věží ve městě. 

„Tak jo, přistáli jsme. Rodney, ty zůstaneš v Jumperu a budeš nás navádět skrze rádio. 

Jakmile odejdeme, zavři se.“ John s Teylou a Rononem si berou A.R.G. s sebou, jelikož je 

to jediná zbraň, která působí na Replikátory. 

„Podle senzorů dvacet metrů za Jumperem je nouzový vchod. O jedno patro níže se 

dostanete do vedlejší chodby sedm. Nikdo tam není, takže si pospěšte… Hodně štěstí,“ 

popřál všem Rodney a všichni tři se vydali na cestu. Ronon s sebou vzal transportní kufr 

pro ZPM a Rodney hned za nimi zavřel dveře a sedl si zpátky k laptopu, který byl 

momentálně propojen s replikátorskou kostkou, díky které se může dostat k hlavní 

databázi Replikátorů. 

 

M7R-227, město 

Všichni tři proběhli chodbou, která vedla ke schodišti, tak jak jim řekl Rodney skrze 

vysílačku. Jakmile seběhli schodiště, zastavili se u jedné přepážky, která vedla do více 

chodeb. 

„Jsme v chodbě,“ oznámil John do aktivované vysílačky. 

„Běžte doprava. Po šesti a půl metrech by měla být další chodba. Potom zahněte vlevo,“ 

navigoval je Rodney. John se chtěl právě vejít do další chodby, ale zahlédl skupinu 

Replikátorů, která právě tudy procházela. Rychle zabrzdil a schoval se za stěnu. Zbytek se 

zastavil také a schoval se hned za ním. 

„Co se děje?“ zeptal se Ronon a John zkráceně odpověděl: „Replikátoři.“ Jakmile skupina 

Replikátorů prošla, mohli dále pokračovat v cestě. 
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„Zahněte vlevo a pak hned vpravo. Je tam místnost. Vejděte do ní a hned přímo před vámi 

by měl být nějaký přístroj. V něm je ZPM.“ John s Teylou a Rononem vešli dovnitř. Teyla 

za sebou zavřela dveře a připojila se k ostatním. 

„Počkej chvíli. Všimnou si toho, když to vytáhnu ze zásuvky?“ zeptal se John. 

„Nejspíše. Ale budete mít dost času se odtamtud dostat, než si toho všimnou,“ odpověděl 

Rodney. 

„Tvé zbožné přání. Blíží se někdo k nám?“ 

„Šesti členná skupina Replikátorů míří k vaší pozici, takže bych vám radil, abyste si 

pospíšili,“ odpověděl Rodney. John rychle položil ruce na dvě platformy přístroje a během 

několika vteřin se z přístroje vysunulo plně funkční ZPM. Rychle jej vytáhnul a Ronon 

otevřel kufřík, do kterého dal John ZPM. 

„Můžeme vyrazit,“ řekl Ronon po zavření kufříku. 

„Rodney, vyrážíme nazpátek.“ 

„Rozumím. Ale je tu menší problém,“ řekl Rodney a John se zastavil. 

„Co se děje?“ 

„Budete se muset dostat zpátky jinou cestou. Skupina Replikátorů je v chodbě, kterou 

předtím procházeli.“ 

„Tak nám najdi jinou cestu.“ 

„Už na tom pracuji.“ 

 

Prostor, Atlantida 

Atlantida pořád letěla setrvačně vpřed. Naštěstí se brzy za nimi objevilo vytvářející se 

hyperprostorové okno, ze kterého vyletěla Odyssea. 

 

Prostor, Odyssey, můstek 

Marks seděl ve svém velitelském křesle. Jakmile vystoupili z hyperprostoru, ze svého 

místa mohl vidět v jednom kuse celou Atlantidu. 

„Okamžitě mě s nimi spojte,“ řekl Kevin a vstal z křesla. 

„Můžete,“ řekla Sharon. 

„Atlantido, taky Odyssea. Slyšíte mě?“ Vedle Kevina zašuměla boční obrazovka, která se 

hned aktivovala. Na ní se zobrazila radující se Elizabeth. 

„Marksi, ráda vás vidím,“ oddychla si Elizabeth. 

„Také vás rád vidím. Nařídil jsem vytáhnout naše ZPM, takže vám tam hned jedno 

posílám,“ jakmile to dopověděl, kývnul na Jane, která transportovala na Atlantidu 

připravený tým se ZPM. 

 

Prostor, Atlantis, operační 

V operačním se objevil tým mariňáků, jeden z nich v rukou držel kufřík, ve kterém se 

nacházelo ZPM. Radek rychle vstal ze židle a s mariňákem, který měl ZPM, šli do 

místnosti se ZPM. Elizabeth stála před obrazovkou a rychle jim podala důležitou 

informaci. 

„Marksi, budete se muset vydat na domovskou planetu Replikátorů. Sheppardův tým tam 

vyrazil pro ZPM. Rodneymu se totiž podařilo vytvořit hyperpohon v Jumperu.“ 

„Rozumím. Pošlu vám tam Carterovou s Leeem, kteří vám pomůžou s opravami města.“ 

Během několika následujících vteřin se na Atlantidě objevila Sam s Billem. 



~ 307 ~ 
 

„Zavoláme Atheně a Apollu, ať sem rychle vyrazí. Jinak my tedy razíme,“ oznámil Kevin 

a obrazovka ztmavla. Elizabeth se otočila ke dvěma návštěvníkům a přivítala je na 

Atlantidě. 

Mezitím, co Elizabeth zasvěcovala Sam a Billa o situaci, Odyssea vstoupala do 

hyperprostoru. 

 

M7R-227, město <=> Jumper 

John s Teylou a Rononem bloudili ve městě plné Replikátorů, jelikož tou stejnou cestou, 

kterou se dostali dovnitř, nemohli zpátky. Rodney je naváděl z jedné chodby na druhou a 

Johna už nebavilo běhat, i přesto, že je Replikátoři brzy objeví. Nakonec se jim podařilo 

doběhnout, až k Jumperu, kde Rodney má pro ně malé, ale nemilé překvapení. 

„Máme problém,“ řekl Rodney, když se všichni tři vrátili. 

„Jaký zas?“ 

„Víte, jak jsme zničili jejich loděnice?“ John přikývnul a Rodney dopověděl: „Tak to byla 

jen hrstka toho, co tu mají. Dostal jsem se skrze kostku do jejich databáze a zjistil, že mají 

podzemní hangáry stejně jako my na Abydosu. Je jich tu přes třicet a podle toho, co tu 

ještě čtu, se brzy chystají k odletu.“ 

„To není dobrý,“ řekl na to John a sedl k řízení. 

„Ne, není. Ale je tu jedna možnost, jak bychom je mohli sledovat.“ 

„Tak povídej.“ 

„Musíme do hlavního velína, kde bych se mohl připojit přímo do jejich systému. Stáhl 

bych hlavní jednotu do počítače a pak bychom rychle odtud vypadli,“ řekl Rodney 

zkráceně svůj plán. 

„Tak mi řekni, kam mám letět.“ 

„Jo, jistě. Vidíš tu velkou čouhající věž před námi, tak tam přistaň.“ John přesně podle 

jeho pokynů přistál na další věž, ve které se nacházel hlavní velín. 

„A jak se tam chceš dostat?“ 

„Kostka je propojena s tabletem, díky kterému budeme vědět přesný jejich pohyb. 

Problém je v tom, že se tam nelze dostat bez povšimnutí. Budeme to muset provést hodně 

rychle a opatrně.“ 

„Výborně. Další procházka růžovým sadem. Brnkačka,“ řekl na to John. 

„Někdo by tu měl zůstat a hlídat ZPM,“ navrhnul Rodney a John s tím souhlasil.  

„Teylo, ty tu zůstaneš. Kdyby se cokoliv dělo, dej nám vědět.“ 

„Jistě.“ 

„Až se připojím tabletem k systému, po tu dobu ztratím komunikaci s kostkou, takže nás 

budeš muset informovat o jejich pohybu,“ řekl Rodney podstatnou věc. Teyla se vším 

souhlasila a sedla do křesla co-pilota. Rodney, John a Ronon tak rychle vyrazili 

k hlavnímu velínu.  

 

M7R-227, město 

Rodney s tabletem v rukou běžel jako první, jelikož věděl, kam mají jít. Museli najít boční 

schodiště, kterým museli sejít o pět pater níže. Jakmile sešli všechny schody, Rodney se 

zastavil u přepážky. Na tabletu viděl, jak tři Replikátoři jdou kolem nich. Když byl vzduch 

čistý, pokračovali dál v cestě. Několik metrů běželi chodbou pořád rovně. Po pár rychlých 

odbočkách přiběhli k dalšímu schodišti, kterým tentokrát museli jen o tři patra níži. 
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„McKayi! Jak je to daleko?“ zajímalo Johna. 

„Už tam skoro jsme,“ odpověděl Rodney a znova se zastavil. Rychle zamával rukou, aby 

běželi do vedlejší chodby, jelikož pár metrů před nimi šla tentokrát větší skupina 

Replikátorů. Udýchaný Rodney se opřel o zeď a sledoval tablet, který udával, že se 

Replikátoři vracejí stejnou chodbou zpátky. 

„To bylo o chlup,“ prohlásil Rodney. 

„To mi povídej. Je vzduch čistý?“ zeptal se John. 

„Jo, už opustili chodbu,“ odpověděl Rodney. Když na tabletu nic nebylo, pokračovali dál 

v cestě. 

„Ještě musíme projít třemi chodbami a jsme tam.“ Po dalším běhání se konečně dostali 

tam, kam potřeboval Rodney. Rychle vešli do místnosti a zavřeli za sebou dveře. 

„Teylo, teď připojím tablet k terminálu, takže nás informuj o pohybu Replikátorů,“ spojil 

se Rodney s Teylou. 

 

M7R-227, Jumper 

Doposud tiše sedící Teyla zapnula svou vysílačku a odpověděla: „Rozumím. Právě kolem 

vás další chodbou prochází pětičlenná skupina. Podle senzorů jdou směrem do hlavní 

řídící věže.“ 

 

M7R-227, město 

Rodney velice rychle připojil tablet k systému města, jenže se nic nestalo. 

„Sakra. Mají jiné vedení než my na Atlantidě. Budu si s tím muset trochu pohrát, abych se 

dostal dovnitř.“ 

„Jestli to zvládneš tak rychle, jak jsme sem doběhli, tak to hodnocení ti změním k lepšímu 

a k tomu ti věnuji svou výplatu. Takže, pohni si!“ motivoval ho John, který s Rononem 

hlídali dveře, kdyby se k nim někdo dostal. Rodney, když slyšel, že mu daruje svou 

výplatu, když se odtamtud dostanou co nejrychleji, začal pracovat tak rychle, jak ho ještě 

nikdo neviděl. 

 

M7R-227, Jumper 

Teyla pečlivě sledovala senzory a něco jí tam velice znepokojilo. 

„Johne, tady Teyla. Senzory zaznamenaly, že Replikátoři vědí, že jste tam. Míří k vám.“ 

 

M7R-227, město 

John se podíval na Rodneyho a řekl: „Buď si pohneš, nebo tady zemřeme.“ 

„Myslíš, že si nejsem vědom situace? Dělám, co mohu, ale stahování dat je pomalejší, než 

jsem si předtím myslel.“ 

„Jak dlouho?“ zeptal se John. 

„Tři minuty,“ odpověděl Rodney. 

„Teylo, za jak dlouho budou u nás?“ 

„Za dvě a půl minuty,“ odpověděla Teyla. 

„Nemůžeš to nějak uspíšit?“ zeptal se Ronon, který s Johnem stoupl na výborné střelecké 

pozice. 

„Nemohu!“ 

„Tak se snaž!“ Rodney se snažil ze všech sil, aby to popohnal, jenže měl „svázané“ ruce. 
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Několik replikátorských skupin se blížilo k hlavnímu velínu, kde byli John s Rodneym a 

Rononem. Mezi nimi šel i Oberoth. 

Rodneymu se podařilo o trošku zrychlit přesun dat do tabletu, a tak potkali Replikátory 

přímo na chodbě. John s Rononem a Rodneym se rychle rozeběhli do dalších chodeb a 

Replikátoři běželi hned za nimi a stříleli po nich. 

„Rodney! Kudy?“ zařval John. 

„Doleva a hned nahoru!“ Rodneymu kolem hlavy proletěl pulz z replikátorské zbraně. 

Naštěstí se tomu vyhnul. Všichni tři teď běželi po schodech o tři patra výše, kde musí 

běžet další chodbou, aby se dostali k dalšímu schodišti. 

„Rodney, pohni!“ křičel John, který běžel poslední. 

„Vždyť já běžím.“ John při běhu střílel z A.R.G. na Replikátory, kteří se rozpadávali. 

Jednoho z Replikátorů minul a ten toho právě využil a vystřelil několikrát po Johnovi ze 

zbraně. Dva z několika pulzů neminuly svůj cíl, jak předtím John. První pulz trefil Johna 

do ramene a druhý do břicha. John spadl na schody a nehýbal se. Rodney s Rononem se 

zastavili a vrátili se pro Johna. Ronon vzal Johna do náruče a Rodney je mezitím kryl, než 

pokračovali v běhu nahoru. 

 

M7R-227, Jumper 

Teyla otevřela dveře Jumperu, do kterého brzy přiběhl zbytek týmu. Rodney hned za 

sebou zavřel a jeho úkol byl teď jasný. Musí sednout k řízení a vzlétnou s Jumperem. 

Ronon položil Johna na zadní sedačky a Teyla hned k němu přišla.  

 

Prostor, M7R-227, Jumper 

Rodney se s Jumperem dostal na orbitu planety. Jakmile se ujistil, že jsou v bezpečí, vstal 

z pilotního křesla a šel do zadní části Jumperu. 

„Jak je na tom?“ zeptal se. 

„Zasáhli do břicha a ramene,“ odpověděla Teyla. 

„Jestli se odtud máme dostat, musím zapojit ZPM,“ řekl Rodney a dřepnul k hyperpohonu. 

Bohužel, jak všichni doufali, že je nikdo nenajde, tak se spletli. 

Do pravého motoru Jumperu se trefila střela vyslána z antické lodi třídy Aurora, kterou 

hromadně kopírují Asurané. 

Jak Rodney, tak i Ronon a Teyla spadli na zem. 

Jumper po poškození motoru se odmaskoval, a tak jej nepřátelská loď mohla znovu 

zaměřit. 

 

Prostor, M7R-227 

Poblíž planety vystoupila z hyperprostoru Odyssea, která okamžitě zahájila útok na 

replikátorskou loď pomocí paprskometů. 

 

Prostor, M7R-227, Odyssey, můstek 

Marks sedící ve velitelském křesle se spojil okamžitě s Jumperem, když ho zaznamenaly 

senzory: „Shepparde, tady Marks. Ozvěte se.“ 

 

Prostor, M7R-227, Jumper 

Válející se Rodney na podlaze rychle zapnul vysílačku na svém uchu. 
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„Tady McKay. Dostaňte nás odsud!“ 

 

Prostor, M7R-227, Odyssey, můstek 

Kevin vstal z křesla a přesunul se k Sharon. 

„Zaměřte Jumper a přeneste ho do hangáru,“ rozkázal klidným hlasem. 

„Ať se tam u vás připraví zdravotnický tým. Zasáhli Shepparda,“ ozval se ještě Rodney. 

„Rozumím,“ odpověděl Rodneymu a pak se spojil s ošetřovnou: „Lékařský tým rychle do 

hangáru. Máme zraněného.“ 

„Zaměřila jsem Jumper, a právě jej transportuji do hangáru.“ 

„Replikátorská loď byla zničena,“ oznámila Jane. 

„Výborně. Vstupte do hyperprostoru,“ řekl Kevin a vydal se rovnou na ošetřovnu za svými 

hosty z Atlantidy. 

 

Hyperprostor, Odyssey, ošetřovna 

Lékařský tým vezl na nosítkách Johna rovnou na operační sál, kde ho dají zpátky 

dohromady. Rodney s Teylou a Rononem tam stáli a pozorovali ostatní. Brzy po vstupu do 

hyperprostoru za nimi přišel Kevin se slovy: „Jsem rád, že jste jinak všichni v pořádku.“ 

„Jo, my taky.“ 

„Děkujeme vám, podplukovníku,“ poděkovala Teyla. 

„Rádo se stalo. Měli jsme malý problém nalézt Atlantidu, ale díky Kaile se nám ji podařilo 

nalézt. Mají naše ZPM, takže se nemusíme strachovat, že by přišli o vzduch i štít,“ uklidnil 

je Kevin dobrou zprávou, kterou potřebovali slyšet. 

„Kaile? Kdo je Kaila?“ zeptal se Rodney. Za Kevinem pomalými krůčky přicupala Kaila. 

„Podplukovníku,“ ozvala se zpozad jeho zad. Kevin se otočil a usmál se. 

„Toto je Kaila,“ odpověděl Kevin, když si ji vzal do náruče. 

„Nikdy jsem vás v této galaxii neviděla,“ řekla Teyla. 

„Jsem Asgard a pocházím z galaxie Ida. Jsem jediná svého druhu, která má své narozené 

tělo. Zbytek mého rodu je nahrán v jádru této lodi,“ řekla Kaila. 

„Tak i tobě musíme poděkovat, když jsi pomohla nalézt Atlantidu,“ řekla Teyla. Kaila se 

zasmála a pohlédla na Kevina. 

„Co se vlastně stalo na té planetě?“ zajímalo Kevina. 

„Když jsme šli pro ZPM, bylo vše v pořádku. Ale později jsem našel v jejich systému 

informaci, která se nebude líbit nikomu. Apollo nezničil všechny jejich lodě, které stavěli. 

Mají jich mnohem, mnohem více než třicet. A podle toho, co jsem ještě vyčetl, tak se brzy 

chystají ke startu. Jestli nechceme, aby vyrazily k Zemi, budeme jim v tom muset nějak 

zabránit,“ odpověděl Rodney. 

„Kde je teď to ZPM?“ zeptal se Kevin a Rodney opět odpověděl: „V Jumperu.“ 

„Dobrá. Připojíme ho k hyperpohonu, ať jsme u Atlantidy co nejrychleji. Budou 

potřebovat vaši pomoc s opravami hyperpohonu.“ 

„Jistě,“ řekl na to Rodney. 

 

Prostor, Atlantis, operační – o hodinu později 

Všechny tři pozemské lodě se připojily k Atlantidě, na které se prováděly opravy několika 

oblastí, které byly poškozeny při průletu asteroidy. 

Všichni tři velitelé stáli v operačním, kde kromě nich byla Elizabeth se Sam a Billem. 
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„Jak jdou opravy?“ zeptal se Kevin. 

„Radek musel jít ve skafandru se trochu projít ven, aby se dostal k řídícím krystalům, které 

byly poškozeny., než jste sem všichni přiletěli, měl už to hotový,“ odpověděla Elizabeth. 

„To rád slyším,“ řekl na to Kevin. 

„A jak je Sheppardovi?“ zajímalo také Elizabeth. 

„Je po operaci a doktoři říkají, že bude do dvou týdnů v cajku. Právě teď je u něj doktorka 

Kellerová, která se o něj určitě postará,“ odpověděl taktéž Kevin. 

„To je skvělé. Ale přináší to další otázku. Kdo poletí s městem, když John nemůže?“ 

zazněla dobrá otázka, na jejíž odpověď čekali všichni. Rodney po chvilce přiklusal za nimi 

do operačního, kde se na něj všech šest podívalo. 

„Na mě se nedívejte. Já s tím nepoletím, protože musím zůstat zde,“ vymluvil se rovnou 

Rodney a usedl k terminálu. 

„Tak kdo je další na seznamu?“ zeptala se Elizabeth. 

„No, z nás šesti ten gen nemá nikdo… Takže nevím…“ přemýšlel Kevin nahlas. Přitom se 

pohyboval kolem terminálů, které byly v operačním. Náhodou prošel kolem jednoho, který 

nešel od příchodu expedice aktivovat. Kevin se o něj opřel a terminál se najednou 

aktivoval. Zděšený a zároveň i překvapený Kevin pohlédl nejdříve na terminál a pak na 

ostatní. Sam se ho hned zeptala: „Jak…? Jak jsi to udělal?“ 

„Co já vím.“ Pak už mu došlo, co všechny touto dobou zřejmě vrtá v hlavě. 

„Ne, ne, ne, ne. Na to ani nemyslete. Nikdo! Zapomeňte na to, že jste něco viděli!“ 

„Kevine, jsi pilot,“ začala s přesvědčováním Sam, která má na něj jako druhá největší vliv. 

„No právě, jsem pilot, který má sedět za konzolou a řídit loď pomocí pilotních pák. Ne 

sedět v křesle a řídit město myslí. Na to nemám kvalifikaci.“ 

„To nikdo,“ ozval se Rodney. 

„Kevine, nemáš na výběr,“ řekla Sam a Kevin ji hned opravil: „Ale mám.“ 

„Podplukovníku, jestli je to tak a opravdu máte ten gen, což to už bylo ověřeno spuštěním 

toho terminálu, který se nám doposud nepodařilo aktivovat a zjistit její funkce, jste teď 

jediný na seznamu, kdo s tímto městem může letět,“ řekla Elizabeth. 

„Já nevím.“ 

„A co je na tom tak těžkého? Prostě sebou plácneš do křesla a budeš myslet na určitou 

věc,“ řekla Sam. 

„Sam, vždyť jsem ani nevěděl, že ten gen mám. Pravda, nemohl jsem to vědět, jelikož 

moji krev nikdo nezkoumal.“ 

„Prosím.“ Poprosily obě ženy, které ho přesvědčovaly. 

„Helen…“ Helen jen pokynula rameny a usmála se. Kevin hlasitě zakňučel a řekl: „Tak 

dobrá, udělám to. Ale nebudu se omlouvat, jestli při průletu atmosférou nebo při skoku do 

hyperprostoru zničím tohle zatracené město, které zjistilo, že mám antický gen. Jo a ještě 

něco. Miluji tě, Sam. Ten krásný život s tebou byl nejlepší.“ 

„Jdi už,“ řekla Sam a postrkovala Kevina vpřed. Elizabeth se zasmála a prohlásila před 

ostatníma: „Ti dva jsou skvělý páreček.“ 

„To jsou,“ souhlasila Helen. 

 

Prostor, Atlantis, místnost s křeslem 

Po pár minutách dorazila Sam s Kevinem do místnosti s křeslem. Když Kevin viděl křeslo, 

chtěl nahodit zpátečku, jenže před přepážkou stála Sam, která mu v tom zabránila. Kevin 
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tedy stoupl ke křeslu a Sam mu řekla: „Tak jo. Odyssea, Athena i Apollo už vyrazili na 

smluvené místo, takže se nemusíš, čeho bát.“ 

„To že si zlá, jak jsem ti kdysi předtím řekl, zdvojnásobuji.“ 

„Brzy to vezmeš zpátky. Plácni tam sebou,“ řekla Sam. Kevin podle jejího sedl do křesla, 

které bylo po jeho sednutí do něj stále vypnuté. 

„Vidíš, mám kliku… Nefunguje to,“ zaradoval se Kevin a už chtěl odejít. 

„Ruce,“ poukázala Sam na fakt, který bránil křeslu se aktivovat. Kevin znova povzdychnul 

a ruce položil na opěrku. Křeslo se aktivovalo a Kevin byl v takové poloze, že se mu 

chtělo spát. 

„Tak dobrou,“ zavtipkoval. 

„Tohle není sranda.“ 

„No jo.“ 

„Doktorko, jsme připraveni,“ oznámila Sam do vysílačky. 

„Tady jsme také připraveni. Můžete,“ odpověděla nazpátek Elizabeth. 

„Slyšel jsi. Můžeš vstoupit do hyperprostoru.“ Kevin zavřel očí víčka a začal se soustředit 

pouze na jednu věc. 

 

Prostor, Atlantis 

V prostoru, kde už touto dobou byla pouze Atlantida, se vytvořilo hyperprostorové okno, 

do kterého bez nějakého zádrhelu vstoupila. 

 

Prostor, M35-117, Atlantis, operační – o půl hodiny později 

Atlantida úspěšně vystoupila z hyperprostoru nad planetou, kde už na ně také čekaly 

všechny tři lodě. 

Kevin se Sam, Elizabeth a Rodneym stáli na balkóně, odkud sledovali jejich novou 

domovskou planetu. 

„Vyšlo to,“ prohlásil Kevin, který se toho všeho tak bál.  

„Ještě chybí jedna drobnost. Musíte s tím přistát,“ zkazil Rodney Kevinovi radost. 

„Holt, plácnu zase sebou do křesla a snesu nás dolů. Je někdo zásadně proti?“ 

„Ty, já vím. Takže jdi,“ odpověděla Sam. 

 

Prostor, M35-117, Atlantis, místnost s křeslem – o pět minut později 

Město pod kontrolou Kevinovy mysli začalo pomalu se sestupem na planetu. Kevin, jako 

předtím, se soustředil se zavřenýma očima, jelikož tak měl čistou hlavu. Tentokrát tam byl 

sám. 

  

Prostor, M35-117, Atlantis, operační 

Všichni, co byli v operačním, seděli na židlích a přidržovali se terminálů. 

„Štít drží. Zatím je to dobré,“ oznámila Sam, která dobrovolně sedla vedle Rodneyho, 

který povzdychnul. Sam se ho hned zeptala: „Co se děje?“ 

„Máme moc velký náklon. Tím čerpáme moc energie z obou ZPM.“ 

„Kevine. Musíš spravit úhel letu,“ řekla Sam do vysílačky. 

Atlantida velkou rychlostí mířila rovnou na planetu. 

Rodneymu se stále nelíbil úhel sestupu, a tak zakřičel: „Změňte ten úhel!“ 

„A co asi dělám, McKayi?!“ zakřičel nazpátek Kevin. 
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„A přesto nalétáváme příliš strmě,“ odpověděl Rodney. 

„Přestaňte po sobě křičet. Kevine, soustřeď se na sestup,“ řekla Sam. S městem to po 

chvilce začalo drnčet.  

„Držte se!“ řekl hlasitě Rodney. Elizabeth i Teyla, které stály poblíž Sam, se přidržovaly 

terminálu. 

Kevinovi se už podařilo změnit úhel, pod kterým předtím letěl. 

„Jsme nad oceánem,“ oznámil Bill. 

„Marksi, musíte nás zpomalit, už jsme nad vodou!“ zakřičel Rodney. 

„Rozumím.“ 

Atlantida byla už jen pár kilometrů nad oceánem. 

„Letíte moc rychle, zpomalte! Vím, že nejste expert na takové létání, ale chceme 

dosednout jemně, jako když lístek políbí hladinu jezírka.“ 

Stačilo jen pár vteřin a město bezpečně, i když s drsným dopadem, přistálo na oceánu. 

Se všemi to trochu praštilo, jelikož Kevin s tím přistál tvrději, než předpokládali. 

„No to byl polibek,“ prohlásil Rodney, který si otíral pot z čela. 

 

M35-117, Atlantis, místnost s křeslem 

Kevin konečně mohl zdělat ruce z opěradel a stoupnout na nohy. 

„Lidi. Jak jsme na tom?“ optal se Kevin. 

„Systémy vypadají dobře a obě ZPMka jsou plná. Tak jsme to zvládli,“ odpověděl 

Rodney. 

„Děkuji,“ řekl Kevin při odchodu z místnosti. 

 

M35-117, Atlantis, operační 

Radostná Elizabeth přišla blíže k Rodneymu a řekla: „Vypni štít.“ 

„Je vypnut. Já tomu nemůžu uvěřit, my to vážně zvládli.“ 

„Myslím, že tohle zaslouží oslavu,“ řekla Elizabeth. 

„Myslím, že Kevinovi tohle stačilo.“ 

„Ale na nováčka nebyl až tak špatný,“ řekl Rodney a jak Elizabeth, tak i Sam se tomu 

zasmály. 

 

O několik minut později 

Všichni s velkým potleskem přivítali Kevina v operačním. 

„Tady se něco oslavuje?“ Elizabeth přišla ke Kevinovi a objela ho. 

„Děkuji, Marksi. Za všechno a za všechny.“ 

„Rád jsem pomohl. Ale v tomto případě, doufám, že naposled, protože tohle bych už nikdy 

nechtěl dělat. Tohle žezlo nechám Sheppardovi,“ řekl Kevin. 

„Před chvílí nám jej transportovali na ošetřovnu. Už se i probral.“ Kevin se usmál a 

kývnul radostně hlavou. 

„Athena tu zůstane pro případ, kdybyste něco potřebovali. S Odysseou a Apollem 

poletíme zpátky na Zemi a seznámíme všechny se situací. Informace, které získal McKay, 

se pokusíme za pomocí jádra plně rozluštit a zjistit tak pohyby všech lodí třídy Aurora. A 

jakmile se vrátíme, všechny zbylé lodě už konečně dostanou paprskomety. Myslím, že 

nastal pravý čas to udělat, jestli budeme plánovat útok na replikátorskou planetu vším, co 

máme.“ 
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„Souhlasím. Už napáchali moc škod,“ souhlasila Elizabeth. 

 

M35-117, Atlantis, ošetřovna – o hodinu později 

Jakmile Odyssea s Apollem odletěli, Elizabeth se šla podívat na Johna, který ležel na 

nemocničním lůžku. 

„Jak se daří?“ zeptala se Elizabeth. 

„Dobře, když vím, že všichni jsme v pořádku a město bezpečně pluje na hladině.“ 

„To ráda slyším. Takže odpočívej co nejvíce, potřebuji tě co nejrychleji v aktivní službě.“ 

„Dej mi týden,“ řekl na to John. 

„Klidně i dva.“ 

„Zdá se, že jsme vyhlásili Replikátorům válku.“ 

„Jo. Na zbylé lodě už budou přidělávat paprskomety. Jakmile budou hotovi, vyrazíme 

přímo na ně,“ řekla Elizabeth stojící napravo od Johna, který kývnul hlavou. Na ošetřovně 

pak zavládlo ticho.  
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Epizoda 15 : Skládačka 

 

Země, Washington D.C., Bílý dům, kancelář prezidenta Hayese 

Hned po příletu Odyssey a Apolla zpátky na Zemi šli podplukovníci Marks a Carterová 

spolu s doktorkou Weirovou, která přišla na Zemi bránou, k samotnému prezidentovi, aby 

jej informovali o situaci, která buď dopadne katastroficky, anebo dopadne vítězně pro 

pozemšťany. 

Všichni tři právě sedí před prezidentem, který nestačil jen zírat. Jako první si vzala slovo 

Elizabeth, která byla jako první znepokojena útokem Apolla na domovskou planetu 

Replikátorů. 

„Už od začátku jsem byla proti tomu, pane prezidente. Jenže když dojte na ta velká 

rozhodnutí, odkopnete mě stranou a vojáci, ať si dělají svou práci. Nemohu tak plnit svou 

povinnost velitelky na Atlantidě. Ne, když mě všichni budou při velkých rozhodnutích 

obcházet.“ 

„Chápu vaši zlobu, doktorko, ale Replikátoři jsou už od počátku objevení naší největší 

hrozbou. Nezbývalo mi nic jiného než rozkázat k útoku na jejich lodě.“ 

„Jenže ono jich nebylo pouze šest… Mají jich více, mnohem více…“ ozval se Marks. 

„Kolik?“ zajímalo Hayese. 

„Při zpáteční cestě se mi za pomocí jádra podařilo částečně něco rozluštit. Je jich třicet 

osm… Pane prezidente,“ odpověděla Sam. 

„A ve skladu ještě stavějí dalších deset. Takže brzy budeme mít dočinění se čtyřiceti osmi 

loděmi třídy Aurora. A jestli každá loď bude mít v zásobníku střely, tak rovnou říkám, že 

se s nimi nechci setkat,“ dopověděl Marks. 

„Teď je v sázce mnohem více, než bylo předtím,“ řekla Elizabeth. 

„Vždyť teď se Atlantida nachází na jiné planetě, takže nemohou vědět, kde přesně je,“ 

držel se Hayes svého názoru, že rozhodl o útoku správně. 

„Je jen otázkou času, než ji znova objeví.“  

„Athena zůstala v Pegasu pro případ, kdyby se něco stalo. Apollo a Daedalus se přemísťují 

na Abydos, kde začneme s montáží paprskometů. Doposud jsme na to neměli čas. Jakmile 

skončíme, plánujeme útok na domovskou planetu Replikátorů vším, co máme,“ řekl Marks 

a tím prezidentovi „vyrazil“ dech, jelikož by takové rozhodnutí z jiné strany nečekal. 

„Všichni velitelé už o tom byli informováni. Veškeré plány o útoku mají ve složkách. A 

tentokrát o tom rozhodne doktorka Weirová. Ta má na starost životy expedice v galaxii 

Pegasus. Nikdo jiný ne,“ dopověděl Marks. 

„Víte, že jste jediní, kteří takhle se mnou hovoří?“ zeptal se s úsměvem Hayes. 

„Při práci, kterou děláme, nerozlišujeme, kdo v jakém postavení je. Jednáme vždy podle 

situace a teď je jen na doktorce, aby rozhodla o útoku,“ odpověděl znova Marks a pohlédl 

na doktorku. 

„S tím předešlým útokem jsem nesouhlasila. Teď souhlasím s podplukovníkem 

Marksem.“ 

„Změnila jste se od našeho prvního setkání.“ 

„Každý se v životě změní. Za čtyři hodiny se vracím na Atlantidu, kde budu všechny 

informovat o plánovaném útoku,“ oznámila mu Elizabeth a vstala z křesla, jelikož čas 

běžel jak na běžícím pásu. Podplukovníci se k ní přidali a po příjemném rozloučení 

všichni odešli z prezidentovy kanceláře. 
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Elizabeth nemohla uvěřit tomu, jakým způsobem jednala se samotným prezidentem USA. 

Když přišli do jedné místnosti, která sloužila pro transport do SGC, čekalo tam na ně 

překvapení. Malá Kaila si rychle přivykla na pozemský život a šťourala do všeho ten svůj 

nosánek. Všichni tři se zasmáli, když ji viděli lézt po židli, která byla před počítačem, 

který obsluhovat jeden z vyšších důstojníků. Většinou jsou to důstojníci, kteří mají na 

starost ochranu prezidenta. 

„Kailo. Co ty tady děláš? Měla jsi být s Jane na Odyssee,“ zeptal se Kevin. Kaila přestala 

šplhat na židli a přiběhla ke Kevinovi. 

„Chtěla jsem se podívat, jak váš svět vypadá,“ odpověděla Kaila. 

„Přeneste nás do SGC,“ řekl Kevin a postavil Kailu na transportní desku, na kterou všichni 

stoupli. Během pár vteřin všichni zmizeli. 

 

Země, SGC 

Všichni čtyři se objevili v SGC, kde je vřele přivítal generál O’Neill, který byl zvědavý, 

jak celé jednání s prezidentem dopadlo. 

„Abychom byli přesní, generále, tak jsme mu vytřeli zrak,“ odpověděla Elizabeth a 

pohodovou chůzí odešla z místnosti a Jack ji následoval, jelikož chtěl vědět, co přesně mu 

řekli.  

Kevin se Sam a Kailou šli opačnou chodbou, než šli ti dva. 

„Kam jdeme?“ zajímalo Kailu. 

„Za chvíli to zjistíš,“ odpověděl Kevin a všichni tři nastoupili do výtahu, kterým vyjeli až 

do posledního patra. Sam s Kevinem se zastavili u jedné přepážky a Kaila nechápala, co 

mají ti dva v plánu. Kevin po napínavých vteřinách otevřel přepážku, za níž se skrývala 

krása celého světa. Kaila se zachechtala a vyběhla ven. 

„Juchů. Táta mi to určitě bude závidět.“ Sam pohlédla na Kevina, který je rád, když 

dokáže někoho něčím potěšit. 

„Tak kdy vyrazíme na Abydos?“ 

„Až se do vyvádí. Nemusí být zavřená jen na lodi,“ odpověděl Kevin a sedl na lavičku 

vedle přepážky, která vedla zpátky do komplexu SGC. 

 

Prostor, Země, Odyssey 

Jane procházela chodbami Odyssey s tabletem v rukou a pročítala si úkoly na celý měsíc. 

Kupodivu tam byly jen dva soubory. První soubor byl o úpravách zbraní a paprskometů na 

Daedalu a Apollu, jelikož jsou to lodě v aktivní službě, a tak mají přednost než ty ostatní, 

kteří jsou ve výrobní lince. Druhý soubor obsahoval přibližné údaje o plánované bitvě 

proti Replikátorům. 

„Poručíku Marksová, hlaste se v kontrolní místnosti dvě,“ ozval se ženský hlas z lodního 

interkomu. Jane na svém uchu zapnula vysílačku a řekla: „Jsem na cestě.“ 

Po tři minutové cestě přišla do kontrolní místnosti dvě, kde na ni čekala seržant Kristen 

Kellielová. 

„Seržante, co potřebujete?“ 

„Subprostorem vám sem přišla zpráva. Je kódovaná,“ odpověděla Kellielová. 

„Děkuji,“ řekla Jane a sedla ke stanici, kde byla zobrazena kódovaná zpráva. Jakmile 

zadala svoje heslo, zpráva se otevřela. Když viděla, od koho je, zasmála se. 

„Dobrá zpráva, poručíku?“ optala se Kristen, když zaslechla její zasmátí. 
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„Si pište. Mě jiné, než dobré zprávy nepřichází,“ odpověděla Jane a začetla se do dopisu 

od tajného ctitele, jehož jméno i zařazení zná. V dopisu stálo: „Má milá beruško, moc se 

mi po tobě stýská. Už se moc na tebe těším, až se vrátím. Svitsová se domluvila se 

Sheppardem, že se Athena vrátí zpátky do Mléčné dráhy, takže mě budeš mít brzy u sebe. 

Vím, že tvůj bratr je velitelem Odyssey a velmi dobrým kamarádem Svitsové, ale myslím 

si, že bychom mu o sobě měli říci, aby se jednoho dne moc nedivil. Ale nechám to jen na 

tobě. Posílám ti moc pusinek. Tvá láska a tajný ctitel.“ Jane se opřela o opěrku židle a 

začala nad tím uvažovat. Nemusela ani moc dlouho nad tím přemýšlet, přece Kevin je její 

bratr a tajnosti dělat nechce. Rychle se odhlásila od systému, aby jí nemohl nikdo číst 

soukromé dopisy, a odešla na můstek, kde na něj počká. 

 

Galaxie Pegasus 

M35-117, Atlantis 

Jsou to čtyři dny potom, co byl John zraněn na domovské planetě Replikátorů. Jelikož je 

zastupující velitel Atlantidy, tak v posteli dlouho nevydržel. 

Právě teď seděl v operačním s nohama položenýma na terminálu a četl svou oblíbenou 

knihu. Vedle něho seděl Rodney, který doposud nepřišel na to, jak funguje terminál, který 

čirou náhodou aktivoval Kevin při jeho dotyku.  

„To není možný,“ proklínal Rodney. John na něj pohlédl a se židlí se k němu přisunul. 

„Co se děje?“ 

„Doposud ho nemohl nikdo aktivovat. Teď, když se nám to podařilo, nemůžu přijít na to, 

k čemu slouží,“ odpověděl Rodney. 

„Ale my jsme ho nezprovoznili. Byl to Marks, jestli se nemýlím,“ opravil jej s úsměvem 

John. 

„Ale jak se mu to podařilo? Všichni s antickým genem to zkoušeli, i ty, a nikomu se jej 

nepodařilo aktivovat.“ Tato věc se stala pro McKaye záhadou, jelikož nemohl přijít na 

účel toho terminálu. 

„Tak se podívej do databáze, vždy se tam něco najde,“ řekl mu na to John a zívnul. Při 

pohledu na hodinky zjistil, že je osm večer, čas na pořádný dlabanec před spaním. 

„Jdi spát, Rodney. Zítra je taky den,“ řekl John a za pomocí berle vstal ze židle a vydal se 

na cestu do jídelny, kde tentokrát na něj čekal kuřecí řízek s bramborovou kaší. Přímo 

lahůdka pro něj. Když Rodney zaslechnul zmínku o jídle, co nejrychleji zapomněl na práci 

a šel za Johnem. 

 

Mléčná dráha 

Prostor, Země, Odyssey, můstek 

Před několika minutami se Kevin se Sam a Kailou nechali přenést na Odysseu, kde na ně 

čekala Jane, která se rozhodla, že jim oznámí novinu. 

„Ahoj lidi. Kde jste tak dlouho byli?“ optala se Jane. 

„Kaila šla bádat k prezidentovi. Jak se tam dostala?“ 

„No jo. Hoplá. Já jaksi ztratila pojem o čase… Hehe.“ Teprve teď si uvědomila, že se měla 

starat o malou Kailu. 

„No, … hoplá. To je to správné slovo.“ Kaila nepozorovaně sedla na pilotní křeslo a 

začala si hrát s pilotní konzolou. Nikdo by si jí nevšimnul, kdyby se s lodí nedala do 

pohybu. Kevin s úsměvem k ní přišel blíže a zeptal se: „Copak to děláš?“ 
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„Já letím,“ odpověděla radostně. 

„Jo, letíš. Takže směr na Abydos. Víš, kde to najdeš?“ zeptal se. Kaila zavrtěla hlavou, a 

tak Kevin zmáčknul na pár tlačítek a zadal kurs na Abydos. Kaila pak zmáčkla na pár 

dalších a během několika vteřin Odyssea, kterou řídila Kaila, vstoupila do hyperprostoru. 

 

Hyperprostor, Odyssey 

Kaila po úspěšném vstupu do hyperprostoru seskočila z křesla a zamířila si to někam na 

chodbu. Kevin se Sam chtěli odejít do kajuty, aby se mohli převléknout do uniforem, ale 

Jane je zastavila. 

„Musím ti něco říci, brácho.“ 

„Tak povídej,“ pobídl ji. 

„Tady ne,“ řekla Jane a odešla s nimi z můstku. 

Osamocená Kaila šla někam chodbou. Až po několika odbočkách se zastavila u jedné 

přepážky, která měla vytvořené ovládání vedle dveří pro její míru. Jakmile zadala svůj 

kód, přepážka se otevřela. Vešla dovnitř a přepážka se zavřela. Tato místnost byla její 

kajuta, kterou jí Kevin přidělil, když se rozhodla, že se k nim přidá a pomůže jim. Kaila 

sedla na postel a přemýšlela o ostatních Asgardech. Je sama ze své rasy a cítí se osamělá. 

Mezitím Jane připravovala Kevina na důležitou zprávu, kterou pro něj má. 

„Tak povídej.“ 

„Jsem zamilovaná.“ 

„Ó, kdo pak je ten šťastlivec?“ zajímalo Kevina. Sam to také zajímalo, a tak si k nim 

přisedla. Jane napínavě protahovala svou odpověď. Po chvilce ale odpověděla: „Major 

Pavel Barta z Atheny.“ 

„Páni. Ty a Barta…“ Kevin se zasmál a Jane ho začala popichovat. 

„Co proti tomu máš?“ 

„Nic… Jenom, že z vás dvou bude geniální páreček,“ odpověděl a pořádně se zasmál. 

„Vážně? Nebude ti to vadit?“ 

„Proč by mě to mělo vadit? Je to tvůj život, já ti o něm nerozhoduji. Když ho máš ráda a 

on tebe, tak si buďte spolu,“ odpověděl Kevin. 

„Kam vůbec šla Kaila? Připadala mi nějak smutná, když odcházela z můstku,“ zeptala se 

po chvilce Sam. 

„Taky mi tak připadala. Půjdu se za ní podívat,“ řekl Kevin a nechal ty dvě ve své kajutě. 

Kevin šel nejdříve do její kajuty, jestli je tam. Když přišel ke dveřím, zazvonil, ale nikdo 

neotvíral. Kevin pak zapnul vysílačku a zeptal se: „Můstku, tady Marks. Můžete mi říci, 

kde najdu Kailu?“ 

„Hned to bude… Je ve své kajutě,“ odpověděla Sharon. Kevin rychle zadal na panelu své 

velitelské heslo a dveře se otevřely. Kaila ležela na posteli, a tak Kevin rychle k ní 

přiběhnul. 

„Kailo…“ jemným hlasem na ni promluvil a Kaila pootevřela očka. 

„Copak se děje? Proč si tak smutná?“ zajímalo Kevina. Kaila sedla a chtěla odejít, jelikož 

o svých emocích nechtěla mluvit, ale Kevin ji zastavil a posadil si ji na klín. 

„Pojď ke mně.“ Kevin objal Kailu, která se o něj opřela. 

„To bude v pořádku. Nikdy to nevzdáme. Přijdeme na to, jak obnovit celou tvou rasu. 

Vím, že se cítíš osamocena, ale máš tu nás. My ti se vším pomůžeme,“ povzbuzoval ji 

Kevin a Kaila pouze kývla hlavou. 
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„Pro něco si jen zajdu a za chvilku jsem zpátky, jo?“ Kevin ji položil na polštář a odešel. 

Věděl, že se Kaile nejvíce stýská po rodičích, a tak šel do místnosti s jádrem, kde si 

zavolal Kvasira, aby pro něj něco udělal. 

Sam s Jane čekaly na něj v kajutě, jenže se tam doposud neobjevil. 

„Kde tak dlouho může být?“ zajímalo Jane. 

„Nezapomeň, že Kaila je jediná, která žije ve svém původním těle. Musíme být na ni 

opatrní, protože se zřejmě cítí osamělá,“ řekla Sam, která ví o Asgardech více než 

kdokoliv na Odyssee. 

Když Kevin dostal od Kvasira to, co potřeboval, tak se vrátil za Kailou. Sedl vedle její 

postele na zem a položil před ní malý přístrojek, který se podobal malé kulato-ploché 

platformičce, kterou může držet v rukou. Kdysi takovou jednu dal Narim Sam, aby varoval 

Zemi před plánovaným útokem na ni. V podstatě je to holografický projektor. Kaila 

nevěděla, co to je, a jen se na tu neznámou věcičku dívala. Kevin jen řekl: „Kvasire,“ a pro 

Kailu se neznámá věcička aktivovala a objevil se Kvasir, který propojil holografický 

projektor s jádrem, aby mohla Kaila kdykoliv a s jakýmkoliv Asgardem mluvit tak dlouho, 

jak jen bude chtít. 

„Táta.“ I když hologram Kvasira byl menší, než ona, byla ráda, že ho má u sebe. 

„Nechám vás tu o samotě. Kdyby něco, tak mi dejte vědět,“ řekl Kevin a nechal Kailu 

povídat si s Kvasirem. 

 

Abydos, poušť, hangáry 

Jak Daedalus, tak i Apollo byli ve svých hangárech, kde všichni dělníci byli připraveni na 

okamžitou montáž paprskometů. Posádky obou lodí měly volno, a tak dříve, než přiletěli 

na Abydos, je vyložili na Zemi. Jediný, kdo tam zůstal, byli velitelé a jejich zástupci. 

Právě teď všech šest sedělo v jedné společné zasedací místnosti, kde jen čekali na přílet 

Odyssey. V místnosti měli připravené pohoštění od skvělých kuchařů a také přichystané 

modré složky s označením „Útok na domovskou planetu Replikátorů“. 

„Chápete to někdo? Když jsem dostal rozkaz zaútočit na jejich lodě, tak skoro všichni na 

Atlantidě mě seřvali a nemají mě rádi. Teď, jeden z nejmladších důstojníků, který byl 

několikrát po sobě během roku povýšen, navrhne rovnou útok na celou planetu a všichni 

s tím najednou souhlasí. Co je na něm tak zvláštního, že s ním všichni souhlasí?“ zajímalo 

Ellise. 

„Abe, Abe... Je to nejlepší pilot a taktizér, takže se nediv. Má obdiv všech velících 

důstojníků. I můj, jelikož toho zažil více než my dva dohromady,“ řekl Steven. 

„Mluvíte o podplukovníkovi Kevinovi Marksovi, veliteli Odyssey?“ zeptal se Dave 

Kleinman, který je prvním důstojníkem na palubě Daedala. 

„Ano, bavíme se o něm,“ odpověděl Steven. 

„Je to skvělý chlap… I když je o čtyři roky mladší než já. Zrovna jsem vycházel ze školy, 

když on do ní nastupoval,“ řekl jim Dave. 

„Jaký je mezi vámi dvěma rozdíl?“ zajímalo Ellise. 

„On je pilot, zbraňový i senzorový důstojník, já jen zbraňový důstojník. Proto ho povýšili 

tolikrát za sebou.“ 

„A my si to museli odřít,“ řekl na to Abe a Steven s Davem se zasmáli. 

„On si to taky odpracovat. Ale měl také štěstí, že ho učila Svitsová,“ řekl Steven. 

„A neměli by tu už být?“ zeptal se Dave. 
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„Jop, ještě mají tak dvě, tři minuty,“ odpověděl Steven při pohledu na hodinky. 

 

Hyperprostor, Odyssey, můstek 

Kevin, Sam a Jane byli na můstku a čekali jen na moment, kdy vystoupí z hyperprostoru. 

Kevin čekal, kdy přijde malá Kaila, která by si výstup z hyperprostoru nenechala ujít. A 

taky že nenechala. Šťastná Kaila s holografickým projektorem v rukou přišla za nimi. 

Kevin se na ni usmál, když ho objala kolem nohy. 

„Děkuji.“ Kevin si ji posadil na stehna a řekl: „Kdybys cokoliv potřebovala, tak jen řekni. 

Tvé přání je mým rozkazem.“ 

„Řídit, řídit, řídit,“ poskakovala přitom Kaila. Jane už věděla, co to znamená, a tak jí 

uvolnila místo u řízení a na křeslo hned vylezla Kaila. 

„Co mám udělat?“ Tentokrát ji navigovala a vše ukazovala Jane. Když už Kaila věděla, co 

vše má udělat, tak se dala do práce. 

 

Abydos, poušť, hangáry 

Do společné zasedací místnosti přišel jeden důstojník, který oznámil: „Odyssea právě 

opustila hyperprostor.“ 

„Výborně, přesně podle plánu,“ řekl Steven a všech sedm důstojníků z místnosti odešlo. 

Když všech šest důstojníků přišlo na lávku, viděli přistát Odysseu přímo do hangáru. 

Jakmile usedla na své místo, vysunula se rampa až k přestupové komoře, u které čekal 

Kevin se Sam a Kailou. Jakmile se nad přepážkou rozsvítila zelená barva, otevřeli dveře a 

všichni šli rovnou za čekající šestici důstojníků. 

„Zdravím. Jak se máte?“ zeptal se Kevin. 

„Celkem dobře. Jsme rádi, že konečně budeme mít lepší zbraně,“ odpověděl Steven. Malá 

Kaila přicupala ke Kevinovi a zeptala se: „Kdo to je?“ Kevin si dřepl a při ukazování 

prstem říkal: „To je plukovník Steven Caldwell, velitel Daedala. Vedle něj stojí plukovník 

Abraham Ellis, ten je velitelem Apolla. A s nimi přišli kapitán Dave Kleinman a kapitán 

Pat Meyersová, ti patří k Daedalu. Jinak to je kapitán Megan Cooperová a major Herbert 

Sommerfeld, ti patří k Apollu.“ 

„Ráda vás poznávám. Jsem Kaila, dcera Kvasira,“ představila se jim Kaila. Dave se dobře 

zná s Kevinem, a tak k němu přišel blíže a zeptal se: „Nejsou Asgardi mrtví?“ 

„Jsou, ale Kaila se vrátila do svého narozeného těla a pomáhá nám. Kvasir se tak rozhodl,“ 

odpověděl Kevin. Dave dřepnul a řekl: „Ahoj Kailo.“ 

„Ahoj Dave,“ odpověděla Kaila, a aby se také ještě jednou pobavila, tak se ho prstem 

dotkla. Dostal stejně, jako předtím Kevin, elektrickým šok. Dave spadnul na zadek a dal se 

na ústup.  

„Co…? Co…? Co to bylo?“ 

„To…? To byl přivítací elektrický šok. Nebojte, nejste první. Já byl na seznamu jako 

první, když jsem jejímu tátovi řekl „šedivá prdelka“,“ řekl Kevin a vzal si Kailu do náruče, 

aby náhodou nešla po ostatních. 

„Buď na ně hodná, jo?“ Kaila s úsměvem souhlasně kývla hlavou a podívala se na 

holografický projektor, který zatím nosí pořád s sebou. 

„Je vše přichystáno?“ zeptal se Kevin velících. 

„Vše je připraveno, čekáme jen na vás,“ odpověděl Steven a pohlédl na Abrahama, jelikož 

se držel vzadu. 
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„Plukovníku, vy se nás bojíte, nebo jste pořád nakrknutý?“ zeptal se Kevin, jehož chování 

se za poslední dobu hodně změnilo. 

„Zřejmě obojí,“ odpověděl Abe. 

„Já vás nekousnu. Možná tak doktorka Weirová,“ řekl Kevin a vydal se na cestu k výtahu. 

Zbylí šli hned za ním. 

 

Galaxie Pegasus 

M35-117, Atlantis 

Brána na Atlantidě byla aktivována. Přesně podle plánu se o půlnoci vrátila Elizabeth na 

Atlantidu s novými společníky, kteří se k nim přidali. V operační na ni čekala Teyla, ke 

které hned přišla. 

„Vítej zpátky,“ přivítala ji Teyla. 

„Děkuji, Teylo.“ 

„Tak jaké to bylo být zpátky na Zemi?“ zajímalo Teylu při cestě do Elizabethniné 

kanceláře. 

„Šlo to lépe, než jsem si představovala. A jak to že nespíš? Je půlnoc,“ zajímalo Elizabeth. 

„Chtěla jsem tě jen přivítat. Takže přeji dobrou noc,“ řekla Teyla a odešla z Elizabethiné 

kanceláře, kde její majitelka zůstala. Elizabeth si s sebou přinesla nějaké věci v krosně, 

kterou položila na křeslo. Pak si sedla na židli za stolem a povzdychla. Chtěla rezignovat a 

místo toho pořád velí Atlantidě. Nikdy by nepomyslela na to, že bude schvalovat bitvu 

proti nepříteli, který je málem zničil. Chvilku tam posedávala, než se rozhodla, že půjde do 

pokoje, kde si dá teplou vanu. 

 

Mléčná dráha 

Abydos, poušť, hangáry – o čtyři hodiny později 

Všichni důstojníci se shodli na tom, že by měl být prvně hotov Daedalus.  

Sam s Jane zůstaly na Odyssee, kde pomocí asgardského jádra vytváří přípravnou 

konstrukci paprskometů, kterých má být celkem šestnáct. Na každou loď osm. Pak je 

pomocí transportního paprsku přesouvají na určitá místa. 

Caldwell s Ellisem tohle všechno chtěli nechat na technicích, a tak odešli do společné 

zasedací místnosti, která spojuje všechny hangáry, které jsou kolem ní. Oba se zarazili 

v momentě, když viděli Kevina v montérkách. 

„Přeji dobrou chuť,“ popřál jim Kevin, když je viděl, že si tam sedí s kávičkou v ruce a 

s jídlem na stole. Oba dva s vykulenýma očima nevěděli, jak mají reagovat. 

„On zřejmě není ten typ člověka, který sedí a popíjí kafíčko jako my dva,“ řekl Abe. 

„Jo,“ souhlasil Steven. 

 

Galaxie Pegasus 

Hyperprostor, Athena 

Zamilovaný major Barta ležel ve své kajutě na posteli s tabletem v rukou a pročítal zprávu, 

kterou mu poslala Jane. Byl do té zprávy natolik začtený, že nevnímal okolí. 

„Majore, hlaste se na můstku,“ ozvalo se z interkomu v jeho kajutě. On ale nereagoval. Po 

patnácti vteřinách se znova ozvala Svitsová: „Majore, poklusem klus na můstek!“ I na to 

Barta nereagoval. 

Helen vstala z velícího křesla a odešla z můstku. Namířila si to rovnou k Bartovi. 
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Pavel se zasmál, když dočetl zprávu od jeho milované. 

„Jo!“ 

Vítězné křiknutí bylo slyšet až na chodbu, kde stála před jeho kajutou Helen, která pak na 

panelu zadala své heslo. Přepážka se otevřela a ona vstoupila dovnitř. 

„Majore, majore… Vy mě zřejmě ignorujete, když mě neslyšíte z interkomu.“ Barta rychle 

„vystřelil“ z postele jako střela a dal se do pozoru. 

„Pohov.“ 

„Omlouvám se, madam. Dostal jsem zprávu, kterou jsem musel přečíst.“ 

„Muselo to být zřejmě něco důležitého, když jste mi ani neodpověděl.“ 

„Ano, bylo.“ 

„A copak to bylo?“ začala vyzvídat Helen. 

„Jane Marksová řekla svému bratrovi, že spolu chodíme. A jemu to nevadí, takže Jane a já 

budeme žít spolu,“ odpověděl Pavel a Helen jen zírala. S otevřenou pusou sedla na židli a 

zírala na Pavla, který byl tak šťastný, když už o svém vztahu s Jane nemusí tajit. 

„Tak tohle jsem nečekala.“ 

„Měla jste vidět její výraz, když jsem jí ukázal tu fotku z naší malé zábavy, kde jsem 

skončil zcela nahý. Smíchy se složila na zem a já ji chytal,“ řekl Pavel se smíchem. 

„Vy mě jednou přivedete do hrobu, Pavle. Tohle jsem nečekala. Začít si se sestrou Kevina, 

se kterým jsem chodila na stejnou školu, a kterého jsem ještě cvičila.“ 

„S Jane jsme se poznali pár dní potom, co nastoupila na Odysseu. No, a pak už to šlo 

hodně rychle,“ zahuhňal radostí.  

„Vy divochu. Ale dejte si pozor, Kevin si teďka hlídá sestru jako ostříž, takže, jestli ji 

odkopnete, během pár hodin ho očekávejte u dveří,“ varovala jeho Helen. 

„Nebojte se. Budu ten nejgeniálnější přítel, kterého si Jane zaslouží. Je to má sexy 

hnědovláska.“ 

„Budu dělat, že jsem tu poslední větu neslyšela. Takže nástup, musíme se zastavit u jedné 

planety.“ 

„Vždyť jsme ještě v Pegasu.“ 

„No, právě. Wraithové… Mateřský úl míří k obydlené planetě a Atlantida se s námi 

spojila, abychom to prověřili, a když tak jim i pomohli. Takže na můstek,“ oznámila Helen 

a dala se na odchod. Pavel šel poslušně hned za ní. 

 

Mléčná dráha 

Abydos, poušť, hangár pro Daedala 

Je to jen pár minut, co se dělníci dali do práce. Nejvíce si to užíval Kevin s Jane, jelikož 

jediní ti dva se pustili do montáže na vlastní pěst. Navíc vědí, jak si celou práci zpříjemnit, 

a tak k interkomu připojili MP3 přehrávač, na které měli jejich oblíbené písničky. Jakmile 

ji spustili, po celém hangáru se začala rozléhat písnička. 

„To už je lepší,“ řekla na to Jane. 

„Jdeme na to?“ zeptal se Kevin. 

„Jdeme na to,“ odpověděla Jane a oba se zahákli k lanu. Pomalu se začali spouštět, až 

k určitému bodu, kde bude namontován první paprskomet. 

Po několika minutách tam přišel jak Ellis, tak i Caldwell, jelikož ten randál nešel 

přeslechnout. 

„Já z nich zcvoknu,“ prohlásil Ellis. 
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„Měli bychom se taky přidat, jinak si o nás začnou něco myslet,“ navrhnul Steven a vydal 

se po rampě do lodi. 

 

Galaxie Pegasus 

Hyperprostor, Athena, můstek 

Všichni na palubě Atheny byli na svých místech připraveni na boj proti wraithskému úlu. 

Když byla Helen informována o jejich pozici, vydala rozkaz: „Vystupte z hyperprostoru. 

Štíty na maximum! Nabijte paprskomety na přídi a zádi!“ Oba důstojníci u konzol kývnuli 

hlavou a dali se do práce.  

 

Prostor, MH8-860, Athena, můstek 

Athena vystoupila z hyperprostoru u planety, kterou právě teď dobývali Wraithi. 

Helen vstala z křesla a vydala rozkaz k okamžité palbě na wraithský úl, ze kterého 

vylétávaly šipky, které mířily na planetu. 

„Úl nabíjí zbraně. Obracejí se na nás,“ oznámil Barta. 

„Palte na jejich hlavní zbraně, pak motory, a nakonec zničte celou loď. Vypusťte F-302ky, 

ať jdou po šipkách.“ 

„Rozkaz,“ zaznělo od obou důstojníků. Helen stála vepředu a sledovala, jak wraithský úl 

dostává pěkné rány od paprskometů, které si s celým úlem poradily během pár vteřin. Nad 

planetou stále zůstalo mnoho šipek, a tak Helen rozkázala, aby se F-302ky vrátily, že má 

nápad, jak je zničit najednou. Jakmile F-302ky byly zpátky v hangárech, zbylé šipky se 

vypařily hned, jakmile se v prostoru objevily tři hlavice typu Mark VII. 

„Senzory nezaznamenávají v okruhu pěti set mil žádnou loď ani šipku,“ oznámil Barta. 

„Výborně. A co obyvatelé planety?“ 

„Podle senzorů jich je tam přes dvacet tisíc.“ 

„To se nám dneska povedlo. Pošlete subprostorem zprávu na Atlantidu, že úkol byl splněn 

bez problémů,“ řekla spokojeně Helen. 

„Ano, madam.“ 

„Kapitáne, vstupte do hyperprostoru. Chci se taky pobavit na Abydosu,“ řekla při pohledu 

na Bartu, který se tomu tiše zachechtal. 

 

Mléčná dráha 

Abydos, poušť, hangár pro Daedala – o čtyři hodiny později 

Všechny paprskomety byly přidělány k trupu Daedala, a tak se mohli pustit do jejich 

naprogramování do lodních systémů. Tentokrát se k nim přidali oba velitelé, jelikož se 

chtěli zaučit se svými zástupci jako první. 

Kevin už nemohl smíchy, když viděl oba plukovníky, jak se najednou zajímají o 

asgardskou technologii. 

„Během hodiny by měly být v provozu na padesáti procentech. Zbylých padesát naběhne 

během dne, jelikož jejich nabití bere spoustu energie,“ oznámil jim Kevin, který seděl u 

taktické konzole. 

„No, na Apollu už by to taky mohli mít. Takže jen to propojíme do lodních systémů a pro 

zbytek dne máme volno,“ řekla Sam, která se těšila do postele. 

„Kolik že je to hodin?“ 

„Půl šestý,“ odpověděla Jane, která za nimi přišla na můstek. 
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„Cože? To už pracujeme devět hodin v kuse,“ uvědomil si až teď, že vůbec neobědval. 

„Chtěla jsem ti to říci, ale vůbec jsi mě neposlouchal. Takže až skončíme, tak se 

naobědváš,“ řekla Sam a opřela se o jeho ramena. 

„Až skončím, tak si dám sprchu. Páchnu jak cosi.“ 

„Athena vystoupí z hyperprostoru zítra o půl osmé. Elizabeth je poslala zpátky,“ 

informovala všechny Jane. Steven hned na to: „To se jim to lítá, když mají ZPM po 

Atlantidě, i když je skoro prázdné,“ jelikož Daedalus ani Apollo nedisponují ZPM 

moduly. 

„To jo. My máme dvě, Athena jedno a Atlantida také jedno,“ řekl s úsměvem Kevin a 

vstal z křesla. 

„Takže Apollo,“ řekl s povzdychem. Sam se usmála a na konzoli zmáčkla pár tlačítek. 

Během pár vteřin byli všichni přeneseni na můstek Apolla. 

 

Abydos, poušť, hangár pro Apolla, můstek 

Všichni důstojníci krom Caldwella, Meyersové a Kleinmana se objevili na můstku Apolla, 

kde na ně čekala Kaila, která seděla u pilotní konzole, kterou si na všech lodí oblíbila. 

„Kaily, teď se nikam neletí,“ řekl s úsměvem Kevin. Ještě že tam s nimi nebyl Dave, ten 

by už dávno zdrhal zpátky na Daedalus. Kaila slezla z křesla a přicupala ke Kevinovi, 

který dřepnul, aby se jí mohl dívat přímo do očí. 

„Paprskomety fungují na padesáti procentech. Skončila jsem před pár minutami,“ 

oznámila Kaila a Kevin na to: „Šikulka. Jdeme na oběd. Všichni si jej zasloužíme, že?“ 

„Jop,“ souhlasila Kaila. 

„Co vlastně máš ze všeho nejradši?“ 

„Četla jsem v databázi, že všichni mají rádi kuřecí řízky s kaší. Taky bych to chtěla 

zkusit,“ odpověděla Kaila. 

„Mňam. Čteš mi myšlenky.“ Kevin vzal Kailu do náruče a Sam tentokrát přenesla sebe, 

Kevina, Jane a Kailu na Odysseu. 

 

Abydos, poušť, hangár pro Odyssey, jídelna 

Všichni čtyři se objevili přímo v jídelně, kde šéf kuchař přichystal pro ně bohaté 

pohoštění. Usedli ke stolu a popřáli si dobrou chuť. Kaila pečlivě obhlížela jídlo, jelikož 

nic takového ještě neviděla. Kevin se k ní otočil, když zahlédl, že chce jíst řízek rukama. 

„Tak ne, Kaily. Tady toto je nůž a vidlačka,“ poukázal na dvě věcičky, které držel v rukou. 

Padal je Kaile do rukou a navedl ji, jak má příbory správně používat. 

„My tady rukama moc jídel nejíme, většinou používáme příbory.“ Kevin jí pomohl ukrojit 

kousek řízku, na který nanesl nožem trochu kaše. 

„Tak, a teď to spapej.“ Kaila chvíli váhala, než sousto nového jídla spapala. Chvíli nic 

neříkala, ale pak se obrátila na Kevina a řekla: „Má to divnou, ale i dobrou chuť. Už vím, 

proč vám to tak chutná.“ 

„Tak žádné mluvení a pusť se do toho, jinak ti to vychladne,“ řekl Kevin. 

 

Galaxie Pegasus 

M35-117, Atlantis 

Na Atlantidě touto dobou začalo svítat, to také znamenalo, že pro všechen personál začal 

nový pracovní den. Elizabeth byla na Zemi seznámena s veškerými podrobnosti o 
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plánovaném útoku na planetu Replikátorů, a tak naplánovala poradu na devátou hodinu, 

kde ostatní seznámí s plánem. Schůze začne, až všichni velící svých sekcí posnídají. 

Pozváni byli doktor McKay, podplukovník Sheppard, major Lorne a doktor Zelenka.  

Všech pět se sešlo v konferenční místnosti, kde všichni měli před sebou položeny modré 

složky, ve kterých měly veškeré detaily. 

„Kdy přesně začne ten útok?“ zeptal se jako první John. 

„Na Apolla a Daedala právě přidělávají paprskomety. Cesta sem jim bude trvat tak tři dny, 

jelikož při cestě budou stavět na přestupní stanici a na stanoviště Alpha doplní zásoby. 

Přesně za týden proběhne bitva proti Replikátorům,“ odpověděla Elizabeth na jeho otázku. 

„Kolik lodí nám sem Země pošle?“ zajímalo Lornea. 

„Bylo to těžké, ale za pomocí Markse se mi podařilo přesvědčit prezidenta a generála 

O’Neilla k vypuštění všech lodí. Odyssea, Daedalus i Apollo se zúčastní. Za Athenu 

rozhoduje Svitsová a ta s tím také souhlasila.“ 

„Čtyři lodě proti čtyřiceti osmi? Máme nějakou šanci?“ zeptal se John. 

„Ano, máme. Odyssea bude v přední linii, její úkol je jasný. Athena dostala naše skoro 

prázdné ZPM, ta bude krýt záda Daedalu. Apollo bude mít na starost přesun jednotek na 

planetu, jelikož jsem jim poskytla všechny polohy ZPM modulů.“ 

„Ale jak se k nim dostanou? Všude budou Replikátoři. Nepozorovaně je nesebereme,“ 

přidal se do konverzace Rodney. 

„A to se právě mýlíš,“ řekla Elizabeth. 

„Co vlastně zamýšlíte s Marksem a ostatními veliteli?“ zeptal se John. 

„To se všichni dozvíte, až sem přiletí,“ odpověděla takhle Elizabeth, protože na to neznala 

odpověď. 

„Takže mi chceš říci, že se pouštíme do bitvy a nevíme, co na ně pošleme?“ divil se John. 

„Přesně tak.“ 
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Epizoda 16 : Všechny mé hříchy budou vzpomenuty 

 

Galaxie Pegasus 

M35-117, Atlantis 

Doktorka Weirová v ranních hodinách seděla ve své kanceláři za stolem a popíjela teplý 

čaj, který si přinesla s sebou z jídelny. Za ten týden příprav na bitvu se stalo mnoho věcí, a 

to nejvíce podplukovníku Sheppardovi, který se seznámil s novými lidmi, když se vracel 

s Jumperem z osazenstva na jiné planetě. Elizabeth při pročítání jeho hlášení se někdy 

zasmála, jelikož velitelka Cestovatelů, Larrin, je velmi atraktivní žena a Johnovi se velice 

líbila i přesto, že ho hodiny mučila. Od té doby, co ho propustila ze zajetí, ji nikdy neviděl. 

Ale jsou to teprve tři dny. 

„Dobré ráno,“ pozdravil ji John, když vešel do její kanceláře. 

„Dobré ráno. Posaď se,“ nabídla mu místo k sednutí před ní. 

„Co tak brzo po ránu vzhůru?“ zajímalo Johna. 

„Všechny čtyři lodě brzy opustí hyperprostor a podplukovník Marks potřebuje nutně 

s tebou mluvit. Prý má pro tebe velké překvapení.“ 

„Vážně? Pro mě?“ nechápal John, co by pro něj zrovna Marks měl. 

„Ano, pro tebe. Kvůli tomu mi poslal subprostorovou zprávu. Jinak stanoviště Alpha už 

má doplněné zásoby. Vše proběhlo bez komplikací a pokračujeme podle plánu,“ 

odpověděla Elizabeth. 

„Doufejme, že vše dopadne tak jak má.“ 

 

Prostor, M35-117 

Nad planetou v prostoru se objevilo velké vytvářející se hyperprostorové okno, ze kterého 

vyletěly všechny čtyři spojené lodě. Vepředu byla Odyssea, která zbylé lodě táhla za 

sebou. 

 

M35-117, Atlantis, operační 

Elizabeth s Johnem přišli do operačního, kde se k nim připojil i Rodney, který v ruce, jako 

obvykle, držel čokoládovou tyčinku. 

„Už jsou tady?“ zeptal se. 

„Přesně podle plánu,“ odpověděla Elizabeth a během několika vteřin se v operačním 

objevili plukovníci Svitsová, Ellis a Caldwell, podplukovníci Marks a Carterová, malá 

Kaila a poručík Marksová. Brzy po nich se objevili majoři Barta a Sommerfeld, kapitáni 

Kleinman, Meyersová, Cooperová. Těchto dvanáct se zúčastní porady v konferenční 

místnosti, kde se k nim přidá Elizabeth, Rodney a John. 

„Vítejte na Atlantidě,“ přivítala všechny Elizabeth. 

„Děkujeme,“ řekli všichni zároveň. 

„Jaký byl let?“ 

„Byl krátký,“ odpověděl Kevin, ke kterému přišel John s otázkou: „Prý že něco pro mě 

máte?“ 

„Ano, mám. Vezměte si Jumper a leťte na I5J-803.“ 

„To je nějaký vtip?“ 

„Ne, jen leťte. Vsadím se, že budete rád, až zjistíte, co tam na vás čeká,“ řekl s vážnou 

tváří Kevin a John pohlédl na Elizabeth. 
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„Tak běž,“ řekla a John teda odešel z operačního a namířil si to rovnou do hangáru s 

Jumpery. Návštěvníci v doprovodu Elizabeth a Rodneyho pak šli do konferenční 

místnosti. 

 

M35-117, Atlantis, konferenční místnost 

Všichni usedli kolem stolů podél místnosti. Velitele seděli vepředu a zbytek jejich 

zástupců vedle nich. Jako první si vzal slovo Marks, jelikož měl vše v hlavě rozvržené. 

„Krom toho, že vše bylo přesně do puntíku naplánováno, změnila se situace. Replikátorské 

lodě vyrazily dříve, než jsme předpokládali. Celý plán jsme museli předělat.“ 

„Jak moc předělat?“ zajímalo Elizabeth. 

„O dost. Máme ale štěstí, někoho jsme při cestě potkali. Za pár hodin by tu měli být.“ 

„Koho?“ zeptal se Rodney. 

„Nechte se překvapit. Mezitím my máme jiný úkol. Replikátorské lodě se rozdělily a 

operují samostatně po galaxii. Můžeme je začít ničit postupně, aniž bychom riskovali 

nějaké ztráty. Je to oproti předešlému plánu velké plus. Až poletíme na jejich domovskou 

planetu, nebudeme čelit všem čtyřiceti osmi lodím. Odyssea a Athena budou operovat ve 

větších vzdálenostech, jelikož mají ZPM. Daedalus a Apollo budou v bližší vzdálenosti, 

aby jim netrvalo moc dlouho se vracet, nebo přesouvat k dalším lodím. Podle stažených 

dat, které získal Sheppardův tým, jsme zjistili, že vyrazilo celkem dvanáct lodí. Jedna 

polovina je v blízkosti, kde byla původně Atlantida. Zřejmě ji chtějí znovu nalézt. Po této 

polovině půjde Daedalus s Apollem. Odyssea s Athenou se postará o tu druhou polovinu 

ve větší vzdálenosti,“ seznámil Kevin ostatní s novým náhradním plánem, se kterým 

v předchozích dnech vůbec nepočítali. Doktor McKay se ozval pouze jednou, jinak jako 

ostatní jen poslouchal. 

„I5J-803? Co je to za planetu?“ zeptal se po dlouhé době McKay, kterého stále v té jeho 

hlavince vrtalo, kam poslal Shepparda. 

 

Prostor, I5J-803, Jumper – o tři minuty dříve 

Podplukovník Sheppard s Jumperem vyletěl z brány, která se nacházela na orbitě planety. 

Brzy potom, co se tam objevil, začal přijímat rádiové vysílání. Přijal tedy hovor a na 

obrazovce se překvapivě objevila jeho drahá Larrin. 

„Larrin.“ 

„Ráda tě vidím, Johne. Opět se setkáváme.“ 

„Tak tohle je to překvapení, o kterém Marks mluvil?“ zeptal se John. 

„Přesně tak. Je hezčí, než jsi ty, ale on už je zadaný.“ 

„Tomu říkám lichotka.“ 

„Leť do hangáru dva. Vyrazíme na Atlantidu,“ oznámila mu Larrin a přenos byl vypnut. 

Jakmile Jumper zaparkoval v hangáru, cestovatelská Aurora vstoupila do hyperprostoru. 

 

M35-117, Atlantis – o dvě hodiny později 

Hlavní porada skončila a všichni pomalu odcházeli z konferenční místnosti. Malá Kaila se 

nechala houpat Kevinem a Sam. Každý ji držel za jednu ruku a houpali s ní. 

„Juchů.“ 

„Nezvykej si. Až vyrosteš, tak tě neunesu,“ řekl Kevin. 

„Madam, z hyperprostoru vystoupila neznámá loď!“ zakřičel ze svého místa Chuck. 
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„Kdo je to?“ zajímalo Elizabeth., než mohl Chuck odpovědět na její otázku, ozval se 

Kevin: „Loď třídy Aurora, která patří Cestovatelům. Na její palubě je Sheppard.“ 

„Cože?“ vyprskla Elizabeth. Kevin se usmál a zapnul na svém uchu vysílačku. 

„Miku, transportuj oba dva na Atlantidu do operačního.“ 

„Právě jsou transportováni,“ zazněla během chvilky odpověď. Před všemi přítomnými 

v operačním se objevila Larrin s Johnem. 

„Jsem doktorka Elizabeth Weirová, velitelka Atlantidy,“ představila se. 

„Jsem Larrin, komandérka a velitelka lodi třídy Aurora.“ 

„Larrin,“ ozval se Kevin. 

„Kevine, vy mě jen překvapujete,“ řekla Larrin s úsměvem. Sam se to nelíbilo, a tak divně 

zakašlala a stoupla před Kevina se slovy: „Jen pozor, Larrin. Tenhle je můj.“ Kevin chtěl 

vyprsknout smíchy, ale udržel to v sobě. 

„Sam, ona se mnou neflirtuje. Koukni se pořádně a poznáš, kdo s kým flirtuje.“ Sam si po 

chvilce všimla, že John a Larrin se drží za ruce. Rukou si schovala tvář a hlavu sklonila na 

Kevinovo rameno s tichým slůvkem: „Trapas.“ 

„Jak to jde s přípravami?“ zeptal se Kevin a Sam se postavila vedle něj. 

„Mluvila jsem s veliteli. Souhlasí, ale za podmínky, že ztráty budou minimální.“ 

„To je hlavní prioritou všech. Takže vyrážíme,“ řekl Kevin. Po několika minutách byli 

velitelé a jejich zástupci přeneseni na své lodě, které vyráží na lov lodí třídy Aurora. 

Larrin a její Aurora zůstaly na orbitě planety, kde vybraní inženýři začali s opravami, aby 

Aurora byla připravena na boj. 

 

Prostor, Odyssey – o půl hodiny později 

Z hyperprostoru v prázdném vesmíru vystoupila samotná Odyssea, jejíž první cíl se má 

objevit každým okamžikem. 

Kevin dlouho nepilotoval Odysseu, a tak seděl u pilotní konzole s Kailou na klíně. Jane 

seděla ve velitelském křesle otočená směrem k nim. Sam stála za nimi s tabletem v rukou, 

kde měla zobrazenou mapu pohybu Auror. 

„Během pár vteřin proletí hyperprostorem kolem nás jedna Aurora.“ 

„Rozumím. Otevírám hyperprostorové okno,“ řekl Kevin, a tak i učinil. 

Ve vytvořeném hyperprostorové okně z Odyssey se vynořila Aurora, která nečinně zůstala 

stát na místě. 

Kevin ani na chvíli neváhal a použil paprskomety, díky nimž byla Aurora zničena během 

několika vteřin. 

„Škoda, že jsme ty paprskomety neměli dříve. Nemuseli bychom teď tak spěchat,“ řekl 

Kevin. 

„Velká rada s tím pořád váhala a nemohla se shodnout, proto jste je dostali tak pozdě,“ 

ozvala se Kaila. 

„Já vím. Ale jakmile se vypořádáme s Replikátory, musíme pomoci Simům. Stále nemáme 

žádné informace, které by nám pomohli v nalezení Nica a ostatních unesených.“ 

„To budeme řešit, jakmile se vrátíme. Teď je naším hlavním úkolem zbavit se 

Replikátorů,“ řekla Sam. 

„Pravda. Vše nemůžeme dělat zároveň. Kde je další Aurora?“ 

„Jen dvacet minut letu. O5K-931,“ odpověděla Sam. 

„Zadávám kurs a vstupuji do hyperprostoru.“ 
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Před Odysseou se vytvořilo hyperprostorové okno, do kterého vletěla. 

 

Prostor, Lantea, Athena, můstek – o půl hodiny později 

Athena vystoupila z hyperprostoru na orbitě Lantey, kterou ještě před týdnem osídlovala 

Atlantida a expediční personál. 

Helen stála za Bartou, který měl na konzole zobrazené dálkové senzory, které 

zaznamenávají přílet Aurory. 

„Deset vteřin do výstupu,“ oznámil Barta. 

„Nabijte paprskomety. Štíty na maximum. Jakmile vystoupí, palte,“ rozkázala Helen a 

pohlédla před sebe, jelikož z můstku viděla výstup Aurory z hyperprostoru. 

Z Atheny se najednou začaly objevovat modré paprsky, které po sobě trefovaly Auroru. Po 

několika přesných zásazích se Aurora vypařila. 

„Výborně. Vstupte do hyperprostoru, zastávka číslo dvě.“ 

 

Prostor, Daedalus, můstek – o půl hodiny později 

Plukovník Caldwell přišel na můstek, když kapitánu Kleinmanovi zapípala konzole. 

„Pane, Aurora, která k nám mířila, se najednou obrátila. Mění kurs.“ 

„Zřejmě Odyssea s Athenou uspěly a všechny Aurory najednou změnily kurs, jelikož se 

nás Replikátoři lekli. Najděte nejbližší Auroru, která je v prostoru, a leťte k ní,“ rozkázal 

Caldwell a sedl do velícího křesla. 

„Ano, pane.“ Meyersová našla další Auroru v jejich blízkosti a skočila s Daedalem do 

hyperprostoru. 

 

M35-117, Atlantis, Elizabethina kancelář – o tři dny později 

Odyssea s Athenou setrvávaly na orbitě planety. Jejich velitelé byli na Atlantidě 

v Elizabethiné kanceláři, kde probírají současnou situaci. 

Svitsová s Marksem a Weirovou stáli u obrazovky, na které byl Ellis s Caldwellem. 

„Všichni se vrací na svou domovskou planetu,“ oznámil Kevin. 

„To je špatné, jelikož jsme jich zničili pouze osm. Stále jich nám čtyřicet chybí,“ řekla 

Helen. 

„Co teď budeme dělat?“ zeptal se Steven. 

„Pár nápadů mám, ale každý z nich má velké háčky, kterých se jen tak snadno 

nevyhneme,“ odpověděl Kevin. 

„Který z nich je nejméně náročný?“ zeptala se Helen. 

„Ani jeden. Všechny vyjdou nastejno,“ odpověděl Kevin. 

„Tak co navrhuješ?“ 

„Kde je McKay?“ zeptal se Kevin Elizabeth. 

„Je ve své laboratoři,“ odpověděla. 

„Doufám, že nebude vadit, když si vytvoříme Replikátora? Budeme ho potřebovat, jestli 

máme uspět.“ 

„Vy jste taktizér, já jen přikyvuji dobrým nápadům,“ řekla Elizabeth a Kevin tak odešel 

z její kanceláře. 

„Vytvořit Replikátora? A to mi říkáte, že blázen jsem já,“ ozval se Abe. 

„A vy se divíte,“ řekla mu na to Elizabeth a spojení mezi nimi a zbývajícími dvěma 

loděmi přerušila. 
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„Vy ho nemáte ráda, že?“ 

„Přesně tak. Díky němu a taky prezidentovi a generálu O’Neillovi jsme se dostali do 

takové situace, že jsme museli přesunout město,“ odpověděla Elizabeth. 

„Zřejmě jste byla hodně naštvaná.“ 

„Slabé slovo. Přímo jsem zuřila. Ale teď, když jsme v bezpečí, jsem v klidu.“ 

 

M35-117, Atlantis, Rodneyho laboratoř 

Rodney nevěděl, co má dělat, a tak pročítal atlantskou databázi, jestli v ní náhodou 

nalezne zmínku o přístroji, který náhodou byl aktivován Kevinem. 

„McKayi, nudíte se, co?“ ozval se zpozad Kevin. Rodney se ho leknul a málem spadnul z 

židle. 

„Mám pro vás práci.“ 

„Vážně? Vy pro mě?“ divil se Rodney. 

„Ano. Umíte vytvořit Replikátora, ne?“ 

„Ano, umím. Proč?“ 

„Potřebujeme nějakou zálohu, až poletíme na jejich planetu. Zbytek plánu vám řeknu, až 

budete s Replikátorem hotov,“ odpověděl Kevin a odešel z jeho laboratoře. 

 

M35-117, Atlantis, Elizabethina kancelář – o hodinu později 

Všichni velitelé lodí se sešli u Elizabeth v kanceláři, kde všichni seděli v křeslech. 

„Tak si shrneme, v jaké jsme situaci. Všechny lodě se vrací na svou domovskou planetu a 

zřejmě se budou věnovat stavbě nových lodí. Co budeme dělat?“ zeptala se Elizabeth. 

„Když jsou teď pohromadě, tak máme jednu výhodu. Můžeme se jich zbavit najednou,“ 

řekla Helen. 

„To ano. Jenže máme pouze deset lodí. Pouhých pět může být v přední linii. Takhle moc 

šanci na výhru nemáme,“ řekl Abe. 

„Ne tak docela,“ ozval se Kevin, když z dálky viděl Rodneyho, který k nim mířil. 

„Úkol splněn. Už mi povíte, co máte v plánu?“ zeptal se Rodney. 

„Jo, teď už mohu. Jestli máme vyřadit Replikátory na planetě, tak je musíme mít na 

jednom místě. Vždy jsme se snažili se zbavit pomocí A.R.G. V této situaci bych to 

navrhoval obráceně. McKayi, váš úkol teď bude nastavit Replikátora tak, aby začal bloky 

Replikátorů přitahovat na sebe. Až budou na sobě navázány, jejich přitažlivá síla bude 

větší a větší. Dokonce to přitáhne i bloky z orbity, pak bychom neměli problém zničit 

zbývající lodě. Po několika minutách by měli být spojeni v jednu super-hustou kaňku.“ 

Všichni nechápavě pozorovali Kevina, který to na ně „vybalil“ ve velkém. 

„Co hodláte pak dělat s tou super kaňkou? Nevytvoříme tím náhodou nějakého super-

Replikátora o velikosti Godzilly?“ zeptal se John, který tam byl také. 

„Chvíli jim potrvá, než se spojí. Ale to není hlavní. Chvíli jim bude trvat, aby se 

přizpůsobili novým podmínkám., než zjistí, jak mají fungovat s novými parametry, 

budeme mít šanci se jich zbavit. Taky nesmíme zapomínat, že to spojení funguje na 

subprostorové úrovni, což jim pomáhá obejít normální odpudivé síly mezi jádry, až do 

bodu, kdy se jejich elektrony začnou spojovat s protony, a až se to stane, tak se usmaží.“ 

„Mluvíte o hustotě na úrovni neutronové hvězdy?“ zeptal se Rodney, který jediný z nich 

drží s ním krok v chápání. Kevin souhlasně kývnul hlavou a odpověděl: „Přesně tak. Stačí, 

abyste do Replikátora nahrál kód s novým příkazem. To je teď váš úkol. Zvládnete to?“ 
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„Jistě. Dejte mi hodinu, než jej napíšu,“ řekl stoprocentně jistý Rodney a odešel 

z Elizabethiné kanceláře. 

„Odkdy se vy tak vyznáte ve fyzice?“ zeptal se John. 

„Od té doby, co žiju se Sam. Někdy mluví ze spaní o astrofyzice, a tak ji poslouchám. Po 

každý se dozvím něco nového a není na škodu se přiučit něčemu novému,“ odpověděl 

Kevin a po zasmátí opustil kancelář. 

„Stala se z něj třetí chodící encyklopedie. První je Carterová, druhý McKay a třetí on,“ 

řekl John. 

„To je na nich to nejlepší. Vždy si před misí vše naplánují, než na ni vyrazí,“ řekla Helen. 

„A co Cestovatelé?“ zeptala se Elizabeth. 

„Všech šest lodí je na orbitě. Aurora je v plném provozu. U nich je vše v pořádku,“ 

odpověděl John. 

„To ráda slyším. Přesuň se na jejich loď a informuj je,“ řekla Elizabeth. 

„Jistě.“ John odešel z Elizabethiné kanceláře, kde zůstala její majitelka s Helen. 

 

M35-117, Atlantis, Rodneyho laboratoř 

Doktor McKay po příchodu do své laboratoře okamžitě sedl k počítači, ve kterém má 

uložené příslušné kódy Replikátorů. Jeden z nich, který byl na ploše, se zabýval právě 

přitahováním buněk nanitů na sebe. Otevřel kód a zobrazil si ho na velkoplošné 

obrazovce, která byla dotyková. Kód byl natolik rozsáhlý, že málokdo se v něm vyzná. 

Rodney stoupnul před obrazovku, na které si aktivoval klávesnici a začal s úpravami kódu.  

Po několika minutách namáhavé práce za ním přišel Radek, kterého to také zajímalo. 

Stoupnul s kávou v ruce vedle něj a sledoval obrazovku. Rodney na něj nechápavě pohlédl 

a Radek mu řekl: „No tak pokračuj.“ Rodney už tak měl dost práce, takže raději dělal, že 

nic neslyšel a pokračoval v práci.  

 

Prostor, M35-117, Cestovatelská Aurora 

Podplukovník Sheppard podle Elizabethiného přání se nechal přenést na Cestovatelskou 

Auroru, kde na něj čekala Larrin, která se ho zeptala, když se najednou objevil na můstku: 

„Shepparde, co tě sem vítá?“ Vstala z velitelského křesla a přišla k němu blíže. 

„Poslala mě Elizabeth, abych tě informoval o plánu, který právě teď probíhá. Zbylé se 

dozvíš v zasedací místnosti, až bude vše připravené,“ odpověděl John a přiblížil se k ní 

natolik, že se málem dotýkali. 

„Pojď za mnou,“ pobídla ho a odešla s ním z můstku. 

Když procházeli chodbami Aurory, při chůzi potkali pár inženýrů z pozemských lodí, kteří 

provádí nezbytné opravy. 

„Tak povídej. Co máte v plánu?“ 

„McKay vytvořil Replikátora, do kterého nahraje program, aby na sebe přitáhnul 

replikátorské nanity. Co hodlají pak udělat, to nevím. Ale mělo by to prý stáhnout i 

Replikátory, kteří budou na Aurorách, takže budeme mít větší šanci je likvidovat,“ 

odpověděl John. Spolu s Larrin vešli do velitelské kajuty, kterou právě osídlovala Larrin. 

Oba sedli ke stolu a opřeli se lokty o stůl. 

„To zní zajímavě.“ Larrin pomalinku natáhla ruku a dotkla se Johnovy ruky. 

„Za hodinu by to měl mít McKay hotový, takže…“ Larrin ho nenechala domluvit a 

přiložila mu prst na ústa. 
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„Výborně. Takže máme hodinu,“ řekla Larrin a sedla Johnovi na klín. Jemu se to líbilo, a 

tak nečekal a začal líbat Larrin. 

 

Prostor, M35-117, Odyssey, místnost s jádrem 

Kaila na Kevinovu žádost pročítala plán útoku a vychytávala v něm chyby, jelikož všichni 

chtěli, aby byly minimální ztráty. 

„Táto.“ Vedle stojící Kaily se objevil Kvasir, který se jí hned zeptal: „Copak se děje?“ 

„Mám jeden malý problém. Když budou replikátorské buňky na sobě navázány, bude jim 

přesně trvat šestnáct vteřin, než si zvyknou na novou formu. Je to moc rychlé a my se jich 

nestihneme tak rychle nezbavit.“ 

„A přemýšlela si o použití A.R.G.?“ optal se táta. 

„Ano, jenže na tuto loď nejdou nainstalovat. Konstrukce této lodi není stavěna na jejich 

použití,“ odpověděla Kaila. 

„No, paprskomety se nám podařilo na trup lodi přidělat, i když jsme přitom měli menší 

problém. Museli jsme zlepšit trup, a to chvíli trvalo.“ 

„Tak tohle padá. Máš nějaký nápad?“ zeptala se Kaila, když už s nápady byla na mizině. 

„Jedině A.R.G. a pozemské palné zbraně jsou účinné na Replikátory. A k tomuto tito 

Replikátoři jsou jiní, na ně bude jen fungovat A.R.G., nic jiného.“ 

„Měla bych říci Marksovi, že nic nového jsem nenašla,“ řekla smutně Kaila. 

„Nebuď tak smutná, snažila ses, a to se také cení,“ povzbudil ji Kvasir. 

„Děkuji, táto.“ Kdyby Kvasir nebyl pouhý hologram, tak by neváhala a objala by ho. 

 

M35-117, Atlantis, Rodneyho laboratoř – o tři čtvrtě hodiny později 

Radek doposud sledoval Rodneyho, který se zaseknul u posledního důležitého řádku kódu. 

Nevěděl, co má dělat, a tak pochodoval z jedné strany na druhou. 

„Rodney, měl bys jít za Marksem a říci mu, že nevíš, jak to dokončit. Kaila by ti pak 

mohla pomoci.“ 

„Ne, nepůjdu. Mám ještě deset minut,“ řekl Rodney při pohledu na hodinky. 

„Rodney, připusť si, že si s tím nevíš dále rady a jdi jim to říci, než bude pozdě.“ 

„Pan chytrý…“ zabručel Rodney a naštvaně odešel z laboratoře. 

 

M35-117, Atlantis, konferenční místnost 

Weirová, Marks, Carterová, Caldwell, Svitsová, Ellis, Sheppard, Larrin a Kaila se 

nacházeli v konferenční místnosti, kde všichni seděli kolem stolu. Kevin měl za sebou 

aktivovanou obrazovku, na které promítal důležité údaje, které budou rozhodovat při bitvě. 

„Jak už máme v plánu, jakmile se Replikátorů zbavíme, sebereme jim všechna ZPMka. 

Ale nejdříve se musíme právě zbavit těch Replikátorů. Podle Kaily i Kvasira nelze na naše 

lodě integrovat zbraně typu A.R.G., která by dokázala zničit Replikátory najednou. Proto 

musíme přejít k plánu B. McKay by už měl mít hotový program pro přitahování 

replikátorských nanitů na Replikátora, který byl vytvořen. Mělo by to přitáhnout i 

replikátorské nanity z orbity, kde budou lodě třídy Aurora. Jakmile všechny lodě vystoupí 

z hyperprostoru, zaujmou pozice kolem planety a začnou s ničením Auror. Jakmile budou 

všechny nanity na sebe navázány, tak je jednoduše atomovkou pošleme do pekel. Celá 

planeta bude přitom zničena.“ 

„Nejste takový troškař, jak jsem si původně myslela,“ ozvala se Larrin. 
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„Vážně?“ divil se Kevin. 

„Vy si vážně myslíte, že tohle vyjde?“ zeptal se Abe. 

„Buď tohle, nebo nic. Jakmile dorazíme na místo, vyšleme F-302ky. Ty se postarají o 

hypermotory Auror, aby neměly šanci uniknout.“ 

„Ráda bych si vzala Johna. Využila bych ho v našem křesle, jelikož máme mnoho střel, ale 

nikdo z mých lidí s nimi neumí střílet tak jako ty,“ řekla Larrin sedící vedle Johna. 

„Souhlasím,“ řekla na to Elizabeth. 

„Tak rychle bych nikam nepospíchal,“ ozval se Rodney, který za nimi přišel. 

„Proč?“ zajímalo Kevina, který už tušil problém. 

„Mám problém s posledním řádkem kódu. Nelze jej dokončit,“ odpověděl Rodney. Kevin 

povzdychnul a opřel se o opěradlo židle. 

„No bezva. Kailo, dokázala bys ho s pomocí jádra dokončit?“ zeptal se Kevin Kaily, která 

seděla hned vedle něho. 

„Pokusím se, ale výsledkem si nejsem moc jistá.“ 

„Dobrá. Ale zřejmě to bude chtít něčí pomoc,“ řekl Kevin neobvykle tišeji. 

„Čí pomoc?“ zajímalo Sam, která seděla hned vedle Kaily. Kevin neodpověděl a vydal se 

pryč z místnosti. 

„Teď mě budou mít za blázna,“ řekl si pro sebe. 

 

M35-117, Atlantis, operační 

Kevin se zastavil před schody dolů k bráně a Sam s ostatními šli hned za ním. 

„Plukovníku, potřebuji vaši pomoc!“ zakřičel Kevin. Všichni se na něj dívali jako na 

blázna. 

„Kevine…“ Sam přišla blíže k němu, ale on znova zakřičel: „Plukovníku Emersone, 

potřebují vaši pomoc! Slíbil jste mi to.“ Teď si vážně všichni mysleli, že mu přeskočilo. 

„Kevine, Emerson je mrtvý,“ řekla Sam. 

„Ne, nejsem,“ ozval se hlas vycházející zpozad ní. Sam se obrátila a jako ostatní viděla 

plukovníka Paula Emersona. 

„Ne, nejsem mrtvý. Jsem povznesený. Patřím mezi Antiky, abych byl přesný,“ řekl Paul. 

„Jak…? Jak je to možný? Vždyť vás zastřelili přímo před mýma očima,“ zakoktala se 

Sam. 

„Existuje více druhů povznesení. Tak jsme přežili…“ 

„Jsme přežili?“ nechápal Steven, který se s Paulem znal léta. 

„Ano. Lionel taky žije. Právě teď mě kryje, aby Antikové nezjistili, že jsem porušil 

pravidla.“ 

„Pendergast taky žije? Tak teď jsem bláznem já,“ řekla Sam. 

„Ne, nejste bláznem.“ Tentokrát se přímo před ní objevil samotný Lionel. 

„Nečekal jsem, že se objevíme před ostatními tak brzo. Ale na oplátku je skvělé vidět vás 

všechny, že žijete,“ řekl Lionel. 

„Potřebujeme pomoc,“ přešel Kevin rovnou k věci. 

„Já vím. Celou dobu jsme vás všechny pozorovali. S pomocí pár vědců se nám podařilo 

najít způsob, jak na Odysseu a ostatní tři sta čtyřky přidělat zbraně typu A.R.G.. A s tím 

kódem jsme taky dávno skončili.“ 

„Takže přece jen to, když jsem byl mrtvý, byla pravda. Byli jste tam oba a řekli mi, že 

kdykoliv budu potřebovat pomoc, že mi pomůžete.“ 
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„Ano, byla. Žádná fikce. Byl to jediný způsob, jak tě přijmout, abys zůstal naživu. Věděl 

jsem, že to chceš úplně vzdát, proto jsme se rozhodli, že si s tebou ještě promluvíme, než 

to vzdáš úplně. Byla to jediná šance.“ 

„Já, vím.“ 

„Takže vy dva jste se už objevili vícekrát?“ zeptala se Sam. 

„Poprvé to bylo v Kevinově mysli, kde jsme ho přesvědčovali, aby zůstal naživu. Pak jsme 

mu jen napomáhali z dálky. To bylo poprvé na Odyssee, když na ní byli Replikátoři a vy 

jste nevěděli, jak se jich zbavit. Tak jsem napsal zprávu, o které věděl pouze Kevin, nikdo 

jiný ne.“ Sam byla totálně „vedle“. Nevěděla, jestli tohle je realita, nebo nějaký přitrhlý 

vtip. 

„Sam, tohle všechno je pravda. Oba jsou Antikové, a právě teď tu stojí před námi,“ řekl 

Kevin, který si všimnul Sam, která nemohla tomu uvěřit. 

„Dejte mi chvilku.“ 

„Jestli chcete, abychom vám pomohli, tak rychle. Bude trvat jen pár minut, než přijdou na 

to, že jsme tady a zasahujeme do nižší sféry života,“ řekl Paul. 

„Jistě.“ Kevin se dal na cestu na Odysseu a Emerson s Pendergastem zmizeli. Všichni byli 

pro tuto chvíli zaraženi, jelikož by nečekali, že dva nejlepší důstojníci jsou naživu. 

 

Prostor, M35-117, Odyssey, místnost s jádrem 

Plukovníci Emerson a Pendergast se hodně rychle dostali na Odysseu do místnosti 

s jádrem., než Marks došel za nimi, začali s prací, která chvíli potrvá. Paul stál u jádra a 

přenastavoval program pro tvorbu zbraní typu A.R.G.. Lionel seděl u stanice, na které 

nahrával konečný program pro Replikátora. Také oba do jádra nahrávají nové informace 

z antické databáze, která je s nimi subprostorově spojena. Je to složité na vysvětlování, ale 

dokážou propojit asgardské jádro přes subprostor s tím jejím antickým jádrem, který je 

schován a přísně střežen ve vyšší sféře života. 

„Jak ti to jde?“ zeptal se Lionel. 

„Mám menší problém s Palesem. Drží mě na uzdě.“ 

„On už ví, že jsme tady?“ 

„Ne, kryjí nás, ale brzy na to přijde. Musíme si pohnout,“ odpověděl Paul. 

„Jsem tu,“ řekl Kevin, když přiběhl do místnosti. 

„Výborně. Poslouchej pečlivě, protože na opakování nemáme čas,“ řekl Paul a Kevin se 

vedle něj postavil. 

„Dobrá, poslouchám.“ 

„Lionel vedle na stanici nahrává zbytek programu, který potřebuje McKay, aby ho plně 

zprovoznil. Já teďka nahrávám do jádra veškeré informace z antického jádra přes 

subprostor. Je to komplikované, ale zatím to držíme v tajnosti před Palasem. Jakmile bude 

přenos dokončen, v databázi nalezneš veškeré informace a A.R.G. a o její integraci. 

Stíháš?“ 

„Jo, stíhám. Kdo je ten Pales?“ 

„Nejvyšší v radě Antiků. Převzal funkci po Morosovi. V zastoupení je Amelius, který je 

na naší straně a pomáhá nám. Právě teď se snaží nás před ním ukrýt,“ odpověděl Paul. 

„Skončil jsem,“ oznámil Lionel a přišel za oběma stojícími. 

„Takže už tam nahoře máte kamarády?“ zeptal se Kevin. 

„Dá se tomu tak říci,“ řekl Lionel. 
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„Copak? Nemáte je rádi?“ 

„Asi tak nějak. Přece jenom my dva jsme vojáci a s Antiky nemáme zkušenosti, tak jako 

doktor Jackson. My to bereme hr, jako vždycky, a oni, než něco udělají, si to promyslí. Pár 

výjimek tam je, ale jen pár,“ odpověděl Paul. 

„Hele, přenos byl dokončen,“ řekl Lionel, když na obrazovce připojené k asgardskému 

jádru zablikala krátká zprávička o tom, že přenos byl hotov. 

„Výborně. Zdá se, že už se dlouho zase neuvidíme. Jak jsem ti řekl předtím, vše najdeš 

v jádře.“ 

„Takže nastal čas se rozloučit, že?“ 

„Přesně tak. Opatruj se… A postarej se mi dobře o loď.“ Paul poplácal Kevina po zádech. 

„Budu, slibuji.“ Další byl na řadu Lionel, který se také rozloučil s Kevinem. Po celkem 

dojemném rozloučením zmizel jak Lionel, tak i Paul. Trvalo jen pár minut a za ním 

přiběhla Jane. 

„Brácho, je pravda to, co se povídá?“ 

„Jestli myslíš Emersona a Pendergasta, tak ano. Oba jsou na živu ve vyšší sféře bytí. No, 

jestli se tomu dá říkat život. Na to se jich budu muset zeptat, až se znovu objeví,“ 

odpověděl Kevin. 

 

Čas od odchodu Paula a Lionela rychle utíkal. Kevin během půl hodiny vysvětlil všem, co 

má v plánu, a co si mají připravit, aby vše šlo rychleji. Mezitím Rodney úspěšně nahrál 

program do vytvořeného Replikátora ženského pohlaví. Jelikož se všichni shodli na tom, 

že Odyssea a Athena budou v přední linii, tak zbraň typu A.R.G. integrují jen na tyto dvě 

lodě. Zbylé lodě budou mít jasné cíle. Obě lodě přistály na molech Atlantidy a dělníci se 

tak mohli dát do tvrdé práce. Kevin jim tentokrát nepomohl, jelikož pročítal doplněnou 

databází, která obsahovala veškeré informace o Anticích. 

 

M35-117, Atlantis, konferenční místnost – o den později 

Všichni velitelé pozemských lodí s Elizabeth, Rodneym, Johnem a Larrin se nacházeli 

v konferenční místnosti, kde si právě teď sdělují informace o přípravách. 

„Athena i Odyssea jsou připraveni. Zbraně fungují se štíty na sto procentech,“ oznámil 

Kevin. 

„Naše lodě jsou také připraveny. Čekáme jen na pokyn,“ řekla Larrin opět vedle sedícího 

Johna. 

„Výborně. Co Daedalus a Apollo?“ zeptala se Elizabeth. 

„Jsme připraveni,“ shodli se oba velitelé. 

„Výborně. Takže můžeme vyrazit,“ řekl Kevin. 

„Souhlasím. Za půl hodiny vyrážíte,“ rozhodla Elizabeth. 

„Replikátor už byl přenesen na Apolla, kde je pod přísným dohledem. Doktor McKay 

s Rononem se k nám také přidají,“ oznámil Ellis. 

„Ano, vím o tom. Takže se dejte do práce,“ těmito slovy ukončila Elizabeth poradu a 

všichni se dali na odchod. 

 

Prostor, M35-117 – o půl hodiny později 

Všechny pozemské a cestovatelské lodě se nacházely na orbitě planety. Všichni velitelé 

seděli na svých místech a čekali jen na pokyn od Atlantidy. Během několika málo minut se 
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se všemi loděmi spojila Elizabeth a oznámila, že mohou vyrazit. Na povel od všech 

velitelů se lodě daly do pohybu a vstupovaly do hyperprostoru. 

 

Hyperprostor, Odyssey, místnost s jádrem – o několik minut později 

V místnosti s Asgardským jádrem se nacházela Kaila s Kevinem, kteří se natolik začetli do 

antické databáze, že každý měl problém je od toho odtrhnout. 

„Jak to udělal?“ zajímalo Kevina a pohlédl na Kailu, která si s tím také nevěděla rady. 

„Kdo jsou vlastně plukovníci Emerson a Pendergast?“ 

„Plukovník Emerson byl prvním velitelem této lodi, než ho údajně zabili. Pak se mi zjevil 

v hlavě, když jsem na několik minut byl mrtvý. Stejný to je i s plukovníkem 

Pendergastem. On byl posledním velitelem Promethea, než explodoval po zásahu 

paprskem ze satelitu. Byl také mrtvý, než se mi stejně zjevil v hlavě. Oba jsou teď 

Antikové, žijí ve vyšší sféře života. Ale to všechno už o Anticích víš.“ 

„A.R.G. byla připojena k ZPM, takže budou plně fungovat. Jejich vlna byla rozšířena, 

takže by to mělo projít celou lodí,“ oznámila mu Kaila, když diagnostika a přemostění 

energie skončila. 

„Výborně. Takže máme šanci na získání pár lodí třídy Aurora i ZPMek na povrchu. Z toho 

budeme mít užitek,“ zaradoval se krátce. 

 

Hyperprostor, Apollo, pomocná řídící místnost – o půl hodiny později 

Doktor McKay stál u konzole a prováděl poslední přípravy Fran, která stála u okna a 

sledovala prostor, ve kterém teď letí. V jednu chvíli pohlédla na Rodneyho, který něco 

mačkal na svém tabletu. 

„Je to velmi vzrušující, že?“ zeptala se. Rodney zakoktaně odpověděl: „Celkem ano… Jo.“ 

„Těším se na to.“ 

„Opravdu?“ divil se Rodney. 

„Každý přece chce splnit svůj účel.“ 

„Jasně. A tobě to nevadí?“ 

„A proč by mělo? Je to důvod mé existence,“ odpověděla Fran. 

„Jo, vím, to jen… že přestaneš existovat.“ 

„Ano?“ 

„No, jen jsem myslel, že bys radši byla, než nebyla.“ 

„Snad o mě nemáte starost? Nebo ano, doktore?“ 

„Ne. Ne, to bylo hloupé,“ odpověděl Rodney. 

„Ano, to by bylo,“ souhlasila s ním Fran. 

„Doktore McKayi, měl byste se připravit. Jsme už na místě,“ ozval se Ellis. 

„Rozumím.“ 

„Doktore McKayi,“ ozvala se Fran. Rodney se ní o točil a řekl: „Ano?“ 

„Hodně štěstí,“ popřála mu Fran. 

„Tobě taky, Fran. Hodně štěstí.“ 

 

Hyperprostor, Odyssey, můstek 

Na můstek se otevřely dveře, kterými prošel Kevin se slovy: „Tak jo, lidi, všichni na svá 

místa, jsme na místě.“ Stojící Sam pohlédla na Kevina, jak usedá k řízení. Jane se 

tentokrát zabydlela u druhé konzoli. 
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„Štíty a zbraně funkční a připraveny.“ 

„Vystupujeme z hyperprostoru,“ oznámil Kevin. 

 

Prostor, M7R-227 

Všechny lodě vystoupily z hyperprostoru nad domovskou planetou Replikátorů, kterou na 

orbitě střeží čtyřicet lodí třídy Aurora. Lodě patřící útočníkům na Replikátory se 

rozmístily kolem planety a začaly s okamžitým útokem na Aurory. Odyssea s Athenou 

dělaly jeden nálet za druhým a pomocí nové zbraně, která funguje jako A.R.G., ničily 

Replikátory, jak jen mohly. První vlna projela celou Aurorou, která se pak stala nečinnou. 

Apollo pak dostal rozkaz, aby na ni přenesl své lidi a okamžitě zmizeli i s Aurorou na 

stanoviště Gamma, kde je očekávají. A takhle pokračovaly všechny lodě.  

Cestovatelské lodě se zaměřovaly na jednorázové útoky. Vždycky se dvě lodě dohodly a 

společně zahájily útok na určitý cíl. 

 

M7R-227, město 

Rodney s týmem mariňáků byli přeneseni do města přímo do místnosti s jádrem, kde se 

Rodney dokáže připojit k jádru, aby trochu zpomalil Replikátory. 

„Rozmístěte se,“ rozkázal Ronon mariňákům. 

„Je tu čisto.“ 

„Dobře. Nemělo by to trvat déle než pár minut,“ oznámil Rodney a začal s prací. 

Mezitím Apollo přenesl Fran také do města, ale do jiné oblasti. Okamžitě se dala do 

pohybu a hledala nějakou skupinu Replikátorů, aby mohla rozjet plán. 

 

Prostor, M7R-227 

Uběhlo několik málo minut a už bylo zničeno šest Auror, a ještě čtyři odcizeny 

pozemšťany.  

 

Prostor, M7R-227, Odyssey, můstek 

Kevin při řízení sledoval i senzory, které zaznamenávají, že se Aurory chystají vstoupit do 

hyperprostoru. 

„Tady Marks. Chtějí ustupovat. Zaměřte všechny zbraně na jejich hypermotory!“ rozkázal 

všem lodím. 

„Pane, replikátorská loď přímo před námi otevírá hyperprostorové okno, chtějí utéci,“ 

oznámila rychle Jane. 

„Zaměřil jsem ji.“ 

Z Odyssey se začaly objevovat modré paprsky, které po přesných zásazích zničily celou 

Auroru, než mohla vstoupila do hyperprostoru.  

„Cíl byl zničen,“ oznámila Jane. 

„McKayi, jak jste na tom?“ zeptal se Marks do zapnuté vysílačky. 

 

M7R-227, město 

Rodney zmáčknul na pár tlačítek na tabletu a odpověděl: „Jsem hotov. Mám plný přístup 

do jádra a Fran se za chvíli aktivuje.“ 

Fran po chvilce hledání našla skupinu Replikátorů, která pracovala na protiúderu proti 

útočným lodím. Doposud si jí nevšimli, než řekla: „Ahoj.“ Všichni Replikátoři se na ni 
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zaměřili a ona se najednou začala soustředit. Během několika vteřin se ostatní Replikátoři 

začali rozpadat a jejich natity se hromadily na Fran, která tam stála se zavřenýma očima. 

Rodneymu zapípal tablet a on hned řekl do aktivované vysílačky: „Funguje to. Jen ještě 

chvíli odolávejte těm lodím.“ 

 

Prostor, M7R-227 

Střely vylétávaly z Auror a jejich cíle byly hlavně pozemské lodě, které jsou pro ně větší 

hrozbou než lodě Cestovatelů. F-302ky vyslané z Daedala a Apolla pomalu Aurorám 

poškozovaly hypermotory. Bohužel, při jednom útoku na Auroru jedna z Cestovatelských 

lodí explodovala. Naštěstí její posádka byla těsně před explozí lodi přenesena na palubu 

Atheny, která byla poblíž a všimla si toho. 

 

Prostor, M7R-227, Athena, můstek 

Helen stála za majorem Bartou a sledovala senzory jako on. Štíty prozatím držely, ale 

ZPMko, které mají připojené ke štítům, bude brzy prázdné. Helen nezbývalo nic jiného 

než rozkázat, aby se přidali k Daedalu a Apollu a operovali s nimi. 

„Kevine, jak dlouho to bude ještě trvat?“ 

„McKay vše rozjel. Teď je naším hlavním úkolem upoutat jejich pozornost. Pochybuji, že 

si uvědomují, co se děje. Takže se připrav, brzy poletíme dolů,“ odpověděl nazpátek 

Kevin.  

 

M7R-227, město 

Replikátorské natity se nashromažďovaly na místě, kde byla přenesena Fran. Pomalu se 

tvořila velká replikátorská masa, která prozatím byla nečinná. 

 

Prostor, M7R-227, Cestovatelská Aurora 

Larrin pochodovala na můstku, kde jeden z jejích důstojníků ohlásil: „Jedna z lodí 

Replikátorů k nám míří maximální podsvětelnou rychlostí. Chtějí aktivovat hyperpohon.“ 

„Shepparde, vidíš to?“ zeptala se Larrin. 

John sedící v antickém křesle sledoval obrazovku, na které vše bylo zobrazeno. 

„Jo, mám to.“ John přiložil ruce na opěradla křesla a začal se soustředit na jedinou věc. 

Z Aurory vyletělo několik střel, které mířily k Auroře, která chtěla vstoupit do 

hyperprostoru. Naštěstí střely dorazily k Auroře dříve, než stihla nějak zareagovat. Aurora 

se během chvilky vypařila. 

 

M7R-227, město 

Rodney s udivením v obličeji sledoval tablet, který mu udával pomocí jádra informace o 

replikátorské mase i bitvě na orbitě planety. 

„Postupuje to mnohem rychleji, než jsem si představoval.“ 

„Kdy to bude dost velké, aby je to začalo stahovat i z oběžné dráhy?“ zeptal se Ronon. 

„Brzy, vážně brzy.“ 

 

Prostor, M7R-227, Daedalus, můstek 

Daedalus momentálně dostával pěkně zabrat, jelikož na něj rovnou útočily dvě Aurory. 

„Štíty jsou pod zátěží, dlouho už nevydrží!“ hlásil Kleinman stav štítů. 
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„Okamžitě přesměrujte veškerou energii do štítů!“ rozkázal Caldwell. 

 

Prostor, M7R-227 

Z Auror najednou začaly vylétávat nanity, které mířily k velké vytvořené mase na povrchu 

planety. 

 

Prostor, M7R-227, Apollo, můstek 

Plukovník Ellis s otevřenou pusou zíral před sebe a nemohl uvěřit svým očím. 

„Ten parchant. On to vážně dokázal,“ prohlásil Abe. 

 

M7R-227, město 

Masa byla větší, než původně předpokládali. Odyssea i s Athenou se vznášely nad masou a 

čekaly jen na správnou chvíli. 

 

M7R-227, Odyssey, můstek 

Jakmile byl Kevin ujištěn, že všechny nanity jsou ve vytvořené mase, tak vydal rozkaz: 

„Tady Marks, zaměřte ji a vyšlete vlnu!“ 

 

M7R-227, město 

Z obou lodí se najednou objevila masivní vlna, která projela masou. Postupně se rozpadla, 

až z ní nezbylo nic.  

McKay se tak mohl zasmát a oznámit všem do aktivované vysílačky na vestě: „Tady 

McKay. Replikátoři byli zničeni. Nikdo kromě nás tu není. Tak jsme to přece jenom 

zvládli, zase.“ 

 

M7R-227, Odyssey, můstek 

Všichni na můstku Odyssey se začali radovat. Sam přišla ke Kevinovi a dala mu 

zaslouženě obrovskou pusu za odvedení perfektní práce. 

„Jo, vyšlo to.“ 

„Ještě, že máme tebe,“ řekla Sam. 

„Tady Marks, je konec. Vyhráli jsme. Replikátoři byli neutralizováni. Zničte zbylé 

replikátorské Aurory, my s Athenou se postaráme o zbytek.“ 

„Gratulujeme,“ ozval se prvně Steven. 

„Pěkná práce, Kevine,“ pochválila ho Helen. 

„Lidi, teď mi nemusíte děkovat. A navíc jsme to zvládli jen díky společné práci, takže já 

děkuji, vám všem.“ 

 

M7R-227, město 

Replikátorské město od teď patří pozemšťanům. Všechny určené týmy z Odyssey byly 

přeneseny do města na určitá místa, kde se nacházela ZPMka. Bylo celkem přeneseno 

patnáct týmů a některým z nich se podařilo získat rovnou dva moduly. 

Mezitím, co týmy sbíraly ZPMka, se Kevin se Sam a Helen nechali přenést na kopii 

Atlantidy. Byla úplně stejná jak ta, co vlastní. 

„Páni. Tohle je nádhera,“ řekla Sam. 

„Co uděláme?“ zeptala se Helen. 
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„Tuhle planetu nesmíme nechat být tak, jak je teď. Je tady příliš mnoho technologií. 

Kdyby tuto planetu našli Wraithové, byli bychom v koncích. Takže mám pro Shepparda 

úkol. Poletí s tímto městem k Atlantidě. Pak ji přemístíme do Mléčné dráhy. Bude tam 

potřeba proti Druhé alianci a Pinům.“  

„Souhlasím,“ řekla Sam. 

„McKayi, stáhněte veškerá data z replikátorského jádra a rovnou je přeposílejte na 

Odysseu. V jádru je ještě spousta místa.“ 

„Rozumím, hned se dám do toho,“ přišla rychle odpověď. 

„Takže teď můžeme pomoci Simům a všem našim spojencům.“ 

„Co vlastně bude se všemi moduly?“ zeptala se Helen. 

„Jedno rozhodně bude mít SGC, aby se mohla spojit přímo s Atlantidou. Druhé musí 

dostat Digamma, o to se postarám. Zbylé nechám na ostatních. Teď hlavně musíme 

pomoci Simům. Oni mají přednost než kdokoliv jiný z Mléčné dráhy,“ odpověděl Kevin. 

„Souhlasím. Neměli bychom už zavolat Shepparda?“ zeptala se Sam. 

„Shepparde, tady Marks. Slyšíte mě?“ 

„Zřetelně. Co potřebujete?“ 

„Chcete letět s městem?“ zeptal se Marks a John hned na to: „Už zas?“ 

„Už zas. Odysseo, přeneste mi sem Shepparda.“ Během několika uběhnutých vteřin se 

před nimi objevil Sheppard. 

„Páni,“ vyšlo z něj. 

„Vítejte na kopii Atlantidy,“ přivítali ho všichni s úsměvem. 

„Chcete, abych zase s tímto letěl?“ 

„Přesně tak. Pro jistotu tu nebudete sám. Nechám vám tu dva týmy. Jinak město je 

napájeno třemi ZPM moduly, takže se nemusíte bát, že byste vystoupili z hyperprostoru 

dříve.“ 

„Děkuji za ujištění.“ 

„A necháme vám tu i McKaye a Ronona.“ 

„Teď už vím, že se nebudu bát na sto procent,“ řekl s úsměvem John a dal na odchod. 

„Takže… Co teď?“ zeptala se Helen. 

„Všem týmům, tady Marks. Jakmile svůj úkol splníte, spojte se s Odysseou, aby vás 

přenesla na palubu. McKayi, jak jste na tom vy?“  

„Vše jsem nejdříve přesměroval na kopii Atlantidy, jelikož to bylo rychlejší.“ 

„Výborně. Nechte se přenést na kopii. Se Sheppardem poletíte až k Atlantidě.“ 

„Rozumím.“ 

 

Prostor, M7R-227 – o půl hodiny později 

Všechny lodě krom Odyssey a Atheny vstoupily před několika minuty do hyperprostoru a 

letěly k Atlantidě. Sheppard s městem po chvilce vzlétl a na povel vstoupil do 

hyperprostoru. 

Obě zbylé pozemské lodě byly připraveny v bezpečné vzdálenosti od planety, aby mohly 

utéci. 

 

Prostor, M7R-227, Athena, můstek 

Helen seděla ve svém křesle. Když všichni byli připravený na konečný tah, spojila se 

s Kevinem. 
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„Jsme připraveni.“ 

„Rozumím. Přeneste tři Mark X-ky přímo do jádra planety a vypadněme odtud, jinak nás 

to zasáhne.“ 

„Čekáme na povel.“ 

„Na povel, tři, dva, jedna, transport. A padáme pryč.“ 

 

Prostor, M7R-227 

Obě 304ky co nejrychleji vstoupily do hyperprostoru, jelikož planeta se chystala k explozi. 

Hned, jak obě lodě byly bezpečně v hyperprostoru, planeta explodovala. Z místa výbuchu 

se šířila velká tlaková vlna, která se táhla několik set tisíc mil. 

 

Prostor, M35-117 – o hodinu později 

Všechny lodě setrvávaly na orbitě planety krom jedné, o kterou přišli Cestovatelé při 

útoku. Zbylé lodě byly v pořádku. 

 

M35-117, Atlantida, operační 

Všichni velitelé pozemských lodí stáli v operační u Elizabeth, která nestíhá vnímat 

všechny najednou. Chuck zadal adresu Země, aby jim oznámili tu radostnou zprávu. Na 

obrazovce, před kterou stála Elizabeth, se objevil Landry, který čekal jen na dobrou 

zprávu. Elizabeth se nejdříve zatvářila vážně, ale pak k ní přiběhnul Kevin, který se 

zaradoval. 

„Zkazil jste mi to, podplukovníku.“ 

„Omlouvám se, ale ten pocit vítězství se nedá skrýt. Máme další město,“ řekl šťastně 

Kevin. 

„Gratuluji všem za dobře odvedenou práce. Podplukovníku, vy si tímto brzy žádáte o 

povýšení,“ překvapil ho Landry. 

„Jenom to ne, pane. Už tak v povýšení držím rekordy,“ řekl na to s úsměvem Kevin. 

„O tom ale vy nerozhodujete.“ 

„Sakra, že vy mi dokážete zkazit náladu.“ Henry se tomu zasmál spolu s Elizabeth. 

„Jsem rád, že jste všichni v pořádku. Čekáme tu na vás. Landry konec.“ Brána se 

deaktivovala a Sam tiše přišla za Kevinem. 

„Pročpak nechceš být plukovníkem? Mohl by sis pak dělat cokoliv.“ 

„Už teď si dělám cokoliv,“ odpověděl Kevin a dal jí obrovskou pusu. Pak pohlédli na 

ostatní, kteří si připíjeli šampaňským. 

 

Prostor, M35-117, Cestovatelská Aurora 

John s Larrin procházejí chodbou, kde několik cestovatelských dělníků opravuje škody, 

které byly způsobeny při bitvě. 

„Je mi líto, že jste přišli o jednu loď.“ 

„Ale posádka díky Atheně přežila a za to jsme jí vděčny,“ řekla Larrin. 

„Nechceš tu zůstat, aby moji lidé zkontrolovali stav tvojí lodi?“ zeptal se John. 

„Tvoji lidé nám už dali zelenou, než jsme vyrazili do bitvy. Krom toho, teď už vím, kde 

najdu Atlantidu i tebe.“ 

„Ale i přesto, byla to dlouhá doba, než ses ozvala. Začalo se mi po tobě stýskat,“ řekl John 

a oba se zastavili na jednom místě. 
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„Vážně? No, na pár hodin bych tu možná mohla ještě zůstat, ale pak už musím letět.“ 

„Ale když už jsme teď spojenci, co kdybys mi řekla, kde tě najdu. Nerad bych prohledával 

celou galaxii, jen kvůli tomu, abych tě našel, a když tak s něčím i pomohl.“ 

„Neboj, ozvu se, kdyby se něco přihodilo. Neměj obavy, zůstaneme v dosahu.“ 

„Podplukovníku Shepparde, jste připraven k transportu?“ ozvala se Jane. 

„Přeneste se mnou i Larrin,“ odpověděl John a během několika vteřin byli oba přeneseni 

na Atlantidu. 

 

M35-117, Atlantida, operační – o deset minut později 

Všichni velitelé stáli v operační před Elizabeth, jelikož nastal čas se vrátit zpátky do 

Mléčné dráhy. 

„Pro druhou Atlantidu se vrátíme, až pro ni najdeme vhodnou planetu. Mezitím ji máte na 

starost vy,“ řekl Kevin. 

„Myslím, že tohle zvládneme. Kolik vlastně teď máme ZPMek?“ zajímalo Elizabeth. 

„S takovým počtem ZPMek jsem rozhodně nepočítal, protože jich je třicet osm. 

Replikátoři se museli činit. Alespoň k něčemu byli užiteční. O jejich rozdělení se bude 

rozhodovat na Zemi, ale je stoprocentně jistý, že Atlantida dostane potřebné zbylé dvě. 

Pak vyměníme Atheně ZPM za to prázdné. Rozhodně pak dostane Daedalus i Apollo, aby 

nemuseli tak dlouho být v hyperprostoru při letu sem. SGC je hlavní prioritou, aby se 

s vámi mohla spojit. To také znamená, že se přestupní stanici rozebere, když ji teď 

nepotřebujeme. A jedno ZPM půjde na Digammu, abychom pomohli Simům. 

„A jak jsou zatím na tom?“ zeptala se Elizabeth. 

„Byl jsem tam před třemi týdny a se stavbou budov hodně pokročili. Všichni mají, kde 

bydlet, a to je hlavní. Bohužel, zatím nemáme žádné informace o uvězněných Simech. 

Jako kdyby se úplně vypařili. Snažíme se o Pinech dozvědět, co nejvíce, ale i přesto jsme 

zatím neměli úspěch.“ 

„Budu vám držet palce. Doufám, že budete mít stejné štěstí, jak jsme měli dneska,“ 

popřála mu Elizabeth. 

„Tak my už vyrazíme. Budou nás očekávat. V případě ZPMek se brzy ozve SGC.“ 

„Přeji šťastnou cestu.“ 

„Tady Marks, přeneste nás na lodě.“ Všichni velitelé byli přeneseni na svou loď a 

Elizabeth si šla přiťuknout s ostatními. 

 

Prostor, M35-117 

Všechny pozemské lodě byly spojeny s Odysseou. Během několika málo vteřin se 

v prostoru před nimi objevilo zvětšené hyperprostorové okno, do kterého všechny lodě 

vletěly. 
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Epizoda 17 : Překvapení 

 

Pozemské lodě se po necelých třech dnech vrátily zpátky do Mléčné dráhy na Zemi, kde 

mezitím byly stejné oslavy jako na Atlantidě. 

 

Země, SGC, zasedací místnosti 

Generál Landry si do zasedací místnosti pozval Carterovou, Markse a Svitsovou. Všichni 

čtyři seděli kolem velkého stolu uprostřed místnosti. 

„Asi tušíte, proč jsem si vás sem zavolal,“ začal těmito slovy Landry. Všichni odpověděli 

kývnutím hlavou, a tak Landry mohl pokračovat: „Máme celkem třicet osm ZPMek. 

Naším úkolem je je teď přidělit. Máte nějaké návrhy.“ 

„, než přejdeme k nápadům, nečekal jsem, že o tom budeme rozhodovat my čtyři,“ ozval 

se Kevin. 

„Generál O’Neill nám to schválil. A navíc jen pár lidí ví, že vlastníme takový počet 

ZPMek.“ 

„To je pravda,“ souhlasila Sam. 

„Výborně. Takže první ZPM chci na Digammě. To je můj hlavní požadavek,“ řekl Kevin 

svůj požadavek jako první. 

„Kvůli Simům?“ 

„Přesně tak. Žije tam mnoho obyvatel z různých koutů galaxie a s energií jsou tam vážně 

mizerně. Chci ho mít tam.“ 

„Takže první už máme, zbývá třicet sedm,“ řekl na to Henry. 

„Tak odečtěte rovnou dalších deset. Daedalus dostane dvě, jelikož se s Wraithy potkává 

nejčastěji. Pak dostane po jednom SGC, Athena, Apollo, Hammond, Enterprise a Théta. 

Atlantida dostane dvě, aby měla celou sadu. Takže teď zbývá zařadit dvacet sedm,“ zkrátil 

Kevin hodně rychle počet volných ZPMek. 

„Výborně. Kdo je dalším vhodným kandidátem?“ 

„No, Sibyla už dávno má tři ZPMka. Až vybereme vhodnou planetu pro její obývání, tak ji 

přesuneme z Pegasu na tu určenou planetu. A navíc nemusíme použít všechna ZPMka. 

Můžeme si je schovat na horší případy. Ale nesmí být pohromadě, pak by byly 

jednoduchým cílem.“ 

„Souhlasím. Rozdělíme je tedy na jednotlivá stanoviště. Budou se tam také hodit, jelikož 

doktoru McKayovi se podařilo nalézt v antické databázi funkčnost štítového generátoru, 

který kdysi Sheppardův tým objevil na M7R-677.“ 

„Nevěděli jsme, že se mu to podařilo. Divím se, že se tím nepochlubil, když jsme tam 

byli,“ řekla Sam. 

„Pochlubil se tím, když jste letěli hyperprostorem. Tou dobou měli plánované hlášení, a 

tak nám McKay poslal pár nápadů.“ 

„To je celý on,“ řekla na to Sam. 

„A jak tohle vše chce udělat? Chce použít asgardské jádro, nebo je vytvořit ručně?“ 

zeptala se s úsměvem Helen. 

„Nejspíše to padne na nás a pomocí jádra je vytvoříme,“ odpověděl Kevin. 

„Vlastně jste to uhodl. Je to na vás, podplukovníku.“ 

„No, takže si jdu sbalit kufry a jdu na Digammu. Slíbil jsem, že jim tam s něčím pomohu. 

A taky bych se rád podíval za Charleen,“ řekl Kevin. 
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„A nezapomeň si vzít Kailu,“ řekla Helen. 

„Já jsem tady,“ ozvala se Kaila s holografickým projektem v ruce. 

„Pozdě. Už jsem s ní mluvil a souhlasí. Takže zbytek nechám na vás. Jenom předem 

upozorňuji, že si beru to jedno ZPM. A Odyssea už dávno vyrazila na Digammu, takže 

kdybyste někdo chtěl za námi, tak musíte bránou. Takže zatím.“ Kevin to vzal velmi 

zkráceně a šel za Kailou, která na něho čekala u dveří vedoucí na chodbu. Během několika 

vteřin oba zmizeli. 

 

Digamma, kolonie, dům Charleen – o patnáct minut později 

Osamocena Charleen seděla v obývacím pokoji ve svém novém domě, který byl postaven 

před dvěma týdny. V rukou držela hrnek, v němž byl teplým čaj, a sledovala fotku svého 

nezvěstného manžela Nica. Její nenarozená dcerka je to jediný, co ji drží při životě, jelikož 

bez Nica, nemá její život smysl, to si myslí. Nebýt pár nových přátel, tak už by to dávno 

vzdala. Díky pozemské technologii vlastní malý papírek, na kterém byl vytisknut 

ultrazvuk holčičky. Nemohla z něj spustit oči, jelikož nevěděla, jak ji pojmenuje. Simské 

těhotenství je oproti pozemskému a asgardskému jiné. Plod se simské ženě vyvíjí pouze 

pět měsíců, během kterých se malé Símě vyvine natolik, aby mohlo přijít na svět. Charleen 

chybí necelé dva měsíce do porodu a Teo s jeho ženou a dětmi se o ni starají nejlépe, jak 

mohou. Krom toho, že seděla a popíjela teplý čaj, tak vedle sebe měla položené pletení. 

 

Digamma, kolonie 

Kevin s Kailou procházeli kolonií, která se od svého začátku stavění hodně rozšířila. 

Všude kolem nich chodili Simové. 

„To jsou Simové?“ zeptala se Kaila. 

„Ano, to jsou oni, o kterých jsem ti vyprávěl. Teď půjdeme za jednou velmi milou paní, 

takže buď hodná a žádné elektrické šoky. Je těhotná a mohlo by jí to moc ublížit.“ 

„Budu hodná, slibuji.“ 

 

Digamma, kolonie, dům Charleen 

Charleen po několika minutách odpočívání vstala z gauče a šla ke vchodovým dveřím, 

když zaslechla zaklepání. Když otevřela dveře, čekalo tam na ni velké překvapení. 

„Podplukovníku, dlouho jsem vás tady neviděla. Pojďte dál,“ přivítala je Charleen a Kevin 

s Kailou vešli dovnitř. 

„Rád tě vidím, Charleen. A už jsem ti předtím říkal, že mi můžeš říkat mým jménem.“ 

Kevin se usmál na Charleen, která pohlédla za něj, když zahlédla malou neznámou 

postavičku. Dřepnula a řekla: „Ahoj. Kdopak jsi? Ještě jsem tě neviděla.“ Malá Kaila 

pomalými krůčky přišla k Charleen, před kterou se styděla, jelikož na sobě neměla žádné 

oblečení oproti Charleen, která také pochází, jako ona z jiné rasy než pozemské. 

„Jsem Kaila. Pocházím z asgardské rasy,“ představila se. 

„Nemusíš se přede mnou stydět. Nějaké oblečení by se tu pro tebe určitě našlo. Posaďte se 

do obývacího pokoje a já zkusím něco ve skříni nalézt.“ Charleen odešla a mezitím, co 

hledala nějaké oblečení pro Kailu, tak oba její vzácní hosté sedli na gauč. Kevin pohlédl 

na Kailu a zjistil, že zapomněl na to nejdůležitější. 

„Tak na tohle jsem jaksi zapomněl. Vždy, když jsem viděl Asgardy, byli nazí. No, 

ženskou Asgardici jsem ještě neviděl, to je pravda.“ 
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„To se stává. Někteří lidé nás ani nerozeznají.“ 

„Tak už jsem zpátky. Doufám, že ti to sedne, jelikož nic jiného na tvou velikost jsem 

nenašla,“ řekla Charleen, když přišla za nimi s šatičkami, kalhoty a kalhotkami v rukou. 

Sedla vedle nich a začala Kailu oblékat. Nejdříve jí oblékla světle modroučké šatičky, 

které jí moc slušely. Kaila se postavila a navlékla si kalhotky, které jí přímo pasovaly. Pak 

jí Charleen pomohla navléknout do kalhot a bylo vše hotovo. 

„Páni. Moc ti to sluší, Kaily. S tebe se teď stala fešanda,“ řekl Kevin a dřepnul vedle 

Charleen, která s ním ve všech směrech souhlasila. 

„Mockrát vám děkuji,“ poděkovala Kaila a všichni se zpátky posadili na gauč. 

„Nevím, jestli se ti na to mohu zeptat, ale jak vypadá u vás, jako u Asgardů, těhotenství?“ 

zajímalo Charleen. 

„Nechám vás tu o samotě. Kdyby něco, tak budu na základně,“ řekl Kevin a odešel. 

„Můj táta, Kvasir, se zamiloval před několika lety do mé mámy, Friggy, která byla velmi 

moudrá. Oba se měli moc rádi a máma chtěla potomka, jenže v jejich fyziologii byl jistý 

problém, který u mě už není. Máma tehdy musela podstoupit zákrok, který jí velmi 

pomohl. Děloha mohla, jak u lidí, normálně fungovat. Po mámině zákroku museli počkat 

dva týdny, aby mohli zkusit sexuální styk. Je oproti pozemskému trochu zvláštní, jelikož u 

nás Asgardů stačí, abychom lehli do postele a přitiskli se co nejvíce k sobě. Pak stačilo jen 

pár vášnivých polibků a děloha se otevřela a dala tátovým spermatům možnost, která se 

později u nich nemohla opakovat. Po dvou týdnech čekání oběma oznámili, že budou mít 

mě. Po sedmi měsících mě máma přivedla na svět přirozenou cestou. Nevadilo i to, že oba 

rodiče byli kloni. Tehdy dokázali asgardští lékaři nemožné. Pomohli mým rodičům, aby 

měli mě. Je jen zarmoucené, že jsem s nimi mohla žít normální život pouze rok a půl. Teď 

jsou oba v asgardském jádru na palubě Odyssey, kde také pomáhám svým přátelům, kteří 

nám už mnohokrát pomohli.“ 

„Určitě to pro tebe musí být těžké. Jinak děkuji za podělení tvých znalostí i o minulosti tvé 

rodiny. Vážím si toho, Kaily.“ 

„Půjdeme se projít? Dlouho jsem tady na Digammě nebyla?“ zeptala se Kaila. 

„Jistě. Jen najdu pro tebe a pro mě svetřík. Prý má být slabý vítr, tak abychom nenastydli.“ 

 

Digamma, základna 

Plukovník Ryan Robbins spolu s podplukovníkem Kevinem Marksem se nacházeli 

v hlavní rozvodně, která byla na základně. Rozvodna byla rozšířena i do kolonie, kde 

elektřinu také používají. Kevin v tuto chvíli držel v rukou plně funkční ZPM, které posílí 

mnohonásobně elektrickou rozvodnu. 

„Musel jste je hodně přemlouvat kvůli ZPM. Chci vám moc poděkovat. Za všechny 

obyvatelé, a hlavně za Simi. Jsou velice přátelští a spolehliví, zaslouží si naše uznání a 

pomoc.“ 

„Souhlasím. A za moc námahy to ani nestálo. Prostě jsem jim oznámil, že si ho beru, a to 

bylo vše. Takže teď ho stačí jen připojit.“ 

„Ta pocta je vaše.“ 

„Pocta?“ Kevin se usmál a vložil ZPM do přístroje, který byl připojen k energetické 

rozvodně. 

„A mám ještě pro vás jednu dobrou zprávu.“ 

„Vážně? Co ještě pro nás máte?“ zajímalo Ryana. 
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„McKay prý nalezl v antické databázi návrh generátoru štítu, který je v Pegasu na M7R-

677. Jestli je to pravda a vážně ten přístroj bude fungovat jak na té planetě, tak celá 

základna i s kolonií může být chráněna funkčním štítem.“ 

„To by bylo skvělé. A kdo ho postaví?“ 

„No, McKay určitě ne. Takže zase my. Budeme muset použít jádro,“ odpověděl Kevin a 

oba vyrazili zpátky do řídící místnosti. 

 

Země, SGC – o hodinu později 

Landry s Carterovou a Svitsovou málem usínali nad tím, jak museli namáhat své hlavinky 

při přemýšlení o přidělení ZPMek. 

„Kolik že je to hodin?“ zeptala se Helen a najednou se ozvalo velké zívnutí. 

„Asi půl třetí. Sedíme nad tím skoro dvě hodiny,“ odpověděla Sam. 

„Takže seznam uzavíráme a začneme posílat ZPMka,“ ukončil Henry zasedání a obě 

s radostí odešly ze zasedací místnosti. Při chůzi po schodech dolů do řídící místnosti se 

obě shodly, že půjdou na Digammu podívat se za Simi.  

„Jé, Johnsová. Vás bych tu nečekala,“ řekla Sam, když obě uviděly majora Hetty 

Johnsovou v řídící místnosti. 

„Doma je větší nuda než v SGC. Kam vyrážíte?“ 

„Na Digammu. Přidáte se?“ 

„Ráda,“ odpověděla Hetty a všechny tři se šly do šaten se převléci. 

 

O patnáct minut později 

Všechny tři dámy stály v místnosti s bránou, která se právě vytáčela. Jakmile byl zadán 

poslední symbol, brána se aktivovala. 

„Můžeme, dámy?“ zeptala se Helen. 

„S radostí,“ odpověděly obě dvě a šly rovnou k bráně. 

 

Digamma, základna, místnost s bránou 

Iris na bráně byla stažena, a tak kdokoliv z druhé strany mohl projít bránou k nim. Ryan 

stál před bránou a čekal, kdo tam za nimi přichází. Byl velice překvapen, když najednou 

viděl tři důstojnice. 

„No, dámy. Vás bych tady nečekal. Vítám vás na Digammě.“ 

„Děkujeme, plukovníku. Kde najdeme Markse?“ zeptala se Helen. 

„Je v kolonii,“ odpověděl Ryan. 

„Děkujeme,“ řekla Helen a všechny tři odešly.  

 

Digamma, kolonie 

Charleen se po dlouhé době opět smála, když si povídala s Kailou. Obě se houpaly na 

houpačkách, které byly postaveny pro děti Simů. Kevin pomalu přicházel k oběma, když 

byl téměř u nich, řekl: „Tak tady jste.“ Obě se přestaly houpat a slezly z houpaček. 

„Chci vám poděkovat, Kevine. Nebýt vás, tak nevím, co bych teď dělala. Děkuji.“ 

„Nemusíš mi děkovat, Charleen. Teď je hlavní, abychom našli Nica a ostatní.“ 

„Už něco o nich víte?“ 

„Bohužel, máme jen pár planet, ale na nich nejsou. Stále pátráme a hledáme jejich planety, 

jenže je to jak jehla v kupce sena.“ 
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„Já vím, chci po vás moc,“ řekla smutně Charleen. Kaila přicupala k ní a obejmula ji se 

slovy: „Nebuď tak smutná.“ 

„To je dobrý, Kaily.“ Charleen pomalu začaly téci slzy, a tak k ní Kevin přišel blíže a 

přivinul si ji k hrudi se slovy: „Charleen. Nebreč, prosím. Tohle jsem nechtěl. Najdeme je, 

slibuji.“ Kevin jí slíbil něco, co možná nebude moci dodržet. Spolu s Charleen a Kailou se 

vraceli k ní domů, aby si odpočinula. 

 

Neznámá soustava, neznámá planeta, základna, vězení 

Alec Pin, velitel Pinů, po dlouhé době opět navštívil své vězně, které každý den několik 

hodin mučili. Nico ve své cele ležel na pryčně celý domlácený. Doposud nic neřekl o 

technologiích, které vlastní, a hodlá to udržet v tajnosti i dál. 

„Nico, Nico… Jsi velice odhodlaný, ale dlouho mlčet nevydržíš. Nakonec nejdeme 

způsob, jak tě donutíme mluvit. Dostaneme z tebe vše, co potřebujeme.“ 

„Nikdy ti nic neřeknu. To raději zemřu se svědomím, že jsem nic neprozradil,“ řekl 

unavený Nico. 

„Máme tu ještě další Simi, myslíš, že oni nic neřeknou?“ 

„Všichni jsme složili slib, než jsme začali s vámi válčit. Nikdy nic neřeknou, pokud jim to 

sám nepřikážu. A to se nikdy nestane.“ 

„Uvidíme.“ Alec odešel od Nicovy cely a zcela opustil místnost. Nico pohlédl bokem, kde 

několik Simů v celách leželo, stejně jako on, domláceni. 

„Sakra. Charleen, chybíš mi.“ 

 

Digamma, kolonie, dům Charleen 

Charleen seděla na gauči opřená o Kevina, který ji utěšuje, jelikož Charleenina bolest ze 

ztráty Nica nelze jen tak překonat. Kaila mezitím přinesla Charleen navlhčený ručník, 

který podala Kevinovi. 

„Děkuji, Kaily. Doneseš, prosím, pro Charleen i čaj?“ 

„Jistě.“ Kevin položil Charleen na čelo navlhčený ručník, jelikož jí začala bolet hlava. 

„Nemám tě zanést k doktorovi? Prohlédl by tě.“ 

„To je v pořádku, děkuji.“ 

„Ale Charleen, nemohu tu jen tak sedět a dívat se na tebe, jak se trápíš. Zanesu tě za 

doktorem, ten se na tebe podívá,“ řekl Kevin a v tu chvíli někdo zaklepal na dveře. 

„Jen seď, já otevřu,“ řekl Kevin a vstal z gauče. Mezitím Kaila přišla za Charleen a podala 

jí teplí šálek čaje. Když Kevin otevřel, za dveřmi stála ženská trojce. 

„Ahoj, přišli jsme na návštěvu,“ řekla prvně Sam. 

„No, popravdě jste přišli v tu nepravou chvíli. Půjdu s Charleen na základnu, aby se na ni 

podíval doktor.“ Všichni šli za Charleen do obýváku, kde byla s Kailou. 

„Měli bychom tady zřídit transportéry, je to daleko od základny.“ Kevin vzal Charleen do 

náruče a všichni šli rovnou na základnu. 

 

Neznámá soustava, neznámá planeta, základna – o dvě hodiny později 

Před několika hodinami se Alec Pin přesunul na jednu z jeho planet, kde právě procházel 

chodbami, které se podobají antické konstrukci. Zastavil se u jedné přepážky, kterou 

otevřel pouhým mávnutím ruky před panelem. V místnosti, do které vešel, bylo několik 

pinovských techniků, kteří pracovali na přístrojích podobných na Atlantidě a Sibyle. 
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„Jak jste na tom?“ zeptal se Alec. 

„Podařilo se nám dostat do jejich databáze a našli jsme v ní něco hodně zajímavého, 

pane,“ odpověděl jeden z techniků. 

„Takže přece jenom máme šanci získat mnohem více energie, než máme. Dobrá práce,“ 

řekl Alec po nahlédnutí do databáze. 

„Děkujeme, pane.“ 

„Pokuste se to zařízení zprovoznit. Až s tím budete hotovi, dejte mi vědět,“ řekl při 

odchodu Alec. 

Po několika odbočkách přišel do další místnosti, kde na něj čekal velmi vzácný host. 

„Vítej, Kerro.“ Kerro, velitel Druhé aliance, seděl u stolu, ke kterému usedl i Alec. 

„Příteli, rád tě vidím. Co je nového?“ 

„Technikům se podařilo dostat se do jedné z částí antické databáze. Jestli se jim podaří ten 

přístroj zprovoznit, mohli bychom mít více energie, a to v podobě vakuové přímo z našeho 

vesmíru,“ odpověděl Alec. Kerro s úžasem ve tváři sledoval Aleca, který se napil vína. 

„Páni. Jestli to vyjde, tak proti těm Tau’riům máme větší šanci než předtím,“ řekl Kerro. 

„Přesně tak.“ 

„A co Simové, už promluvili?“ 

„Nico je takový paličák. Nikdy se nezmění. Můžeme je mlátit a mučit tak dlouho, jak 

chceme, ale nic neřeknou.“  

„Tak znáš ho déle než já. Zkus nalézt jeho největší slabinu.“ Alec se usmál, když Kerro 

přišel na to pravý. 

„A víš, že o nějaké vím. Musíme najít jeho ženu, Charleen Simovou. Myslím, že 

kdybychom jí hrozili životem, tak by začal mluvit.“ 

„Tak vidíš. Stačí ji jen najít. Ale podle mích zdrojů jsou teď Simové u Tau’riů na jedné 

z mnoho základen, které mají na několika planetách. Nevím, na které teď přesně jsou.“ 

„Máme spoustu lodí. Stačí, když je vyšleme na vytipovaná místa,“ řekl na to Alec. 

„Ale tvoje lodě nemají na ty jejich. Propůjčím ti jich pár. Vsadím se, že ty základny mají 

dálkové senzory, které dokážou detekovat přiblížení lodí. Kdykoliv by si mohli zavolat 

posily a jejich lodě jsou velmi silné. Už několikrát jsme se s nimi střetli. Jedna z nich 

disponuje dvěma ZPM moduly, které vlastníme i my. Ale zdá se, že jsme je při prvním 

setkání překvapili našimi zbraněmi. Ale na oplátku vlastní asgardské jádro, které jim 

poskytuje značné výhody.“ 

„Jak tohle všechno víš?“ 

„Mám své lidi na správných místech. Až se dostanou přímo k nim, dají mi okamžitě 

vědět.“ 

„Výborně. A co ta antická loď? Už se tvým lidem podařilo ji zprovoznit?“ zajímalo Aleca. 

„Ještě ne. Důvod zatím neznáme. Ale zřejmě to bude mít něco společného z fyziologii 

Antiků, nic jiného mě nenapadá.“ 

„Tento rok bude pro nás nejúspěšnějším. Až budeme mít dostatečnou armádu, získáme 

nadvládu nad touto galaxií,“ prohlásil sebejistě Alec a oba si přiťukli vínem. 

 

Digamma, základna, ošetřovna 

Charleen ležela na nemocničním lůžku na základně na ošetřovně. Hned u její postele 

seděla na židli Kaila, která ji držela za ruku. Poblíž nich stál Kevin s Amandou, kteří spolu 

hovoří o jejím stavu. Na první pohled bylo poznat, že Charleen nejvíce trápí ztráta Nica. 
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To také zapříčiňuje nervová zhroucení, kterým se nedá v jejím případě vyhnout. Charleen 

spala a nechtěli ji probudit, proto raději odešli na chodbu, kde na ně čekaly zbylé tři 

důstojnice. 

„Jak je na tom?“ zeptala se jako první Sam. 

„Dítě i ona jsou v pořádku, ale její psychika je na tom bledě. Nejlepší by bylo pro ni, aby 

někdo s ní zůstal a pomohl jí se vším, co bude potřebovat.“ Kevin na chvíli poodstoupil 

ode všech a pohlédl na skleněné dveře, přes které lze vidět ležící Charleen se sedící 

Kailou. 

„Kaila s ní zůstane,“ řekl z ničeho nic. Obrátil se k ostatním a zopakoval: „Kaila zůstane 

tady s Charleen. Myslím, že ona je jediná, která jí dokáže pomoci. Když jsem je viděl jen 

chvíli spolu, připadalo mi, že si rozumí, že jsou šťastné… Obě. Myslím, že to tak pro obě 

bude nejlepší. Kdyby chtěla Kaila mluvit s rodinou pomocí holografického projektoru, tak 

může kdykoliv. Je to připojeno i přes subprostor.“ 

„Kevine… Jsi si tím jistý? Kaila je jediná, která nám dokáže z Asgardů s něčím fyzicky 

pomoci,“ ozvala se Sam. 

„Jsem si tím jistý. A kdybychom potřebovali pomoc, tak jednoduše se s ní spojíme.“ Bylo 

pro něj hodně těžké toto vyslovit, jelikož s Kailou prožil krásné dny ve svém životě. Ale 

věděl, že Kaila touží po svobodě, jako každý lidský živočich, proto nechá rozhodnutí o 

opuštění Odyssey na ni. Když se chystal jít za Kailou, tak ucítil zatáhnutí za nohavici. 

Pohlédl dolů, kde viděl stojící Kailu, která přišla za nimi. Dřepnul, aby se jí mohl dívat do 

očí, a řekl: „Kaily, vím, že bys chtěla zůstat u Charleen a pomoct jí. Takže jestli chceš 

opustit Odysseu a zůstat s ní tady na Digammě, tak to pochopím a schválím ti to.“ Kaila 

obejmula Kevina, který udělal to samé. 

„Kdykoliv budete potřebovat moji pomoc, tak řekněte. Budu vám k dispozici,“ řekla 

Kaila. 

„Určitě se ozveme. A až se tu za tebou zastavím, tak ti přinesu taky nějaké oblečení, ty 

naše fešando,“ řekl s úsměvem Kevin. Pak na chvíli zesmutněl a řekl: „Budeš mi chybět.“ 

„Vy mě taky.“ 

 

Prostor, Digamma, Odyssey, kajuta Marksové 

Jane po dlouhé době opět hovořila s Pavlem, který s ní ležel v posteli. Oba byli nazí a 

přituleni k sobě. Pavel ji hladil po vlasech, zatímco ona se na něj usmívala. 

„Je skvělé, že na této lodi jsou povolené vztahy. Za to bych měl jít poděkovat tvému 

bratrovi, jinak bychom tady právě teď nemohli skotačit.“ Jane natáhla ruce a přiblížila si 

více k sobě Pavla, který hupsnul nad ni a dělat to, co doposud dělali. 

„Jen mě líbej. Na povídání máme celou zpáteční cestu,“ řekla Jane a vrhla se na něj. 

„Přidej.“ 

„Vždyť přidávám.“ 

„Ale to nestačí.“ 

„Ty má sexy hnědovlásko…“ 

„Ano, sexy kocourku?“ 

„Vrrr.“ Jane se do Pavla pustila pořádně, že se nestačil divit. Jejich polibky byly až moc 

vášnivé, že Pavel popošel trochu níže. Líbal ji po krku a po chvilkách postupně snižoval. 

Jane se to velice líbilo a povzbuzovala ho v tom. Věděla, že tohle s nikým jiným zažít 

nemohla, a tak nohy našponovala nad jeho záda a nechala mu volný prostor.  
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Každý, kdo prošel kolem její kajuty, mohl slyšet velké Janenino vzdychání, které se táhlo 

v doprovodu s hlasy: „Přidej! No tak.“ 

 

Neznámá soustava, neznámá planeta, základna 

Alec Pin se vrátil na svou domovskou planetu, kde měl se svými podřízenými zasedání 

v nejhlídanější místnosti, jelikož v ní řeší nejtajnější informace a plány útoků. Všech 

dvanáct sedělo kolem kulatého stolu, na kterém měli něco napití a také papíry týkajících se 

postupů proti Tau’riům. Alec už dlouho toužil po větším impériu, než který vlastní, proto 

chtěl získat tu největší obydlenou planetu, která v celé galaxii existuje. 

„Víme, že Tau’riové vlastní velmi silnou technologii, ale my teď nad nimi máme převahu, 

energetickou převahu. Naším technikům se podařilo na Peutě zprovoznit antickou 

databázi, která nám pomůže s přísunem energii do našich lodí. Brzy tak budeme moci čelit 

jejich lodím. Ale nejdříve musíme zjistit, jaké technologie vlastní Simové. Jejich odolnost 

vůči mluvení mě štve. Proto jsme se s Kerrem dohodli, že půjdeme hlouběji. Okamžitě 

připravte lodě a vyrazte na tau’rijské základny. Chci najít Charleen Simovou, Nicovu 

ženu.“ Všichni sedící krom Aleca začali souhlasně kývat hlavou. Byl spokojen, že se tak 

jednoduše domluvili. Vzal do rukou sklenici naplněnou vínem a napil se. 

 

Digamma, základna, ošetřovna 

Po dlouhém spánku Charleen pomalu otevřela oči a otočila hlavou na levou stranu, kde 

seděla Kaila a hned za ní stál Kevin. 

„Co se…?“ najednou začala Charleen panikařit, když viděla, že leží na lůžku. Kevin k ní 

přišel a položil ruku na její rameno se slovy: „Buď v klidu. Vše je v pořádku.“ 

„Co se stalo?“ zeptala se tentokrát klidným hlasem. 

„Tak trochu jsi nám při cestě zkolabovala, ale neboj, ty i mimčo jste v pořádku. Ale chvíli 

si tě tu ponechají.“ 

„Omlouvám se, že vám dělám takové starosti.“ 

„Neomlouvej se, Charleen. A mám pro tebe novinku, kterou ti ale řekne Kaila.“ Charleen 

pohlédla na Kailu, která ji doposud držela za ruku. 

„Jakou novinku?“ 

„Zůstávám tu s tebou na Digammě, abych ti s čímkoliv pomohla. Teda, jestli budeš chtít?“ 

Charleen nevěděla, jak má na to reagovat. Ve zmatku obracela hlavu buď na Kevina nebo 

na Kailu. Oba jí dali prostor na rozmyšlení, jelikož toho poslední dobu zažila až moc. 

„To jako, že by Kaila se mnou zůstala tady?“ 

„Přesně tak. Mně to vadit nebude, jelikož jsem se jí na to už zeptal. A sama ti může 

potvrdit, že by tu ráda s tebou zůstala,“ odpověděl Kevin a Charleen pohlédla na Kailu, 

která souhlasně zakývala hlavou. 

„Ráda ti s čímkoliv pomůžu. Udělám pro tebe cokoliv, abys byla šťastná,“ řekla jí Kaila a 

Charleen začaly téci slzy. Kaila nevěděla, proč se začala plakat, a proto se otočila na 

Kevina, který na ni kývnul hlavou. Smutně tedy odešla z ošetřovny, kde nechala Kevina 

s Charleen o samotě. Kevin sedl k ní na lůžko a opřel si ji o sebe. Vytáhl z kapsy kapesník 

a podal jí ho. 

„Pročpak pláčeš?“ 

„Vím, že se mi snažíte všichni pomoci, jenže nikdo mi nedokáže zakrýt a zapomenout 

ztrátu Nica. Každý den, každou hodinu, každou minut, každou vteřinu na něj myslím a 
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stále věřím, že tam někde venku je a volá o pomoc, jenže mu nedokážu pomoci. Kevine, 

žádám vás jen o jedno. Najděte mi ho, … prosím.“ 

„Najdeme ho, slibuji. I kdybych měl s lodí letět k nim do hnízda.“ 

„Měl byste něco vědět, než vyrazíte.“ Kevin začal tušit, že Charleen s ostatními Simi 

neřekli vše o Pinech., než Charleen začala mluvit, otřela si slzy a napila se minerálky, 

kterou měla nalitou ve sklenici, která byla položena na stolku. 

„Před šesti lety jsme byli ještě s Piny spojenci, jenže jednoho dne nás podrazili. Nico byl 

přímo u toho, když mu Alec Pin a Kerro z Druhé aliance zabili tátu. Od té doby jsme 

s nimi ve válce, která nemá konce. Nico už tolikrát plánoval pomstu, jenže my Simové 

takový nejsme. Teď si začínám uvědomovat, že jsem udělala chybu, když jsem Nicovi 

několikrát zabránila v pomstě. Jeho táta, dříve, než ho zabili, mu zanechal něco, co dokáže 

porazit kohokoliv. Proto věřím, že ho drží naživu, aby zjistili, kde se ta zbraň nachází.“ 

„Charleen, o jaké zbrani to mluvíš?“ začal se děsit Kevin. 

„O zbrani, která dokáže vyhladit půlku galaxie. Nico věděl, že tohle nesmí padnout do 

cizích rukou, a tak vydal rozkaz ke zničení té zbrani. Byla jsem přímo u toho, když ji 

rozebrali a zničili pomocí exploziv. Jenže to Pinové ani Druhá aliance nevědí. Obě tyto 

skupiny spolupracují společně. Povídá se, že vlastní neuvěřitelnou technologii, která je 

dokáže dát na vrchol moci. Jestli se jim ji podaří aktivovat a použít ji, je s námi všemi 

obyvateli této galaxie konec.“ 

„Znáš nějaké polohy jejich základen?“ 

„Znám, ale ještě k té zbrani. Existuje plán na její stavbu.“ Kevin se postavil a Charleen 

nevěděla, co to znamená. Věděla, že Kevin určitě něco bude chtít udělat, jenže neví co. 

Kevin se po pár vteřinách mlčení obrátil zpátky k Charleen. Bylo na něm poznat, že mu 

zkazila náladu, ale musela to říci, jestli po nich chce, aby jí zachránili Nica s ostatními 

unesenými Simi.  

„Kde je ten plánek?“ zeptal se. 

„Ten plán jsem já, … Kevine,“ odpověděla Charleen. Vyhrnula triko a obrátila se ke 

Kevinovi zády, kde měla vytetovaný plánek zbrani. 

„Proto vím, že na sto procent půjdou i po mně. Druhá aliance o vás ví už hodně dlouho.“ 

„Jak o nás vědí? A proč ten plánek máš na zádech?“ Posadil se zpátky na židli. 

„Druhá aliance dlouho prahne po moci, a tak mají několik špionů u Luciánské aliance, 

která o vás ví už dost. Vsadím se, že určitě někde u vás mají špeha. A mám to na zádech 

kvůli tomu, aby tu zbraň nikdo nikdy nikde nemohl nepostavit. Je to pro bezpečnost všech 

Simů a taky pro bezpečnost přátel v této galaxii,“ odpověděla Charleen na Kevinovy 

otázky. Kevin věděl, že jestli nic nepodniknou, tak v brzké době mohou zahynout. Zášť 

plné nenávisti k Lucianské a Druhé alianci se mu pořád zvedala. Tyto dvě aliance 

nenáviděl ze všech nejvíc a byl by rád, kdyby se jich jednou zbavili. Charleen se mu dívala 

do očí, ze kterých poznala, že ho něco trápí. Natáhla ruku a dotkla se ho jeho ruky. 

„Zřejmě vám taky nějak ublížili, jde to na vás poznat. Poznám na vás, že to držíte v sobě. 

Vy pomáháte mně, Kevine, tak teď chci pomoci já vám.“ Kevin se o svých pocitech 

nechtěl bavit na veřejnosti. Bylo to pro něj těžký, když si vzpomene na den, kdy chtěl 

vzdát celý svůj život. Jenže, jak se na něj Charleen dívala, nedokázal to skrýt. 

„Kvůli nim jsem málem vzdal celý svůj život. Jeden chlap mě srazil autem, když jsem jel 

na motorce. Skončil jsem v nemocnici s vážnými zraněními. Při druhé operaci jsem 

duševně chtěl vzdát celý život, jenže se mi v hlavě objevil Emerson a Pendergast, kteří mě 
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přiměli k tomu, abych zůstal., než se mi ti dva zjevili v hlavě, tak jsem myslel, že jsou 

mrtví. Ale pak jsem zjistil, že je Antikové vzali mezi sebe a stali se jedněmi z nich. Moc 

už na tu nehodu nevzpomínám, ale kvůli Emersonovi mám spoustu nevyřízených účtů se 

všemi aliancemi, co jsou spolčeny s Luciány.“ 

„To je mi líto… Co je to vlastně motorka a auto?“ Kevinovi došlo až teď, že takové věci 

nezná. Krátce se zasmál a odpověděl jí: „Chvilku počkej. Jen si dojdu pro tablet a ukážu ti 

to. Jsem zapomněl, že takové věci vůbec neznáš.“ 

„Tak vidíte, že to jde,“ řekla Charleen, když viděla ten jeho úsměv na tváři, který ji velice 

potěšil. Je ráda, když někomu dokáže pomoci. Kevin zůstal sedět a dveře na ošetřovnu se 

otevřely. Přišla za nimi jak Kaila, tak i Sam, Helen a Hetty. Všechny přišly k Charleen a 

usmály se na ni. 

„Děkuji vám, přátelé.“ 

„My děkujeme tobě, Charleen,“ řekla Kaila a s pomocí Kevina se dostala na lůžko za 

Charleen, která si ji posadila na klín. Obě se začervenaly a Kaila se k ní přitulila. Charleen 

tedy přikryla peřinou i Kailu. 

„Něco se ti tam hýbe,“ řekla Kaila a všichni se zasmáli. 

„To je má a Nicova nenarozená tříměsíční holčička. Brzy už přijde na svět a budu s ní 

potřebovat pomoc. Chtěla bys u mě zůstat?“ 

„Ahm,“ souhlasila Kaila a přiložila ouško k bříšku, které vydávalo menší vibrace, jelikož 

Simská nenarozená holčička je i přesto v těle maminky aktivní. 

„Copak tam posloucháš?“ 

„Pšš. Chce spinkat. A její maminka by taky měla odpočívat,“ odpověděla Kaila. 

„Právě jsem se probudila, Kaily. My simské ženy prožíváme při těhotenství zvláštní pocity 

a jsme až moc aktivní spolu s miminkem. Umíte hrát… Leamo?“ 

„Leamo? Co to je?“ zeptal se Kevin. 

„Vím, že to tu také vaši lidé hrají, jen to nazýváte jinak. Myslím, že jeden tomu říkal… 

Prší? Jestli se nepletu.“ 

„Tak karty tu máme a Prší známe, takže proč ne? Přidáte se, dámy?“ Kevin pohlédl na 

dámy, které stály hned za ním. Všechny souhlasně kývly hlavou a šly si pro židle. Kevin 

mezitím přestěhoval stůl, aby bylo na čem hrát. 

„Kevine. Co vlastně bude s těmi čtyřmi Aurorami?“ zeptala se Helen. 

„Dvě zůstanou v Pegasu a zbylé dvě se sem přesunou spolu se Sibylou.“ 

„Je skvělé, když teď máme větší flotilu. Můžeme si více užívat,“ řekla Helen. 

„Nejdříve musíme nalézt naše přátele, pak bude zábava. Takže já začínám,“ řekl Kevin a 

jako první začal s hrou. 
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Epizoda 18 : Srážka s nepřítelem 

 

Po návratu návštěvníků z Digammy se teď Kevin musí rozloučit s Kailou, která jde za 

Charleen na Digammu, aby jí se vším pomohla. Celé posádce Odyssey bude moc scházet, 

jelikož jim vždy s něčím pomohla, a dokonce je i přiučila něčemu novému. Kevin ji ale 

nenechá odejít s prázdnou. Spolu se Sam se vydal do obchodů s oblečením, kde začali 

vybírat jak šaty, tak i trička, mikiny, boty, kalhoty a spodní prádlo. Bylo toho tolik, že 

nevěděli, kam to dávat. 

 

Země, SGC, místnosti s bránou 

Po dvou dnech nakupování oba stáli v místnosti s bránou, která se pomalu vytáčela. Kaila 

stála před nimi oblečená v šatech od Charleen, které jí darovala. Nevěděla, co má říci, a 

tak přicupala ke Kevinovi a objela ho kolem nohy. Ještě musí trošku povyrůst, aby 

dosahovala Kevinovi až k pasu. Kevin dřepnul a objal ji se slovy: „Budeš mi chybět.“ 

„Mě taky, … Kevine.“ Bylo to poprvé, kdy mu řekla křestním jménem. 

„Kdyby se ti po nás stýskalo, tak okamžitě běž za plukovníkem Ryanem Robbinsnem a 

řekni mu, ať se spojí s Odysseou. Pokud nebudeme v nějaké bitvě, tak určitě si s tebou rád 

popovídám. Anebo při nejlepším přiletíme rovnou za tebou. Záleží, jak ti bude moc 

smutno,“ když to dopověděl, spojení mezi Digammou a Zemí bylo navázáno. Oba pohlédli 

na bránu a pak znova navázali oční kontakt. 

„Tak už běž. Jinak tu začneme brečet.“ Kaila ho ještě jednou objala a pomalými krůčky 

vyrazila směrem k bráně. Těsně před bránou se zastavila a pohlédla za sebe, kde před 

rampou stál Kevin se Sam. Nevydržela ani chvilku a rozeběhla se za nimi zpátky. Kevin 

nastavil ruce a vzal si ji do náručí. 

„Tak já půjdu s tebou.“ 

„Já taky,“ řekla Sam a vyrazili k bráně. 

„Kdy vás čeká to povýšení, podplukovníku Carterová?“ zajímalo Kailu, než vstoupí do 

brány. 

„Za týden. Jestli budeš chtít, tak přijď,“ odpověděla Sam. 

„Přijdu. Takovou událost si nenechám ujít.“ Oba důstojníci se na ni usmáli a vešli do 

otevřené brány. 

 

Země, SGC, laboratoř Kašparové 

Mladá, dvaadvacetiletá dívka, která nedávno dostudovala vědeckou střední školu, dostala 

před několika měsíci nabídku, jestli by chtěla pracovat v nejtajnějším projektu na celém 

světě. Byla druhou Češkou, která se dostala tak daleko ve své kariéře, která jí teprve 

přednedávnem začala. Nebyla ale jediná, koho z České republiky vybrali. Před několika 

dny se tam objevil nově vytvořený tým, které nese označení „HB-1“. Když měla s nimi tu 

čest se seznámit, hned po pár větách se stáhla a posoudila, že je to nejdebilnější tým, který 

mohli vybrat. 

Právě teď seděla u svého pracovního stolu, na kterém měla laptop se sklenicí plnou kofoly. 

Momentálně neměla nic na práci, a tak na laptopu psala svůj oblíbený příběh, který začal 

přijetím do SGC. Když nastoupila poprvé, tak měla dlouhé, hnědé vlasy. Teď byla 

ostříhána na krátko, aby mohla někdy do terénu s týmy. Věděla, že by jí dlouhé vlasy 

překážely při práci. 
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„Doktorko Kašparová, hlaste se v sekci patnáct, místnost šest,“ najednou se ozvalo 

z interkomu. Martina zrovna psala pasáž o tom, jak se jí tady moc daří. Psaní tak musela 

odložit a odešla ze své pracovny. 

 

Země, SGC, sekce patnáct, místnost šest – o dvě minuty později 

Po dvou minutách cesty přišla doktorka do místnosti, kde byla zhasnutá světla. Nechápavě 

stoupla před dveře, když viděla jen tmu. 

„To si ze mě dělají srandu,“ prohlásila po chvilce a tentokrát sprintem se vrátila zpátky do 

laboratoře. 

 

Země, SGC, laboratoř Kašparové 

Když svou kartou otevřela přepážku, čekalo tam na ni nemilé překvapení. 

„Já je zabiju. Vlastnoručně je zabiju,“ s těmito slovy přišla ke svému laptopu, na kterém 

byl zobrazen vzkaz. 

„Tvůj milovaný tým.“ Všechny složky, které měla v laptopu, byly smazané. I její kniha. 

Martina tedy na počítači zmáčkla na pár tlačítek a začala s obnovou dat., než se data plně 

obnoví, schovala laptop do skříně, kterou zamkla, a odešla z laboratoře. Věděla dobře, za 

kým jít. 

 

Země, SGC, kutloch HB-1 

Celý český tým HB-1 byl rozvalený na gauči a spal. Po několika vteřinách jim tam vpadla 

Martina. Když viděla, jak se tam válí, pohlédla po místnosti, jestli nemají něco, co by proti 

nim použila. Nakonec našla kýbl, který se nacházel pod umyvadlem. Kupodivu jako 

kdyby tam byl pro ni nachystán. Byl plný, a tak ho bez rozmyšlení vzala a vylila veškerý 

obsah kyblíku na ně. Všichni čtyři byli najednou vzhůru a začali nadávat. Martina jen 

tomu přihlížela a čekala, jestli vyjedou po ní. Nemusela čekat dlouho. 

„Co blbneš?!“ vyjekl na ni major Petr Hél, velitel týmu, který je známý pod přezdívkou 

Daedy. 

„Co já blbnu?! To vy čtyři, co blbnete? Jen tak mě vylákáte do jiné místnosti a mezitím se 

mi vloupete do laboratoře, kde mi smažete celý obsah počítače! Naštěstí, že tam mám 

obnovovací programy, které mě vše vrátí do původního stavu. Jestli ještě jednou přijdete 

do mé laboratoře, počítejte s tím, že se ven nedostanete živí.“ Petr pohlédl na zbytek týmu, 

který se poněkud choval divně. 

„Co se děje?“ 

„Do toho kýble jsem se vyčůral před dvaceti minutami,“ odpověděl ostřílený voják a 

zároveň kapitán letectva Martin Vrátný. Všichni na něj nechutně pohlédli, a i Martinu to 

překvapilo. 

„Fůj,“ řekla na to a rychle někam odhodila kyblík. 

„Co to na mě házíš?!“ vykřikl po ní Martin. 

„A ty se divíš? Fůj… Sbohem,“ taková byla její poslední slova, než za sebou zabouchla 

dveře. Všichni tři znovu pohlédli na Martina, který pomalým krokem šel ke své skříňce. 

„Ty ses vychcal do toho kýble?! Tos nemohl jít na záchod?“ zeptal se ho Petr. 

„Bylo to akutní… Co jiného jsem měl udělat? Počůrat se do kalhot?“ Martin si vytáhl ze 

skříňky čisté oblečení spolu s ručníkem, mýdlem a šampónem. 

„Třeba. Ale nemusels to vypustit do kyblíku.“ 
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„Buď potichu…“ 

„Jinak co? Chceš, aby se celá základna dozvěděla o tvém románku s…“ 

„Jestli to někomu řekneš, vlastnoručně tě zabiju dříve, než mě Martina předběhne,“ 

varoval ho předem Martin a hned opustil místnost, ve které to začalo dost páchnout. 

„Smrdím jak tchoř,“ řekl seržant Marek Ondráček a dal pohlavek Petrovi. 

„Hele. Co jsem ti udělal?“ 

„Díky tobě jsme mokří, jelikož, kdyby ses jí nehrabal v počítači, nepřišla by sem a 

nepolila nás Martinovým obsahem v močovém měchýři.“ Jak Marek, tak i kapitán David 

Holba vstali z gauče a šli si pro věci do skříněk. Petr mezitím čuchnul k hadrům a usoudil: 

„Páchnu jak tchoř…. Blééé.“ 

 

Země, SGC, laboratoř Kašparové 

Martina naštvaně přišla zpátky do své laboratoře a ze zamknuté skříně vytáhla svůj laptop, 

který byl obnoven do své původní podoby, než si s ním pohrál tým HB-1. Laptop znovu 

položila na psací stůl a pokračovala v psaní příběhu, který už má téměř dvě stě padesát 

osm stran. 

 

Digamma, kolonie, dům Charleen 

Charleen spolu s novou spolubydlící právě seděly na gauči, před kterým stála Sam 

s Kevinem, kteří se už chystali na odchod. 

„Nechtěli byste tu zůstat?“ zeptala se Charleen. 

„Rádi bychom, jenže už musíme jít. Práce volá,“ odpověděl Kevin. Kaila rychle za oběma 

přicupala a objala je. 

„Ahoj Kaily.“ 

„Ahoj Kevine.“ Kevin se na ni usmál a po chvilkovém rozloučení oba návštěvníci odešli. 

Charleen přišla za Kailou, která zůstala stát před zavřenými dveřmi. Dřepla vedle ní a 

opřela si ji o sebe. 

„To bude dobrý. Není to naposledy, co je vidíš. A jak ti řekli, kdykoliv je můžeš 

navštívit.“ 

„Já vím.“ 

„Tak pojďme, musíme ti vybalit věci a dát je do skříní. 

„Ahm.“ Usmála se na ni a spolu odešly do obývacího pokoje, kde bylo několik krabic, ve 

kterých má Kaila věci. 

 

Země, SGC – o dvacet minut později 

Generál Landry stál před aktivovanou bránou, kterou přišli podplukovníci Marks a 

Carterová. 

„Vítejte zpátky,“ přivítal je Landry. Jakmile oba k němu přišli, mohl pokračovat: 

„Potřebuji s vámi oběma mluvit.“ 

„Něco se stalo?“ zeptala se Carterová. 

„To vám povím až v kanceláři,“ odpověděl Landry a oba jej následovali do kanceláře. 

Když všichni usedli do křesel, mohl Landry odpovědět na otázku od Carterové. 

„Před dvaceti minutami se nám ozvala SG-23. Našli tam něco zajímavého. Chci tam vyslat 

SG-1čku, jenže major Johnsová nemá tak velké zkušenosti s technologiemi v terénu jako 

vy. Proto chci, abyste s nimi šla.“ 



~ 356 ~ 
 

„O jakou jde přesně technologii?“ zajímalo ji. 

„To právě, že nevíme. Proto si vyžádali vás. Vy tomu budete rozumět.“ 

„Poslední mise bránou, než budu na lodi… To beru,“ souhlasila Carterová. Marks si tam 

pohoupával a jen poslouchal. Sam na něj pohlédla a řekla: „Jsi nějak potichu.“ 

„Já jen poslouchám. A proč jsem tady já?“ 

„Kdyby se něco přihodilo, chci, abyste byl v pohotovosti. Athena je na české Alpha 

základně, Daedalus a Apollo jsou někde na cestě. Takže zbýváte jen vy.“ 

„Aha. Tak to mám čas si něco vyřešit,“ řekl na to Kevin. 

„Takže oba s tím počítáte?“ 

„Ano,“ odpověděli oba. 

„A kdy vyrážíme?“ zeptala se Sam. 

„Za pět hodin. Hned po HB-1.“ 

„HB-1? Kdo jim vymyslel takovou zkratku?“ zeptal se Kevin. 

„Oni sami. Jsou to Češi.“ 

„Slyšela jsem, že tu máte i novou doktorku.“ 

„Věda ji baví, a když jsme viděli její výsledky, tak jsme neváhali a hned jsme ji přijali.“ 

„Tak to se na ni půjdu podívat,“ řekla Sam a vstala z křesla. 

„Takže jestli je to vše, tak si jdu rychle něco zařídit,“ řekl Kevin a taktéž vstal. 

„Je to vše. Za čtyři a půl hodiny chci mít vás oba připravené.“ 

„Nebojte, Odyssea to vše jistí,“ řekl na to Kevin a spolu se Sam odešli z Landryho 

kanceláře, ve které zůstal její majitel. 

 

Země, SGC, laboratoř Kašparové – o pět minut později 

Martina byla na tým HB-1 natolik naštvaná, že si vytiskla jejich fotografie a přidělala si je 

na nástěnku, která vysela na zdi, na druhé straně, než měla stůl, na kterém seděla. V rukou 

držela nože a přemýšlela, koho trefí prvně. Když si po chvilce vybrala svůj cíl, tak 

napřáhla ruku a vrhla nůž přímo na obrázek Petra Héla. 

„Trefa!“ zaradovala se. Po chvilce si uvědomila, že tam není sama. Pohlédla směrem k 

přepážce, u které stála Sam. 

„Ou. Pěkná trefa,“ uznala Sam. 

„Oh. Podplukovník Carterová, jestli se nepletu?“ Martina rychle seskočila ze stolu a šla za 

Sam. 

„Uhodla jste. A vy musíte být doktorka Kašparová, jestli jsem vás vyslovila správně?“ 

„Je mi potěšením vás poznat. Doufala jsem v tento okamžik, i když ne zrovna, když budu 

házet noži na členy českého týmu HB-1.“ Sam se zasmála a pak se jí zeptala: „Co vám 

udělali?“ 

„Vylákali mě do jiné místnosti a oni se mi mezitím vloupali sem do laboratoře. Vymazali 

mi všechny složky z laptopu, tak jsem si je musela obnovit. No a za trest jsem je polila 

Martinovým obsahem močáku. Původně jsem myslela, že to je čistá voda, ale pak to 

vyklopil. Doufám, že jim to stačilo, jinak je příště vlastnoručně zabiju… Ahm… Kvůli 

tomu jste asi nepřišla, že? Co pro vás mohu udělat?“ 

„Nic nepotřebuji. Přišla jsem se jen za vámi podívat a zeptat se, jak se vám tu líbí.“ 

„Je to tu rozhodně lepší, než sedět v laboratořích a zkoumat to, co už dávno bylo 

prozkoumáno a potvrzeno. Nanotechnologie, kvantová fyzika, teorie relativity a mnoho 

dalších věcí se potvrdili jen pouhou cestou bránou, kterou jsem zatím viděla pouze jednou, 
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jelikož k ní mám vstup zakázán. Proto mě taky štvou ti čtyři. Smějí se mi, že oni můžou 

chodit na mise a já ne. Jak mě tím oni dokážou vytočit.“ Martina se k Sam obrátila zády a 

šla ke svému stolu, ke kterému usedla. Opřela ruce o hlavu a nad něčím začala přemýšlet. 

Sam povzdychla a šla za ní. Sedla si na židli a řekla: „Určitě někdy dostanete šanci dostat 

se ven.“ 

„Dala bych za to všechno. HB-1 jde dneska na P5Y-483.“ Sam se po chvilce usmála, když 

jí něco trhlo v té své šikovné hlavince. 

„A co kdybyste šla s námi? Hned po nich jde SG-1 s SG-23 na P4Q-385. Mohla byste se 

přiučit.“ Martině se hned rozzářily oči, když dostala šanci, která se už možná nebude 

opakovat. 

„A…A…A…Ano. Beru. Udělám proto cokoliv.“ Sam se zasmála a poplácala ji na rameni. 

„Tak za čtyři hodiny buďte připravena.“ 

„Budu, slibuji. Konečně jim přestane mlet huba,“ ulevila si šťastná Martina. 

 

Země, Colorado Springs, zlatnictví – o dvě hodiny později 

Kevin vytáhl svou sestru od práce a spolu šli do zlatnictví, kde chtěl Kevin vybrat jeden 

dáreček. Oba teď stáli u vitrínky, kde byly vystaveny zásnubní prsteny. Jane vůbec 

netušila, že je se vztahem se Sam tak daleko. 

„Páni, brácho. Ty mě jen překvapuješ.“ 

„Mám teď necelé tři hodiny volného času, a tak toho chci využít.“ 

„Kolik máš s sebou peněz?“ 

„O peníze se nestarej, prostě vyber ten, který by se líbil Sam,“ odpověděl jí. 

„Mně se líbí ten zlatý s diamantem,“ poukázala Jane na jeden z prstenů. 

  
„Já věděl, proč si tě vzít s sebou.“ Usmál se na Jane a šel za obchodníkem, který mu ten 

prsten dal do krabičky. Po zaplacení se vřele rozloučili, a tak Kevin splnil svůj zadaný 

úkol. Oba teď razili k autu, které bylo zaparkováno kilometr od zlatnictví. 

„A kdy ji chceš požádat o ruku?“ zajímalo Jane. 

„Hned po jejím povýšení.“ 

„Takový pěkný dárek. A já takový nedostanu nikdy.“ 

„Ale nenaříkej. Vsadím se, že ti Barta taky koupí,“ řekl Kevin a oba nasedli do auta. 

„No, chvíli to ale potrvá,“ řekla Jane a krátce se zachechtala, jelikož si vzpomněla na 

nedávnou událost v její kajutě. 

„Čemupak ses zachechtala?“ 

„Ale ničemu. Jen jsem si vzpomněla na jednu scénu.“ 

„Myslíš na tu, jak si s Bartou řádila v kajutě?“ překvapil ji Kevin. 

„Jak to víš?“ 

„Prý to tvoje hekání se neslo celou lodí,“ odpověděl a připnul si bezpečností pás. Jane 

položila hlavu na palubní desku a Kevin se začal smát. 

„Copak? Vždyť to sama víš.“ 

„Trapas… Hodně velký.“ 
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„Připoutej se,“ řekl se smíchem a nastartoval auto. 

 

Země, SGC, dámské sprchy – o hodinu a čtvrt později 

Martina se chtěla před misí pořádně osprchovat, jelikož na její první misi chtěla být čistá a 

udělat dobrý dojem na ostatní. Když vylezla ze sprchy, měla kolem těla omotaný ručník a 

na hlavě taktéž. S žabky na nohou šla ke své skříňce, kterou otevřela. V momentě se 

zarazila, když skříňka byla prázdná. Všechno její oblečení bylo pryč, jen tam zůstal vzkaz. 

„Určitě ti to sekne v tom ručníku, ostřílený voják alias St0rm,“ přečetla hlasitě vzkaz. 

Práskla dvířky od skříňky a pohlédla na hodiny, které vysely nad dveřmi. Bylo za pět 

minut půl druhé. 

„Výborně, takže je ještě stihnu.“ Naštvaná Martina odešla z šatny. Při odchodu třískla 

dveřmi. 

 

Země, SGC, místnost s bránou 

Tým HB-1 stál před rampou a čekal jen na moment, kdy se otevře brána. Martin vyprávěl 

Petrovi, co před několika minutami udělal. Proto se Petr nedivil, že tak rychle spěchá 

zdrhnout z SGC. 

„Ještě tři symboly.“ 

„Typuji, že je ještě ve sprše. Neboj, zdrhneme dříve, než sem dorazí,“ řekl Petr. Bohužel 

pro Martina přišla Martina, která si to zamířila rovnou k němu. 

„Ne, ne, ne, ne…! Prosím, tady ne!“ 

„Ty jeden zmetku!“ Natáhla ruku a pořádně mu jednu dala. Všichni, co byli buď místnosti, 

nebo v operačním, civěli na ni, jak dává Martinovi za vyučenou. 

„Můžeš přestat?“ 

„Ne, nemohu! Kam si mi schoval všechny hadry, ostřílený vojáku?“ 

„A co když ti to neřeknu? Co mi uděláš?“ Martina několikrát po sobě kývla hlavou a pak 

se na něj usmála. 

„Koledoval sis o to.“ 

„A o co?“ 

„Je den 7. května 2012 a ty jsi v Praze poznal mladou dívenku…“ 

„Dost, buď potichu!“ 

„Nebudu. Byla to krásná Ruska, se kterou jsi strávil příjemnou noc v hotelu v jejím pokoji. 

Nejdříve jste si zahráli pár partií šach, a nakonec to skončilo tím, že jste hupsli do 

postýlky. Ha…, než jste tam ale dobaletili, vypili jste toho tolik, že jste rozbili i zrcadlo v 

koupelně. Pak jste společně rozvrzali křeslo a pak jste teprve hupsli do postýlky.“ Martin jí 

chtěl zacpat pusu, jenže ona se nenechala a trochu od něj poodstoupila. Mezitím se brána 

aktivovala.  

„O dva měsíce později jsi zjistil, že čeká dítě. Když si to spočítáš, tak to vychází přesně na 

tebe. Ale když se to narodilo, zjistil jsi, že tři dny před tebou se vyspala s někým jiným a 

tys tomu jen dopomohl,“ celou jeho kratičkou příhodu převyprávěla v angličtině, takže jí 

každý rozuměl. Všichni, kdo to slyšeli, se málem váleli na podlaze. Martin byl ztrapněn a 

nevěděl, jak má zareagovat, jelikož na ni neví nic. Nakonec ale něco našel. 

„Ha. A co ty? Ty zase nemůžeš procházet bránou, ale my jo. Jsi jen obyčejná doktorka, 

která sedí v laboratoři a nemůže se z ní hnout.“ 

„Ulevil sis?“ 
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„Jop.“ 

„Tak já ti tu náladu znovu zkazím. Za půl hodiny vyrážím s SG-1 a SG-23 na P4Q-358. 

Takže žádná obyčejná doktorka nejsem. A s urážením, že nikam nemohu jít, je konec. 

Takže mě už nechte všichni čtyři bejt!“ zakřičela na všechny Martina a hrdě odešla z 

místnosti s bránou, i když nezjistila, kam jí dal věci. Martin po několika vteřinách vypěnil 

a předstoupil před tým. 

„Který z vás to byl?“ Nic. Nikdo nic nechtěl říci. 

„Kdo z vás tří jí to vykecal, jelikož o tom víte jen vy.“ 

„Oprava, teď to vědí všichni,“ opravil ho Marek. 

„Ty…! Tos byl ty, že?“ 

„Jop, to jsem byl já,“ odpověděl radostně Marek a začal před Martinem zdrhat. 

„Vyřídíme si to na druhé straně. Juchů,“ zaradoval se Marek a skočil zády do horizontu 

události. 

„Ten mě nezdrhne,“ řekl Martin a vběhl hned za ním. Petr pohlédl na zbylého člena týmu, 

Davida, který se akorát tomu zasmál. 

„Vlastně jsme to byli oba, ale to už je teď fuk,“ řekl David a spolu s Petrem šli směrem k 

bráně. 

 

Země, SGC, zasedací místnost – o deset minut později 

SG-1 a tým SG-23, který se vrátil před hodinou, sedí v zasedací místnosti kolem velkého 

stolu, kde každodenně proběhne několik brífinků. Generál Landry seděl vepředu, po jeho 

levici seděla SG-1 a po jeho pravici SG-23. Oba tyto týmy měly před sebou modré složky, 

ve kterých měly veškeré instrukce., než generál mohl začít s brífinkem, počkal na další 

dva, kteří se zúčastní také mise. Během chvilky přišla podplukovník Carterová, která po 

pozdravení sedla naproti Landrymu. 

„Tak můžeme začít, ne?“ ozval se Mitchell. 

„Ještě ne. Ještě nám někdo chybí,“ řekla Carterová. Po chvilce čekání se dostavila i 

doktorka Kašparová, která po dnešní scéně s HB-1 byla více slavná po celé základně než 

předtím. 

„Doktorko.“ 

„Generále.“ Kašparová usedla na židli vedle Carterové, která nedokázala úplně zakrýt svůj 

úsměv. Martina na ni pohlédla a obě vyprskly smíchy. 

„Už konec. K tomu se už vracet nehodlám,“ řekla po chvilce smátí. 

„Tak teď už můžeme začít,“ řekl Landry a najednou v zasedací místnosti převládlo ticho. 

Všichni hleděli na generála a čekali na moment, kdy začne hovořit. 

„Za dvacet minut oba týmy vyrážíte spolu na P4Q-358. Na požádání SG-23 jsem požádal 

podplukovníka Carterovou, aby vás doprovázela. Doktorka Kašparová se nabídla sama a 

ručí za ni Carterová. Teď můžete vy, majore,“ předal slovo majoru Kleinovi, veliteli SG-

23. 

„Necelých deset kilometrů od brány se nachází něco jako bunkr, ve kterém je ten přístroj. 

Snažili jsme se ho nějak aktivovat, abychom zjistili, jak funguje, ale je bez energie. 

Budeme muset s sebou vzít naquadahový generátor, abychom jej rozběhli. Jinak jsme 

nikoho v okolí dvaceti kilometrů neobjevili. Bunkr jsme taky kompletně prohledali. Krom 

toho přístroje tam nic není.“ Major předal zpátky slovo Landrymu, který jim chce oznámit 

další část mise. 
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„Jakmile tam budete, zabezpečíte kilometr kolem bunkru. Přístroj necháte na starost 

podplukovníku Carterové a doktorce Kašparové. Jestli bude možno ten přístroj bezpečně 

přenést, tak ho přineste sem na základnu, kde ho důkladně prozkoumáme. Kdyby nešel, 

tak vás tam nechám po dobu čtyř dnů. Každých sedm hodin se mi budete hlásit. Pro 

případ, kdyby se něco stalo, tak v pohotovosti je Odyssea, která by tam měla v případě 

nouze dorazit za necelou hodinu.“ 

„Doufejme, že se nic nepřihodí,“ řekl Mitchell. Carterová se usmála, jelikož dobře věděla, 

že kdyby se na Odyssee setkal s Marksem, mohlo by to skončit špatně. 

„To doufáme všichni. To je ode mne vše. Za patnáct minut u brány,“ tímto Landry uzavřel 

brífink a odebral se zpátky do své kanceláře, kde pokračoval v papírování. Sam pohlédla 

na Martinu, která se na první svou misi těší ze všech nejvíce. 

„Doktorko…“ 

„Ano?“ Martina se obrátila k Sam. 

„Co kdybychom si tykali?“ 

„A víte, že to není tak špatný nápad. Doktorka Martina Kašparová.“ 

„Podplukovník Samantha Carterová.“ Obě si potřásaly rukou se slovy: „Těší mě.“ 

„Ráda bych si s tebou připila, jenže jaksi před misí to nejde,“ pronesla Martina a Sam se 

tomu zasmála. 

„Nerad vás ruším, dámy,“ objevil se za nimi Mitchell, „ale za chvíli vyrážíme.“ 

„My víme,“ odpověděly obě zároveň a vstaly z židlí. 

„My dvě si rozhodně budeme rozumět,“ řekla Sam při odchodu z místnosti. Hned za nimi 

šly oba týmy. 

 

P5Y-483, louka – o necelé půl hodiny dříve 

Marek radostně vyskočil z brány a rychle utíkal dopředu před Martinem, který se hnal 

hned za ním. 

„Marku, stůj!“ Marek se zastavil za DHDčkem a Martin pomalými kroky přišel naproti 

němu. Oba se opřeli o DHD a čekali, kdo z nich začne. Nakonec začal ten, od kterého by 

to nečekali. 

„Vy dva, jsme tu na misi, ne na promenádě, takže dejte si pro dnešek mír, než se vrátíme 

domů!“ zakřičel na ně Petr, který s Davidem právě vyšli z brány. 

„Slyšel jsi Petra, tak mě nech být. On je tu šéf, takže ho stejně musíš poslechnout.“ 

„Petře, to mi děláš schválně. Zrovna jsem se rozjel,“ řekl Martin, když se k němu otáčel 

čelem. 

„Přestaňte… Oba. Máme to tu prohledat, a když tak navázat kontakt s místními obyvateli, 

jestli tu nějací jsou. V okruhu pěti kilometrů nic není, takže máme pěkný kus cesty. Takže 

oba dva vpřed,“ zavelel Petr a oba jej poslušně i s odmlouváním poslechli a šli po místní 

cestičce do lesa, který se táhl kilometry. 

Po pár minutách cesty lezlo jak Petrovi, tak i Davidovi to ticho na nervy. Oba přistoupili k 

oběma mlčícím a pohlédli na oba dva. 

„Co je?“ zeptal se Martin, když viděl Davida, jak na něj připitoměle civí. 

„Nic. Jen že jste nějak ticho. U vás dvou je to nezvyklí.“ 

„Nemám chuť na povídání,“ odpověděl Martin. 

„Co jste si vlastně s Martinou udělali, že jsi jí udělal toto?“ zajímalo Petra. 

„Ale… Znám ji přes internet a jaksi mi jednou něco udělala.“ 
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„A copak? Povídej, jsme jedno velké ucho,“ řekl Petr a zbytek se na něj začal tlačit. 

„To ze mě nedostanete. I kdybyste mě mučili…“ 

„Stejně to z tebe dostaneme, když tě v hospodě opijeme. Takže to řekni teď, když jsi ještě 

při smyslech a víš, co říkáš,“ pobízel ho David. 

„Jednou jsem jí něco nemilého řekl, no a na pak toho využila a jaksi mi to geniálně 

oplatila. Dobrý měsíc jsem byl na internetu natolik populární, že mi začalo chodit více 

mailů než v předchozích týdnech. A takhle se jí teďka pomstívám. A co vlastně udělala 

tobě, Petře?“ Teď najednou připadla pozornost na Petra, který vymyslel plán na smazání 

všech dat, co měla Martina v laptopu. Petr se poškrábal na bradě a přemýšlel, co jim 

rychle řekne. 

„No vyklop to…“ povzbuzoval ho tentokrát Martin. 

„No, abych pravdu řekl, tak jsme dopadli skoro stejně, jen mi nikdo neposílal maily, 

jelikož měla falešný mail, který jsem jí dal,“ přiznal se Petr a začal se smát, jelikož dopadl 

na tom nejlépe. 

„Já tě uškrtím. Příště mě varuj, než začneš někoho na skypu popichovat.“ 

„Zvykej si, teď ji máme na očích furt.“ David s Markem se tomu zasmáli, jelikož ti dva 

znají Martinu už hodně dlouho a jsou to kamarádi. 

Po patnácti minutách cesty byly asi v polovině lesa, který se jim zdál nekonečný. Bylo tam 

podezřelé ticho a tak, když zaslechli podivný zvuk, zvedli své zbraně a ostražitě se 

rozhlíželi kolem sebe. 

„Vidíte něco?“ zeptal se major. 

„Negativní,“ tak zněla ode všech odpověď. 

„Co to bylo?“ zajímalo Davida. 

„Nevím, ale slyšeli jsme všichni to stejné. Takže nastražte oči, možná nás někdo z dálky 

sleduje,“ odpověděl Petr a ostražitě pokračovali dále v cestě. 

Několik metrů od nich se nenápadně pohybovala skupina lidí, která v rukou držela zbraně. 

Jejich velitel byl vepředu a jeho zástupce dřepěl vedle něj. 

„Co uděláme, Mithrasi?“ zeptal se jeho zástupce. 

„Zatím nic, Jakobe. Budeme je sledovat, a až bude ta správná chvíle, tak zaútočíme.“ 

„Dobrá. Tak je pojďme obklíčit. Vezmu si protější stranu.“ 

„Hlavně dávej pozor, ať si vás nevšimnou.“ Jakob souhlasně kývl hlavou a na znamení šel 

se svými muži obklíčit HB-1. Mithras kývnul na své muže a pomalu se vydali směrem k 

pozemskému týmu, který ostražitě pokračoval v cestě. Věděl, že tuší, že je někdo sleduje, 

a tak šel na jisto. Po několika vteřinách byli všichni na svém místě a čekali jen na povel od 

velitele, který neváhal, když se HB-1 zastavila s podezřením, že je někdo sleduje. Petr 

nadzvedl zbraň, jenže už bylo pozdě, jelikož mu Mithras za pomocí injekční stříkačky 

vpravil do krku uspávací látku. Během několika vteřin všichni čtyři leželi nehybně na 

zemi. Mithras hrdě stál nad uspaným Petrem a Jakob přišel k němu se slovy: „Kerro nám 

za to poděkuje. Dostaneme odměnu.“ 

„To ano,“ souhlasil a pohlédl na ostatní, „ale teď je vezměte, vracíme se.“ Jakmile celému 

tým HB-1 vzali jejich věci, vzali je na ramena a šli směrem k bráně, u které čekala další 

skupina Druhé aliance. 
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Epizoda 19 : Rozhodnutí 

 

P4Q-385 

Týmy SG-1 a SG-23 s doprovodem doktorky Kašparové a podplukovníka Carterové jdou 

loukou směrem k bunkru, ve kterém se nachází neznámí druh přístroje. Při cestě se major 

Johnsová odtrhla od svého týmu a přidala se k samotné ženské dvojici. Vřele ji k sobě 

přivítaly a začaly se navzájem představovat, jelikož doktorka je poprvé v terénu a moc lidí 

z jednotlivých týmů nezná. Byla moc šťastná, že se poprvé dostala mimo základnu, a to 

jen díky podplukovníku Carterové, která slíbila Landrymu, že se o ni postará a vrátí ji 

v jednom kuse v pořádku. Když Martina viděla tu nádheru kolem ní, začala se radovat a 

poskakovat. Po chvilce řekla: „Sam, tohle ti nikdy nezapomenu. Mockrát ti děkuji.“ 

„Kdyby ses někdy začala nudit v laboratořích, tak mi dej vědět. Sháním nějaké šikovné 

vědce a ty mezi ně rozhodně patříš.“ Martina s otevřenými ústy nemohla uvěřit tomu, co jí 

právě Sam řekla. 

„Když mi slíbíš, že nebudu na Hammondovi pořád zavřená, tak beru.“ 

„Dopředu ti slibuji, že zavřená nebudeš. A po domluvě s vedením budeme operovat 

zároveň s Odysseou, takže zábavy bude až dost. A obě lodě disponují asgardská jádra, což 

v případě bojů se budou hodit.“ 

„Asgardské jádro?“ nechápala Martina, o čem Sam mluví.  

„Asgardé. Ty je neznáš?“ Martina zavrtěla hlavou a Sam se tedy dala do vysvětlování. 

„Asgardi jsou naši mimozemští přátelé. Poznali jsme je jen díky generálu O’Neillovi, když 

si náhodou nahrál do mozku celý archív Antiků…“ 

„O tom jsem četla,“ přerušila ji Martina, „prý začal mluvit Antickou řečí.“ 

„Přesně tak. Měl tam také zabudovanou adresu Asgardů, která vedla do jejich domovské 

galaxie Ida. Jsou to šediví mužíčci… No, máme i jednu Asgardici, nebo-li Asgárdko podle 

některých. Jmenuje se Kaila, a právě je na Digammě.“ 

„Počkat, někde jsem slyšela, že jim generál O’Neill řekl „šedivá prdelko“. Je to pravda?“ 

Jak Sam, tak i Hetty se společně zasmály. Sam pak odpověděla: „Ano, je to pravda.“ 

„Chtěla bych je někdy vidět. Nikdy jsem se s nikým cizím nesetkala… No, krom Teal’ca, 

ten je asi první.“ 

„Neboj, dostaneš tolik příležitostí, že se nebudeš stačit divit,“ řekla jí na to Sam. 

 

K9M-802, sídliště 

Po úspěšném dopadením HB-1 je skupina z Druhé aliance odvedla na svou domovskou 

planetu, kde je budou vyslýchat a získávat potřebné údaje proti Tau’riům. Také chtějí 

získat informaci, kde skrývají Charleen Simovou.  

Právě teď všichni čtyři vyseli za ruce, nohy jim plandaly vzduchem, krev jim tekla z úst až 

na zem a kolem nich stála ozbrojená stráž. Slunko bylo nepříjemně ostré a pro ně to bylo 

velice špatné, protože jejich vršek oblečení ležel někde na zemi. Všichni byli už spáleni, 

ale i tak doposud nepromluvili ani slovo. 

 

O dva dny později 

Bylo poledne a za čtyřmi visícími muži přišel Mithras za doprovodu Jakoba a Leafa. 

Zakrvácený Petr zvedl hlavu a pohlédl na stojící trojici mužů, kteří už je mučili druhým 

dnem. 
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„Divím se, že jste doposud nikdo nepromluvil. Zřejmě budeme muset použít lepší a 

účinnější nástroje, než jsme na vás doposud zkoušeli. Leafe, odvaž toho prvního a přiveď 

mi ho.“ Petr pohlédl na Martina, jelikož on vysel hned na kraji. 

„Martine…“ vysoukal ze sebe Petr, který vysel hned vedle něho. Martina už si jednou 

odvedli a dopadlo to tak, že ho po dvou hodinách pověsili zpátky, ale v bezvědomí. 

„Petře… Já…“ 

„Nemluv. Šetři síly.“ Petr už tušil, že dříve nebo později z někoho z nich dostanou, co 

chtějí vědět. 

„Hej, Mithrasi,“ svolal na něj David, který byl rozhodně v lepším stavu než jeho kolegové. 

Mithras zrovna byl na odchodu a tak, když ho David oslovil jménem, zastavil a obrátil se 

směrem k němu. 

„Vezměte si raději mě než jeho.“ Mithras se tomu zasmál, a pak zašeptal něco Leafovi do 

ucha. Po chvilce souhlasně kývnul a Mithras odešel. Leaf s Jakobem šli k Martinovi, který 

ztrácí před očima naději na přežití. 

„Ne…“ vysoukal z hlasivek Martin. 

„Do hajzlu, jste mě neslyšeli?“ zakřičel David. Leaf poodešel od Jakoba, který s jedním 

mužem odváděli Martina, a stoupl si před něj. Během několika vteřin „přiletělo“ Davidovi 

pár slušných úderů z podání Leafa. David po chvilce flusl krev přímo na Leafa a ten ho na 

oplátku udeřil velkou silou do břicha. David se nenechal jen tak mlátit, a tak pravou nohou 

kopl Leafa do rozkroku a řekl: „To máš za to, ty zmetku.“ 

„Leafe, pojď už!“ zavolal na něj Jakob. Naštvaný Leaf pohlédl na Davida a po vražedném 

pohledu na něj šel za Jakobem, který na něj čekal u dveří, které vedly do budovy, kam 

před chvílí odvedli Martina. Jakmile Leaf přišel k němu, za sebou zavřeli dveře a přidali se 

k Mithrasovi, který tam na ně čeká. 

 

Když oba přišli do místnosti, kde k železné mříži přivázali Martina, Mithras stál před 

Martinem s elektrickými kabely, které vedly k energetickému generátoru, který jim 

vypůjčili z vyššího vedení Druhé aliance. Martin se proti tomu všemu nemohl bránit. Jen 

tam byl přivázaný a čekal, co se bude dít.  

„To vaše mučení mě nepřesvědčí říci vám to, co chcete.“ 

„To není mučení,“ řekl Jakob, „to je terapie šokem.“ Když viděl, jak Leaf přinesl kýbl 

vody, čekal to nejhorší. 

„Asi už víš, co tě čeká, takže ti dám na výběr. Buď nám řekneš, co potřebujeme, nebo se 

s tímto setkáš. A ujišťuji tě, že tě to bude hodně bolet,“ upozornil ho dopředu Mithras. 

„Nic vám neřeknu.“ 

„No, jak myslíš.“ Mithras pokynul na Leafa, který kýbl vody vylil na Martina. 

„Poslední šance.“ Martin byl odhodlán nic neříci a tak vzdát svou naději na pokračující 

život. Mithras tedy před ním elektrickými kabely zajiskřil a pak se jimi dotkl samotného 

Martinového těla. Martin to nevydržel a okamžitě začal řvát bolestí. 

 

Martinovo řvaní se doneslo až ke zbývajícím členům týmu. Petr nadzvedl hlavu a pohlédl 

na budovu, kam si před několika minutami odvedli Martina. Nemohl nic udělat, nemohl 

pomoci svému kamarádovi. 

 

Jakmile Mithras poodstoupil s kabely od Martina, přestal řvát bolestí.  



~ 364 ~ 
 

„Nakonec stejně řekneš, co chci vědět. Tak proč to nemůže jít po dobrém?“ zeptal se jej. 

„To já nevím, … asi to mám v povaze,“ odpověděl Martin. 

„Jak tedy chceš. Ale stejně nám pak řekneš polohu vaší základny, kde schováváte 

Charleen Simovou,“ jakmile to dopověděl, přiložil znovu k jeho politému, nahému tělu 

kabely a pokračovalo se v mučení. Během několika málo vteřin začal něco Martin říkat, a 

tak Mithras položil kabely bokem a přišel k Martinovi blíže se slovy: „Moc jsem ti 

nerozuměl.“ 

„Je na planetě…“ 

 

O pět minut později 

Jakob s Leafem poměrně po krátké době mučení přitáhli Martina k ostatním a pověsili ho 

zpátky za ostatními. Petr tušil, že jim něco musel říci, jelikož ozbrojení muži se 

shromažďovali v jednom domě. Když nikdo poblíž nich nebyl, pohlédl na Martina, který 

byl jen tak tak při vědomí, a řekl: „Martine…“ 

„Omlouvám se.“ 

„Cos jim řekl?“ 

 

O pět minut dříve 

„Je na planetě P4Q-385,“ odpověděl Martin. Mithras byl spokojen s touto odpovědí, ale 

pro jistotu mu řekl: „Jestli s touhle adresou lžeš, zabiju tě hned, jakmile se to dozvím.“ 

Martin kývnul hlavou, a tak tedy Mithras dal Jakobovi a Mithrasovi znamení, aby ho 

rozvázali a odtáhli k ostatním. 

 

Současnost 

„Martine…“ 

„Já vím. Dal jsem jim falešnou adresu. SG-1 s SG-23 by už tam neměli být. Byla to totiž 

jediná planeta, kterou jsem si pamatoval.“ 

„Martine, oni na té planetě stále jsou., než jsme odešli, mluvil jsem s Landrym. Nechá je 

tam na šest dní. Teprve uběhli dva. Jestli tam pošlou velkou skupinu lidí, což to určitě, 

nemají šanci.“ 

„Do hajzlu. To jsem nechtěl, toto ne. Do prdele,“ začal se z toho vinit. 

„Teď už s tím nic neuděláme. Nemůžeme utéci a ani je kontaktovat.“ 

„Ale musejí už vědět, že jsme zmizeli. Určitě už nás hledají,“ ozval se David. 

„Nenajdou nás,“ řekl mu na to Marek. 

„Marek má pravdu, neví, kde jsme. Nemohou vědět, odkud začít.“ 

„Musíme něco vymyslet, jinak se odtud nikdy nedostaneme,“ řekl David. 

„Souhlasím. Ale když tu takhle visíme, tak nic nezmůžeme. A i kdybychom jsme se 

nějakým způsobem osvobodili, tak nevíme, kde je brána. A navíc ani jeden nemáme sílu 

se někam odplazit. Obavám se kluci, že se odtud nikdy nedostaneme.“ 

 

P4Q-385, louka – o tři hodiny později 

Podplukovník Carterová s majorem Johnsovou a doktorkou Kašparovou šly loukou, která 

směřovala k bráně. Krom Martiny byly obě ozbrojené, jelikož nevědí, co je kdy může 

překvapit. Všechny tři se zasmály, když byly na vrcholku louky, ze které byl nádherný 

výhled na okolí. 
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„Tato planety je asi nejhezčí, kterou jsem viděla,“ posoudila Martina. 

„Je jich více takových. Jednou se na ně určitě dostaneš, slibuji,“ řekla jí na to Sam. 

„Musím vám oběma říci, že takový objev bych nečekala.“ 

„Ale přišla jsi na to ty, co to je,“ řekla Sam. 

„Když tak jsi to byla ty. Já tě viděla, jak si s tím hraješ a naschvál jsi mi to podstrčila, aby 

to vypadalo, že jsem na to přišla já. To nezakryješ,“ řekla na to se smíchem Martina. Hetty 

pohlédla na Sam a ta souhlasně kývla hlavou. 

„Až mě to u SG-1 přestane bavit, tak se přidávám k vám do skupiny. S vámi je hodně 

velká sranda.“ Zbylé dvě pohlédly na Hetty, která se nezdá být taková, jaká si myslí, že je. 

„Co se tak na mě díváte?“ zarazila se Hetty. 

„Ale nic, jen že tě takovou neznáme,“ řekla Sam. Hetty na to jen pohnula rameny a 

pokračovala dál v cestě. 

„Za jak dlouho máme to hlášení?“ zeptala se Martina. 

„Asi za hodinu. To stíháme k bráně. Klidně bychom stihli i piknik, kdybychom tu měli na 

něj potřebné věci,“ odpověděla Sam a všechny tři se zasmály. Po chvilce chůze se z ničeho 

nic zeptala Hetty: „Sam, už plánujete s podplukovníkem Marksem svatbu?“ Sam to 

zaskočilo a začala se dusit, proto Martina hnedka zareagovala a pobušila ji na záda. 

„Zhluboka nadechnout…“ 

„Dobrý. Cože to?“ 

„No, už s Marksem plánujete svatbu? Pořád se držíte u sebe a myslím, že by z vás byl 

dobrý svatební páreček.“ 

„No, řeč o tom zatím nebyla. A nechci na něj tlačit, nechávám mu volnou cestu.“ 

„Plukovník Samantha Marksová. To zní dobře,“ řekla Hetty. 

„Ale nech s tím už, jinak ti dám trest.“ 

„Ó, vážně?“ 

„Jo.“ Obě se zasmály a pohlédly na Martinu, která si hrála s neprůstřelnou vestou. 

„Copak děláš?“ zeptala se Sam. 

„Nesnáším neprůstřelné vesty. Proč je máme vlastně na sobě, když víme, že tu nikdo 

není?“ zeptala se Martina a rozepnula si vestu. 

„Je to jen kvůli bezpečnosti. Nikdy nevíme, kdo se tu může objevit,“ odpověděla Hetty. 

„A kdo by se tu teď objevil, když tu jsme už dva dny? Prostě tu vestu na sobě nebudu mít 

a tečka.“ Martina si sundala vestu a přehodila si ji na rameno. 

„Tak o tomhle se raději Landrymu nezmiňujme, jinak se mimo Zemi nikam nedostaneš,“ 

řekla Sam. Všechny tři s tím souhlasily a zahnuly směrem k lesní cestičce, kterou si to 

k bráně zkrátí. 

 

Po několika minutách vyšly z lesa, jenže Hetty něco zaslechla, a tak zastavila a upozornila 

zbylé dvě společnice. Jak Hetty, tak i Sam nabily své P-90ky a namířily je před sebe. 

Martina žádnou zbraň nevlastnila, a tak stoupla raději za ně. 

„Co se děje?“ zajímalo Sam, aby věděla, z jakého důvodu nabila zbraň. 

„Něco jsem zaslechla.“ 

„Dámy, doufám, že si děláte srandu?“ Sam udělala pár kroků vpřed a hned zpozorovala 

několik mužů, kteří vyběhli z lesa. Chtěla vystřelit z P-90ky, jenže jeden z mužů ji srazil 

na zem. Při pádu se silně praštila hlavou, a tak skončila v bezvědomí. Hetty rychle začala 

se střelbou a Martina se schovala za ni, jelikož zbraň nevlastní. 
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„SG-1, SG-23, byli jsme napadeni! Je tu Druhá aliance!“ zařvala do vysílačky rychle 

Hetty, aby upozornila oba týmy na nevítanou návštěvu. 

„Hetty…“ Hetty momentálně nemohla nic dělat, jelikož měla práci se střelbou na nepřítele 

blížící se k nim. Největším problém Martiny byl ten, že když začala střelba, upustila 

neprůstřelnou vestu na zem. 

„Sam!“ zakřičela Martina, jenže Sam byla v bezvědomí. 

„Utíkej zpátky. Budu tě krýt.“ 

„Ale…“ 

„Běž! Rychle!“ zakřičela Hetty. Martina tentokrát neváhala a rychle se otočila a běžela 

zpátky, odkud přišli. 

„A co ty?“ 

„Běžím hned za tebou. Neotáčej se a utíkej!“ I přesto, že tam musely Sam nechat ležet na 

zemi v bezvědomí, utíkaly, jak nejrychleji mohly. Jenže nevěděly, že tohle nebyla jediná 

skupina, která je napadla. Naproti nim se vynořila další skupina Druhé aliance. 

„Ne!“ zařvala Hetty, když jeden z mužů vystřelil na Martinu, která neměla na sobě 

neprůstřelnou vestu. Nestačila včas zareagovat, a tak dvě kulky měly přímý zásah. Martina 

byla zasažena dvakrát do břicha a hodně rychle klesla k zemi. Jako další byla na řadě 

Hetty, kterou hned po tom trefili do ramene. To už ale byl tým SG-1 na místě a začali se 

střelbou. Tým SG-23 nabíhal z druhé strany, aby nepřátele obklíčili a zabránili jim 

v útěku. 

„Zahajte palbu!“ zakřičel do vysílačky Mitchell, který byl poblíž Hetty a Martiny. Hetty se 

zraněnou rukou připlazila k Martině a hned ruce přitlačila na střelné rány, které měla na 

břiše. Dost krvácela, a tak musela pořádně přitlačit. Mitchell s Teal’cem běželi v před a 

stříleli skoro vše, co se jim připletlo do cesty k Sam. Když k ní přiběhli, Teal’c si ji položil 

na ramena a s Danielem běželi ke dvěma zraněným ženám. Mitchell s SG-23 obklíčil 

zbývajícího člena Druhé aliance, který přežil. Byl to Leaf, který se nechtěl dobrovolně jen 

tak vzdát, jenže neměl proti nim šanci, a tak položil svou zbraň na zem a nechal se svázat. 

Daniel přiběhl ke zraněným ženám jako první. Rychle z vesty vytáhl obvazy, které přitiskl 

na střelné rány na Martininém břiše. 

„Musíme se co nejrychleji dostat k bráně, hodně krvácí,“ řekla Hetty. Cam ji rychle vzal 

do náručí a rychle si to namířili k bráně. Hetty vytáhla z kapsy obvaz a taktéž si přitlačila 

na střelnou ránu. 

První běžel velitel týmu SG-23, major Klein, který si to hnal k DHD, hned za ním běžel 

Teal’c, který na ramenou nesl Sam, hned za ním klusal Cam, který nesl Martinu v náruči, 

vedle něho šla rychlým krokem Hetty, která si rukou držela obvaz na střelné ráně. Daniel 

byl hned vedle nich. Jednou rukou držel obvazy na střelných ranách na Martininém břiše a 

druhou rukou přidržoval Hetty, jelikož pomalu začala blouznit. 

Když major Klein přiběhnul k bráně, omráčil dva muže Druhé aliance, kteří tam hlídali 

bránu. Pak hned zadal na DHD adresu Země. Během několika vteřin navázal s SGC 

spojení. 

„Tady major Klein, velitel SG-23. Ať se připraví lékařské týmy, máme tři zraněný. 

Napadla nás Druhá aliance. Tři z nich jsme zajali.“ 

„Okamžitě uvědomím lékařské týmy. Kdo vše byl zraněn?“ zajímalo Landryho. 

„Podplukovník Carterová je v bezvědomí, major Johnsová má střelnou ránu na rameni a 

doktorka Kašparová má dvě kulky v břiše. Ať ihned připraví operační sál.“ 
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„Rozumím, vše bude přichystáno.“ 

 

Země, SGC, místnost s bránou 

Podplukovník Marks byl okamžitě informován o situaci, a tak přiběhl do místnosti 

s bránou, kde se začali objevovat členové obou týmů. 

„Sam!“ Zdravotní týmy rychle přiběhly s nosítky, na které položily Sam a Martinu. Co 

nejrychleji je vzaly na ošetřovnu. 

„Co se stalo?“ 

„Zaútočila na nás Druhá aliance. Nějak se museli dozvědět, že jsme tam,“ odpověděla 

Hetty, kterou si taktéž převzal zdravotnický tým. 

„A navíc tu máme tři z nich, kteří přežili. Snad z nich něco dostaneme,“ řekl Klein, který 

držel Leafa. 

„Počkejte chvilku, majore,“ řekl Marks, když Klein opouštěl s Leafem místnost s bránou. 

Oba se zastavili a Marks si to namířil přímo k Leafovi, kterého srazil na zeď. Hned potom 

vzal Kleinovi M9ku, kterou ihned namířil na Leafa. 

„Tak mluv. Kde držíte jeden z našich týmů?“ 

„Podplukovníku!“ zařval někdo na něj a Marks zakřičel nazpátek: „Teď ne!“ 

„Nikdy vám to neřeknu,“ řekl Leaf. 

„To si jen myslíte. Jestli mi to neřeknete, tak dopadnete jako Netan.“ 

„I tak mě nepřijmete mluvit…“ 

„Tak se brzy seznámíte s touhle zbraní a počítejte s tím, že vás nezabiju hned.“ Tou 

dobou, když to řekl, přiběhly další bezpečností jednotky. 

„Zdá se mi, že vás tu teď drží v šachu,“ zasmál se mu Leaf. 

„Bohužel ne.“ Stačila jen vteřinka a Marks sklonil zbraň a vystřelil na jeho nohu. Leaf 

začal řvát bolestí oproti Kevinovi, který zbraň namířil přímo k jeho bradě. 

„Zeptám se naposledy. Kde je držíte?“ Leaf byl celý zpocený, věděl, že jestli nic neřekne, 

bude po něm hned, proto raději řekl: „Jsou na K9M-802.“ Kevin sklonil zbraň a podal ji 

zpátky majiteli, který nestačil zírat stejně jako ostatní. 

„Marks, Odyssey.“ Z vysílačky se ozvala nazpátek jeho sestra: „Tady Jane, co se děje?“ 

„Přenes mě na palubu, vyrážíme na K9M-802.“ 

„Rozumím.“ 

„Jestli mi s těmi souřadnicemi lžete, počítejte s tím, že tohle je to poslední, co uvidíte,“ 

jakmile to dopověděl, byl přenesen na palubu Odyssey, která hned potom skočila do 

hyperprostoru. 

 

Země, SGC, ošetřovna 

Na ošetřovně se to teď hýbalo moc rychle, jelikož zranění doktorky byly až moc vážné. 

Proto si její operaci vzala na starost Carolyn Lamová. O majora se postarala její 

zástupkyně, která má velké zkušenosti se střelnými ranami. Jeden z doktorů si vzal na 

starosti Sam, která zřejmě měla silný otřes mozku. Doposud se ani jednou neprobrala. 

Proto ji vzali na rentgen. 

 

K9M-802, sídliště – o hodinu později 

Mezitím se na K9M-802 vrátil Jakob, který běžel rychle za Mithrasem čekajícího na něj ve 

své kanceláři. Když proběhl kolem čtyř zajatých členů HB-1, Petr už tušil, že mise 
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nedopadla tak, jak by si Mithras představoval. Rychle upozornil Marka a Davida, aby se 

připravili. Jelikož Petr vysel hned vedle Martina, on jediný ho může pomocí nohou bránit. 

Stačila jen chvilka a Jakob se s Mithrasem vydali hned k nim, a to se zbraněmi v rukou. 

„Petře, ...“ ozval se David. 

„Ano?“ 

„Myslel jsi vůbec na zbraně?“ 

„Popravdě… Ano, myslel, ale všechny scénáře končí špatně, takže jsem na to raději 

zapomněl.“ 

„Výborně.“ Mithras si stoupnul pár metrů od Martina, aby na něj Petr nemohl dokopnout. 

Věděl, že by se o něco takového mohl pokusit. Namířil zbraň na Martina, který dobrou 

hodinu visí opět v bezvědomí. Petr rychle zapojil mozkové závity a začal přemýšlet, co 

udělá. Během chvilky si začal broukat a tím trochu nakrknul Mithrase, který k němu přišel 

a udeřil ho do břicha. Stalo se to, co Petr přesně chtěl. Když dostal ránu do břicha, vedle 

něho visící David vší silou vymrštil nohu a kopnul ho rovnou do obličeje. Mithras spadl na 

zem a David se vyhupsnul nahoru, na železnou tyč, na které si šikovně sedl a začal si 

rychle rozvazovat ruce. Petr si podal Jakoba, který si to namířil k Davidovi, když viděl, jak 

udeřil nohou Mithrase. Jakob byl během chvilky taktéž na zemi, ale tou dobou už měl 

David volné ruce a mohl tak oba dva pořádně zmlátit, až do bezvědomí. Bylo ale divné, že 

nikdo jim v tom nezabránil, všude byl klid. Ani stráž nikde nebyla. Když si Petr taktéž 

rozvázal ruce, seskočil k Davidovi a upozornil na to ticho. 

„Kde jsou všichni?“ zajímalo Davida. 

„No právě. A ty dva už nech, dlouho se neprobudí. Teď musíme dostat Marka s Martinem 

dolů,“ řekl domlácený Petr, který se držel za břicho. David kývnul souhlasně hlavou a šel 

Petrovi pomoci dostat kamarády dolů. 

 

Země, SGC, ošetřovna 

Doktorka Lamová seděla na židli vedle nemocniční posteli, na které ležela doktorka 

Kašparová připojená na dýchací přístroje. Bylo poznat na doktorce, že je z toho nějak 

špatná. Z dálky ji sledoval její táta, generál Landry, který z této mise neměl moc velkou 

radost, když se při ní zranily tři ženy. Věděl, že teď jeho dcera potřebuje podporu, a tak 

přišel k ní a položil ruce na její ramena se slovy: „Jak jí je?“ 

„Obě kulky jsme vyndali, ale ztratila spoustu krve. Musela jsem ji uvést do umělého 

spánku, jinak by hned po probuzení cítila ostrou bolest, které jí chci ušetřit, než se trochu 

zotaví. Ale měla by být do dvou měsíců v pořádku,“ odpověděla Carolyn a hned na to si 

opřela hlavu o ruce. 

„To bude dobrý,“ řekl jí táta. Ona na něho pohlédla a tentokrát se opřela o něj se slůvkem: 

„Děkuji.“ Landryho také zajímalo, jak je na tom Carterová s Johnsovou, ale nemusel se na 

ně ptát, jelikož ho Carolyn předběhla. 

„Carterová má silný otřes mozku, prozatím je v bezvědomí. Johnsová je na tom lépe, 

kulku z ramene jí vyndali ven. Měla štěstí, že kulka nezasáhla tepnu.“ 

 

K9M-802, kilometr od sídliště 

Všichni čtyři členové týmu HB-1 se potulovali po planetě, o které nic nevěděli. Bylo jim 

stále podivné, že je nikdo nehledá, že je všude ticho. Po pár minutách poznali proč. Když 

dorazili na konec lesa, zastavili se, jelikož měli divný pocit, že je něco poblíž nich. Petr 
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s Davidem, kteří táhli Martina, pohlédli na Marka, který jim pohnutí rukou dal najevo, že 

mají zastavit, že je něco poblíž. Najednou kolem nich se začaly ozývat podivné zvuky 

mezi keři, až najednou někdo zakřičel: „Zajistěte okolí!“ Petr postřehnul, odkud hlas 

vyšel, a tím směrem se taky podíval. Najednou se u nich objevil velitel Odyssey spolu 

s jeho ochrankou a dalšími čtyřmi týmy. Mezi týmy tam byl i jeden lékařský, který si to 

okamžitě namířil ke zraněným mužům, kteří nevydrželi už stát na nahou a klesli k zemi. 

Marks rychle přiběhl k Hélovi a zeptal se ho česky: „Jste v pořádku?“ 

„Ne tak docela, ale děkujeme za záchranu, pane,“ odpověděl major a znova se chytnul za 

břicho. 

„Dostaneme vás domů co nejrychleji,“ řekl Marks a pak zapnul na své vestě vysílačku: 

„Odysseo, přeneste lékařský tým i tým HB-1 na ošetřovnu, my ostatní se tu ještě 

porozhlédneme.“ 

„Rozumím,“ odpověděla nazpátek Evansová. Když oba týmy byly přeneseny na Odysseu, 

Marks s ostatními třemi týmy vyrazil k sídlišti Druhé aliance. 

 

Po chvilkové cestě dorazili k sídlišti, kde byl ponechán domlácený Mithras s Jakobem. 

Když vešli dovnitř, oba dva už tam nebyli. 

„Zajistěte oblast!“ zakřičel jeden z velících důstojníků jednoho týmu. 

„Jedničko, pojďte se mnou!“ zavelel Marks a tým SGO-1 ho následovala. Všech pět si to 

namířilo do jedné budovy, která se zdála podle Markse být hlavní v tomhle sídlišti. 

Opatrně se všichni rozhlíželi kolem sebe, aby je nic nepřekvapilo. Když Marks nahlédl do 

jedné místnosti, zahlédl tam něco zajímavého. Velitel SGO-1, major Jennings, si jej 

všimnul, že si to zamířil do jedné místnosti, a tak šel pro jistotu s ním. 

„Našel jste něco, pane?“ zajímalo majora. 

„Možná,“ odpověděl podplukovník a sedl si k počítači, který se nacházel hned naproti 

dveřím na druhé straně místnosti. Bylo mu divné, že na této planetě se nacházelo něco, 

jako je počítač. Nebyl dokonce ani zaheslovaný, jednoduše mohl s ním pracovat, jak se mu 

chtělo. 

„Co dělá tady počítač ze Země? Vždyť takový máme v SGC…“ Kevin se najednou zarazil 

a pohlédl na Jenningse. 

„Nemyslíte si, že…?“ 

„Jo, máme na Zemi pár kamarádů, kteří tam nemají co dělat.“ 

„Je tam něco důležitého, pane?“ 

„Jsou tam samé záznamy o planetách, které jsme v minulosti navštívili. Ale je tu také i 

složka s názvem „Technologie“. Jestli tam bude vše o jejich technologii, a ještě informace 

o tom, jaké mají zbraně a na jakých frekvencích fungují jejich štíty na lodích, bude s nimi 

ámen. Stačí, abychom upravili své zbraně, přizpůsobili tomu štíty a můžeme na ně 

vyrazit.“ Když Kevin mluvil, prohlížel veškeré složky, které měl dostupné. Stojící 

Jennings mu nakukoval přes rameno a nemohl uvěřit, co vše Druhá aliance s Luciánskou 

aliancí vlastní. Když Kevin otevřel soubor označený „Peuta“, jeho oči nestačily zírat na to, 

co právě teď objevil. 

„Ten počítač bereme s sebou, tohle musí Landry i O’Neill vidět.“ Na obrazovce byla 

zobrazena antická loď nové třídy, se kterou se nikdy nesetkali. Kevin vstal ze židle a 

okamžitě se spojil s Odysseou, která bezpečně přenesla počítač k nim do laboratoře, kde se 

na něj chce Kevin při cestě zpátky podívat., než všechny týmy byly přeneseni na 
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Odysseou, prozkoumaly celé sídlo Druhé aliance, nic zajímavého tam nenašly, takže se 

mohly nechat přenést na loď, která hned po tom vstoupila do hyperprostoru. 

 

Hyperprostor, Odyssey, ošetřovna 

Kapitán David Holba a seržant Marek Ondráček leželi na lůžcích, oba se zdáli být 

v pořádku, ale i přesto je doktoři vyšetřili zda-li nemají vnitřní zranění. Kapitána Martina 

Vrátnýho i majora Petra Héla si rovnou vzali na operační sál, aby zacelili nejhorší rány, 

které utrpěly. Nejhůře na tom bylo u obou břicho, které měly narudlé, bylo tak zcela jisté, 

že mají vnitřní krvácení, které museli okamžitě zastavit. 

David i Marek právě teď hovořili s Marksem, který se chtěl ujistit, že všichni budou 

v pořádku. 

„Víte, jak je na tom Martin? Nikdo nám nic zatím nechce říci. Pořád kolem nás chodí a 

kontrolují nás, jestli jsme v pořádku.“ 

„Major i kapitán jsou stále na operačním sále. Ale mluvil jsem doktorem, major bude 

stoprocentně v pořádku. Ale kapitán… je v ohrožení života. Jakmile dorazíme na Zem, 

čeká ho na sto procent další operace, zde na všechno nemáme vybavení,“ odpověděl 

Marks. 

„Za jak dlouho budeme na Zemi?“ zajímalo Marka. 

„Asi za půl hodiny. Oba si teď odpočiňte, máme toho dost za sebou,“ řekl při odchodu 

Kevin z ošetřovny. Jenže, než z ní odešel, zeptal se ještě ležící Marek: „Jak je na tom tým 

SG-1?“ Kevin se k němu obrátil čelem a odpověděl: „Major Johnsová má střelnou ránu na 

rameni, doktorka Kašparová schytala dvě kulky do břicha a podplukovník Carterová má 

silný otřes mozku, ještě se neprobudila.“ Marek se otočil na Davida, který s hrůzou měl 

otevřenou pusu. 

„Martina…“ 

„A budou všechny v pořádku?“ 

„Doufám, že ano,“ to byla poslední slova Kevina při odchodu. 

 

Země, SGC, ošetřovna – o půl hodiny později 

Všichni doktoři čekali na ošetřovně na přílet zraněných členů HB-1. Mezi nimi nemohla 

chybět i doktorka Lamová, která už jednu důležitou operaci provedla. Teď bude mít další 

na starost. Z Odyssey se ozval hlavní lékař, který se spolu se zraněnými nechal přenést na 

ošetřovnu. 

„Zdravím, kapitán Vrátný, má těžká vnitřní zranění, okamžitě musí jít na sál.“ Lamová 

kývla hlavou a se svým týmem šla hned neoperační sál. 

„Major Hél. Má už po operaci, vše dopadlo dobře. Musíme ho ale hlídat. Pak tu jsou 

seržant Ondráček a kapitán Holba, oba jsou v pořádku. Žádná operace u nich nebyla nutná. 

Ale týden by rozhodně měli být na pozorování.“ Zbylí doktoři si rozdělili, o koho se 

budou starat, a hned se dali do práce. 

Brzy po přenesení zraněných se objevil i na ošetřovně Marks, který chtěl vědět jen jediný, 

jestli se Carterová už probudila. Jenže doktor, který byl poblíž, rovnou zavrtěl hlavou. 

 

Neznámá soustava, Peuta, základna 

Mithras s Jakobem, kteří unikli pozemským jednotkám jen tak tak, se okamžitě přesunuli 

na Peutu, kde musí mluvit s Alecem Pinem a Kerrem, který tam taktéž byl. Když jim oba 
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oznámili, že se na jejich planetu dostali pozemšťané, bylo zcela jasný, že začnou oba 

nadávat. 

„Měli jste tam počítač ze Země. Teď budou o nás určitě vědět. Okamžitě musíme povolat 

flotilu, ať hlídkují nad planetou. Tuhle základnu jim nepřenecháme, dokud nebudeme 

všichni do jednoho mrtví!“ zakřičel naštvaně Alec. 

„A co jinak budeme dělat?“ zajímalo Mithrase. 

„Máte ten přístroj z té planety?“ zeptal se na oplátku Kerro. 

„Ano, jakmile pozemšťané od tama odešli, naše jednotky úspěšně získaly ten přístroj. 

K čemu vlastně slouží?“ 

„Potřebujeme ho k získání informací. Pořád nevíme, čím se ta loď spouští. Ten přístroj 

nám pomůže to zjistit. Okamžitě pro něj běžte a přineste ho sem.“ 

„Ano, pane.“ Oba poddaní Kerra opustili místnost, kde Alec s Kerrem pohlédli před sebe. 

Před nimi na konci místnosti se nacházel na stole ten samý počítač, který měl Mithras na 

své planetě. Bylo zřejmé, že na Zemi mají někoho, kdo jim předává informace o obraných 

složkách domovské planety Tau’riů. 

 

Pokračování příště 
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Epizoda 20 : Samota, část 1 

 

Země, SGC 

Po tom, co byli zranění převzati na ošetřovně v SGC, tak se to tam začalo pěkně hýbat. 

Každý tam chtěl vědět, co se vlastně stalo. Generála Landryho teď nejvíce zajímalo, zda-li 

jeho podřízení budou v pořádku. Seržant Ondráček a Holba byli po několika vyšetřeních 

propuštěny, když všechny testy ukázaly, že jsou v pořádku. Kdo na tom zůstával nejhůře, 

byla doktorka Kašparová spolu s kapitánem Vrátným, kteří nadále byli v umělém spánku. 

 

Neznámá soustava, Peuta, základna 

Vědečtí důstojníci Pinů zkoumali přístroj, který úspěšně získali z planety, kde byla SG-1 

s Carterovou a Kašparovou. Nikdo přesně nevěděl, k čemu přístroj slouží. Původně byl 

postaven Antiky, kteří jej používali jako databázi. Momentálně se snažili propojit přístroj 

s jedním s antických panelů, který byl na základně. Alec Pin chtěl být u toho, až ho 

zprovozní. Spolu s Kerrem stáli v řídící místnosti, kde vše probíhalo. Jeden z vědeckých 

důstojníků právě teď držel v rukou kabel, který byl připojen k přístroji. Šel s ním až 

k panelu, na který ho připojil. Na panelu se najednou objevilo několik řádků čistého textu 

v jazyce Antiků. 

„Zapojte překladač, nejdříve to musíme přeložit, než budeme dále pokračovat. Ale už jsme 

blízko.“ 

„Za jak dlouho?“ zajímalo Aleca. 

„Za hodinu,“ odpověděl vědec. 

„Dobrá, za hodinu ať už to máte hotové,“ s těmito slovy odešel Alec s Kerrem. 

 

Země, SGC, zadržovací cela 

Potom, co Kevin střelil Leafa do nohy, se Leaf v mluvení značně zlepšil. Pokaždé, když 

chtěli zjistit nějakou informaci, tak jim ji řekl. Nevěděli, jestli mluví pravdu nebo lež, ale 

to se vždy poznalo, když se u dveří objevil Kevin se zbraní v rukou. Zrovna teď seděl Leaf 

se zavázanou nohou na pryčně a přemýšlel o útěku z vězení, ale po chvilce si uvědomil, že 

to je téměř nemožný, když před jeho celou seděli hlídači, kteří se po několika hodinách 

vždy střídali.  

„Dáte mi něco k pití? Mám žízeň.“ Vojín, který právě seděl na židli a četl časopis, ho 

vůbec nevnímal, měl to totiž za úkol. 

„Hej! Něco jsem říkal, mám žízeň!“ zakřičel Leaf a přikulhal k mřížím. Vojín se zasmál a 

položil časopis na stůl. Zrovna, když vstal z židle, vešel dovnitř generál Landry 

s doprovodem. 

„Pane.“ Vojín zasalutoval oběma vyšším vojákům. 

„Pohov. Nechte nás o samotě,“ řekl Landry. Jakmile důstojník opustil místnost, Landry i 

s Marksem stoupli před klec, u které Leaf stál na jedné noze. 

„Pořád bolí?“ zeptal se ho Marks a Leaf se k nim otočil zády a přikulhal zpátky k pryčně, 

na kterou sedl. 

„Zřejmě ano,“ odpověděl si sám. 

„Co chcete?“ 

„Informace. Co dělal pozemský počítač na té planetě? Koho u nás máte?“ zeptal se dost 

hlasitě Landry. 
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„Kdysi dávno jste tu měli NID, kteří byli pod nadvládou Goa’uldů. Luciánská aliance se 

sem taktéž už mnohokrát dostala a Luciánská aliance s Druhou aliancí už pracovala 

mnohokrát. Jednou pronikli i na vaši základku, kde sebrali počítač. Doufali, že v něm 

naleznou informace o Charleen Simové,“ odpověděl Leaf. 

„Chcete ji kvůli tomu, co má na zádech?“ zeptal se Kevin, jelikož on o Charleen ví skoro 

téměř vše, jelikož mu Charleen věří. 

„Přesně tak. Víte o tom?“ 

„To vás nemusí zajímat. Vím, že bez jedné věci nejde spustit, kde ji máte?“ Leaf tuhle 

informaci nechtěl prozradit, a tak mlčel. 

„Kde ji máte?!“ 

„Nevím, kde se nachází ta planeta, ale vím jen to, že je na ní základna, základna vytvořena 

Antiky,“ odpověděl Leaf. Landry pohlédl na Markse a on na něj. 

„Informuji doktora Jacksona, ať projde antickou databázi. Určitě tam o ní bude zmínka,“ 

řekl Landry. 

„A teď chci vědět, kde držíte unesené Simi?“ 

„Na P3P-635. Tak je označena ve vaši databázi. Ale nikdy se k nim nedostanete, nad 

planetou hlídkují lodě s vylepšenými štíty, než měli předešlé lodě. Také mají lepší zbraně. 

Vše, co získali z té základny, tak to integrovali na své lodě,“ odpověděl jim Leaf. Dokonce 

oba dva byli překvapeni, že jim řekl i něco navíc. 

„Marksi, zvládnete to s Odysseou?“ zajímalo Landryho. 

„Ano, pane.“ 

„Jakmile budete moci a budete připraveni, máte zelenou.“ 

„Děkuji, pane.“ 

„Když jsem vám teď řekl to, co jste chtěli, dáte mi napít?“ 

„Klidně i najíst,“ odpověděl Landry a pokynul rukou směrem ke kameře. Do místnosti 

najednou přišli dva důstojnici, jeden z nich držel v rukou pití, druhý jídlo. 

„Jestli budete takhle spolupracovat i nadále, budete dostávat jídlo i pití pravidelně,“ řekl 

mu Landry. Jak on, tak i Marks odešli ze zdržovací místnosti a vydali se směrem k řídící 

místnosti. 

„Odyssey, tady Marks.“ 

„Tady Evans.“ 

„Ať se celá posádka připraví, asi tak za dvě hodiny vyrazíme na P3P-635.“ 

„Rozumím. Odyssea konec.“ 

„Víte něco o HB-1?“ zajímalo Markse. 

„Nejhůře je na tom kapitán Vrátný, major se už probral z narkózy a komunikuje se 

zbytkem týmu. Kapitána Vrátnýho i doktorku Kašparovou ještě stále udržují v umělém 

spánku. Carolyn...“ 

„Generál Landry a podplukovník Marks na ošetřovnu,“ zaznělo najednou z interkomu. 

Oba rychle nabrali tempo, a co nejrychleji tam šli. 

 

Země, SGC, ošetřovna 

Doktorka Carolyn Lamová čekala na oba dva u dveří, které vedly na ošetřovnu. Oba 

rychle k ní přispěchali a čekali, co z ní vypadne. Když trochu poodstoupila, tak oba shlédli 

Sam, jak seděla na lůžku. 

„Sam,“ řekl radostně Kevin a chtěl se vydat k ní, jenže jej zabrzdila. 
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„Co se děje?“ nechápal, proč ho nenechala jít za ní. Sam se rozhlížela nechápavě po celé 

ošetřovně, chvíli se zadívala i na něj. 

„Ten incident nechal na podplukovníkovi následky.“ 

„Jaké následky?“ 

„Má ztrátu paměti. Nepamatuje si vás, ani vaši sestru. Nepamatuje si na nic, co se stalo 

v posledních tří let,“ odpověděla mu Carolyn. Jen, co to dopověděla, Kevin se zhrozil a 

nevěděl, jak má zareagovat. 

„Jaká byla její první slova, když se probudila?“ zeptal se. 

„Ptala se, co se jí stalo… A ještě se ptala na generála O’Neilla.“ Kevin sklonil hlavu a 

namířil si to k Sam. 

„Jsou ty následky trvalé?“ zeptal se Landry své dcery. 

„Nevím, to zjistíme během tohoto týdne, zda-li si na něco vzpomene, nebo ne,“ 

odpověděla Carolyn a oba pohlédli na dvojici, která už spolu několik měsíců žije. Sam 

zahlédla, jak k ní někdo jde, ale vůbec ho nepoznávala. 

 

Neznámá soustava, Peuta, základna 

Přesně po uběhnuté hodině se Alec Pin s Kerrem objevili v řídící místnosti, kde na něj 

čekal vědecký důstojník. 

„Jste hotov?“ 

„Ano, před pěti minuty jsme vše rozluštili. Jak jsme předpokládali, jsou to pokyny, jak 

zapojit přístroj k jednomu určitému panelu, který je v další místnosti. Přístroj jsme už tam 

přesunuli a připojili. Na jeho spuštění jsme čekali na vás,“ odpověděl vědec a oba zavedl 

do vedlejší místnosti, která uprostřed měla kulatou platformu. 

„Neříkal jste kdysi, že ta platforma slouží k hologramu?“ zeptal se Kerro. 

„Ano, slouží.“ Kerro nechápavě pokynul rameny a raději nechal slovo na vědeckém 

důstojníkovi, který přišel k panelu, který přístroj spustí. 

„Spusťte to,“ řekl Alec. Vědec zmáčkl na pár tlačítek na panelu a během chvilky se na 

přístroji začaly rozsvěcovat světýlka, která znázorňovala načítání dat. Jakmile všechna 

světýlka svítila, aktivoval se hologram. Zobrazil se řetězec DNA, který patří určitému 

druhu. Byl to skoro podobný přístroj, jako kdysi použila Nirrti na změnění DNA několika 

lidí v soustavě. 

„Pane, myslím, že to je to, co potřebujeme ke spuštění všech zbylých přístrojů,“ řekl 

věděc. 

„Co to je?“ zajímalo oba dva. 

„Řetězec jedné určité DNA.“ 

„Antiků?“ odhadoval Kerron. 

„Přesně. I když už dávno, nežijí, existují někteří, kteří mají v krvi jejich DNA,“ odpověděl 

vědec. 

„Tau’ri.“ Kerro i Alec radostně pohlédli na vědce, který tušil, že ti dva něco zamýšlí. 

„Chci znát pohyby všech jejich lodí a informace o posádkách,“ řekl Kerro a nechápavý 

vědec řekl: „Pane?“  

„Vsadím se, že na jejích lodích mají určitě někoho z DNA Antiků. Přes jejich štíty se 

v pohodě dostaneme k nim na palubu. Teď potřebuji jen zjistit, kde a v kolik budou, a kdo 

přesně má tu DNA. To je teď hlavním úkolem. A potřebuji, aby se na lodích zprovoznili 

transportéry. Musíme se tam nějak nepozorovaně dostat. Kdyby zjistili, že něco chystáme, 
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začali by se hned bránit,“ řekl při odchodu z místnosti Kerro. Alec tak zůstal, jelikož ještě 

si něco potřeboval vyřídit. 

 

Země, SGC 

Potom, co se generál O’Neill dozvěděl o stavu Carterové, tak co nejrychleji přijel do SGC, 

kde na něj u vchodu čekal Landry. 

„Ahoj Jacku.“ 

„Ahoj Hanku. Jak jí je?“ Oba šli chodbou směrem k výtahu. 

„Ztráta paměti je to nejmenší, co můžeme mít. Oproti tomu, co právě před chvílí udělala,“ 

odpověděl mu Hank a nastoupili do výtahu. 

„Co udělala?“ 

„No, krom toho, že si Markse vůbec nepamatuje, tak ho ještě naštvala tím, že mu řekla, že 

smrt všech předchozích velitelů zavinil on.“ 

„A sakra…“ řekl na to Jack. 

„Jo, takže žádost o ruku, co měl v plánu, se ruší na neurčito. Marks je natolik naštvaný, že 

raději zmizel.“ 

„Kolik toho zapomněla?“ 

„Víš, jak jsi mi jednou povídal, že jste spolu chodili?“ Jack kývnul hlavou a Hank 

dopověděl: „Tak posud. Ještě stále si myslí, že jste spolu.“ Jack si zakryl tvář, když zrovna 

výtah zastavil v patře, kde přestoupí na další, kterým dorazí až do patra, kde má Landry 

kancelář. 

 

Jane Marksová se taktéž dostavila do SGC a právě teď byla u Sam, která neví, co si o 

všem má myslet. Obě seděly na posteli a povídaly si o tom, co se stalo v průběhu tří let. 

„Ty jsi tamtoho sestra?“ 

„Ano, tamten je můj bratr a plánoval, že tě požádá o ruku. Měl už vše přichystaný, jen 

čekal na ten správný okamžik. Bydlíte spolu už hodně dlouho, dokonce jsi kvůli němu šla i 

na Odyssey, než bys pak šla na Hammonda. To je tvá loď. Nevím, jestli to stále platí, ale 

čeká tě povýšení na plukovníka. Bylo domluveno, že Hammond i Odyssey budou operovat 

zároveň.“ 

„Jenže já miluji…“ zarazila se na chvilku Sam, jelikož si nebyla jistá, zda-li o tom ví. 

„Já vím, že si stále myslíš, že chodíš s generálem O’Neillem, sama jsi mi řekla, že jsi 

s ním měla pletky, ale to už je dávno.“ 

„Jenže pro mě je to jakoby teď,“ řekla zoufale Sam, která nevěděla téměř o ničem. Jane ji 

poplácala po zádech a řekla jí: „Musím si jít něco vyřídit, kdyžtak se tu za hodinu 

zastavím. Jen, co za sebe najdu náhradu na chvíli na Odyssee. Mají v plánu letět přímo do 

území Druhé aliance.“ 

„Druhá aliance?“ nechápala Sam. 

„Až se vrátím, tak ti to vysvětlím,“ odpověděla jí Jane a nechala se přenést na Odysseu, 

která hlídkovala na orbitě. 

 

Pár minut po tom, co se Jane nechala transportovat na Odysseu, objevil se tam generál 

O’Neill, jenže Sam už tam nebyla. Divil se, kde je, když měla být na ošetřovně. Když 

krátce zahlédl doktorku Lamovou, tak si to namířil rovnou k ní, která mu vysvětlila, že ji 

nechala jít do své ubikace, zda-li jí to pomůže vzpomenout si. Poté, co jí poděkoval, tak 
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odešel z ošetřovny a šel přímo k ubikaci Carterové, která si mezitím to tam všude 

prohlížela. Když slyšela zaklepání na dveře, šla hned k nim a otevřela. Jakmile spatřila za 

nimi Jacka, okamžitě se mu vrhla do náručí. Jack nevěděl jak zareagovat, jelikož hned ho 

chtěla líbit, tak jako kdysi. Jenže když ho políbila, Jack zahlédl na konci chodby, že je 

někdo viděl. Jack okamžitě zaostřil oči a podíval se, kdo to tam stojí. Když zjistil, že ten 

někdo je Marks, okamžitě se chtěl za ním vydat a říci mu, že to tak není, jak to vypadá, ale 

na to bylo už pozdě, než stihl na něj zavolat, tak se nechal přenést na loď. 

„Sakra,“ řekl Jack a pohlédl krátce na Sam, které jej nechápala. 

 

Prostor, Země, Odyssey 

Jane při cestě k můstku potkala Kevina, který měl až moc špatnou náladu. Vůbec si 

nevšímal okolí. Kdyby před něj Jane nestoupla, tak by vůbec o ní nevěděl. Zamávala mu 

rukou před nosem a zeptala se ho: „Je vše v pořádku?“ 

„Ne, nic není v pořádku,“ odpověděl jí na to tvrdě a pokračoval dál v cestě. 

„Hej! Zastav se!“ zakřičela na něj a on nic. Proto ho Jane rychle předběhla, roztáhla ruce a 

zastavila. 

„Tak a teď mi pověs, co se stalo?“ 

„Tak ty chceš vědět, co se stalo? Tak jo, řeknu ti to. Přímo přede mnou políbila generála 

O’Neilla. Tak, když už to teď víš, tak mě pusť.“ Jane s otevřenou pusou nechala projít 

Kevina, který si to namířil přímo do kajuty. 

„To jako vážně udělala?“ řekla si pro sebe a šla za svým bráchou. 

Kevin měl na pracovním stole připravenou krabici, do které dával nějaké věci. Když Jane 

přišla za ním, krabici rychle položil vedle stolu, aby ji neviděla. 

„Chtěla jsem se tě ještě zeptat, jestli bych mohla tuhle misi vynechat. Slíbila jsem Sam, že 

jí pomohu trochu si vzpomenout.“ 

„Jistě, zastoupí tě Mike.“ 

„Děkuji,“ řekla Jane a odešla z jeho kajuty. Kevin postavil krabici zpátky na stůl a 

pokračoval v dávání věcí do ní. Byly to fotky, na kterým byl se Sam a věci, které by ji 

připomínaly. Když dal poslední věc, kterou měl u sebe v kajutě, do krabice, vytáhl pak 

z uniformu malinkou krabičku, ve které byl zásnubní prsten. Nejprve se na něj podíval, a 

pak krabičku s prstenem dal do krabice. 

 

Země, SGC, ošetřovna 

Na ošetřovně leželi jen dva zranění, byla to doktorka Kašparová s kapitánem Vrátným. 

Oba se pomalu zotavovali, ale jejich stav byl oproti předešlému značně lepší. Právě teď 

byli oba vzhůru a spolu komunikovali. 

„Jak ti je?“ zeptala se Martina. 

„Mnohem lépe. A co ty?“ 

„Už se těším, až vylezu z postele. Už ani nevím, jak se chodí,“ odpověděla Martina a 

zasmála se. 

„Chci se ti ještě jednou omluvit. Kdybych jim neřekl tu adresu, tak bys tu teď neležela,“ 

řekl smutně Martin. Martina se na něj podívala a řekla mu: „Za nic se neomlouvej. Stalo 

se, stalo. Oba jsme v pořádku a brzy nás, doufám, odtud už pustí. Vrátíme se zpátky ke 

svým pracím a budeme dělat to co doposud, až na to ležení zde na ošetřovně.“ 

„Pravda. Dny se vrátí do starých kolejích.“ 
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„No, když mluvíš o návratu do starých kolejích, tak doufám, že s těmi šprýmy přestanete. 

Docela mě někdy naštvou.“ 

„Slibuji, že s tím přestaneme, ale jen pod podmínkou, že zase budeme kamarádi,“ řekl 

Martin a posadil se. 

„Vždyť jsme byli a stále jsme kamarádi,“ odpověděla mu na to a taktéž se posadila, pak 

pohlédla na něj a věnovala mu svůj úsměv v obličeji. 

 

Země, SGC, pokoj Carterové 

Jak slíbila Jane, tak přišla znovu za Sam, která seděla na posteli. Když Sam viděla Jane, 

tak se postavila a počkala, až přijde k ní. 

„Copak jsi udělala? Brácha na Odyssey až moc řádí.“ 

„No, zrovna jsem líbala Jacka, když se objevil,“ odpověděla Sam a sednula zpátky na 

postel. Jane nevěřícně zavrtěla hlavou a sedle vedle ní. 

„A co jinak? Jak se po tom cítíš?“ zeptala se Jane. 

„Je zřejmě jisté, že se mnou už nechce nic mít. Když zahlédl Markse, tak mě hned odstrčil. 

Já nevím, co si o tom mám myslet. Naposledy si pamatuji, že jsem žila s O’Neillem, ale 

vlastně ve skutečnosti žiji s Marksem.“ Jane párkrát kývla hlavou, než se sebou škubla, 

když se otevřely dveře. 

„Tušil jsem, že tu budeš i ty,“ řekl Kevin, když vešel dovnitř. 

„Brácho…“ 

„Nic neříkej, jen tu nechám toto,“ řekl Kevin a poukázal na krabici, kterou položil na stůl. 

Hned potom odešel z pokoje, aniž by promluvil na Sam. Jane vstala a šla ke krabici, 

kterou přenesla na postel. Sam se k ní otočila a spolu s Jane  začaly hrabat v krabici, která 

byla plná různých věcích. Sam našla nějaké fotky, když je vytáhla ven a pozorně si je 

prohlédla, zavřela oči a fotky položila na postel. 

„No bezva,“ řekla Jane a vytáhla z krabice malou krabičku. 

„Co to je?“ zeptala se Sam. Jane dobře věděla, co v té krabičce je, a tak ji podala Sam. 

Když ji otevřela, uviděla zásnubní prsten. 

„To je…“ 

„Ano, je to zásnubní prsten. A myslím, že tímto se to vše zrušilo,“ odpověděla Jane a 

pohlédla dopředu na zavřené dveře. 

 

Prostor, Země, Odyssey – o 2 hodiny později 

Všichni na palubě Odyssey byli připraveni vyrazit k planetě, kde zřejmě drží Simi, pokud 

jim Leaf nelhal. Kapitán Evans seděl u pilotní konzole a čekal jen na povel vstoupit do 

hyperprostoru. Když podplukovník Marks dorazil na můstek, sedl do velícího křesla a 

vydal rozkaz: „Vstupte do hyperprostoru.“ 

„Ano, pane.“ 

Před Odysseou se otevřelo hyperprostorové okno, do kterého vletěla. 

Kevin po vstupu do hyperprostoru šel k boční obrazovce, na které si zobrazil informace o 

planetě, kam právě teď letí. 

„Za jak dlouho tam budeme?“ podíval se na Evanse. 

„S touto rychlostí za hodinu a třicet pět minut,“ odpověděl. 

„Dobře. Informujte všechny, ať jsou za hodinu na svých místech. Jestli mám pravdu, tak 

jejich planeta bude hlídaná. Budeme muset vystoupit z hyperprostoru dále od planety, 
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nechtěl bych se hned dostat s nimi do kříže. Pak bychom mohli ztratit naději na záchranu 

Simů.“ 

„Ano, pane,“ ozvala se tentokrát Evansová. 

„Dobrá, budu u asgardského jádra,“ řekl při odchodu Marks. 

 

Hyperprostor, Athena 

Plukovník Svitsová měla komuniké ze Země, právě teď stála na můstku u boční obrazovky 

a hovořila s generálem Landrym, který má pro ni práci. 

„Chápu-li to tak, tak chcete, abychom na ně dohlédli?“ 

„Ano, plukovníku. Hned, jak se vrátíte na Zem, tak vyrazíte za nimi.“ 

„Rozumím. Jak je na to tým HB-1, doktorka Kašparová a podplukovník Carterová?“ 

zeptala se na stav zraněných lidí. 

„Všichni budou v pořádku. Doktorce a kapitánu Vrátnýmu to chvíli potrvá, ale jinak 

všichni už jsou doma, až na podplukovníka Carterovou.“ 

„Slyšela jsem o tom, co se jí stalo. Je nějaká šance, že se jí vrátí paměť?“ 

„To nevíme. Právě teď je s ní poručík Marksová. Snaží se jí pomoci,“ odpověděl Landry. 

„Snad uspěje. Ozveme se, až budeme na Zemi. Svitsová konec.“ Boční obrazovka ztmavla 

a Helen se přesunula ke konzole, u které sedává major Barta. 

„Jsme u stanoviště Alpha,“ oznámil major. 

„Vystupte z hyperprostoru a spojte mě hned s plukovníkem Švestkou.“ 

„Ano, madam.“ 

 

Česká Alpha, základna, řídící místnost 

Kapitán Opatovský seděl u počítače, kde právě dával dohromady hlášení lidí z 

jednotlivých sekcí základny. Když na dalším počítači zahlédl, že Athena vystoupila 

z hyperprostoru, vzal do ruky vysílačku a řekl: „Plukovník Švestka do řídící místnosti.“ 

Plukovník během několika vteřin sešel schody dolů a stoupl si ke kapitánovi. 

„Athena právě vystoupila z hyperprostoru. Chce s vámi mluvit plukovník Svitsová.“ 

„Otevřete kanál.“ Kapitán zmáčkl na pár tlačítek a pak kývnul na plukovníka, že může 

mluvit. 

„Plukovníku, jste tu načas.“ 

„Dejte mi souřadnice, kam vám to máme přenést. Máme trochu naspěch, Odyssea vyrazila 

do teritoria Druhé aliance, takže jim poletíme na pomoc, jakmile se vrátíme na Zemi.“ 

Plukovník kývnul na kapitána, který poslal na Athenu souřadnice, kam mají náklad 

přenést. 

„Našli planetu, kde drží Simi?“ 

„Vypadá to tak. Mají před námi dvě a půl hodiny náskok. Když se dostaneme na Zemi, oni 

už tam budou.“ 

„Rozumím. Hodně štěstí.“ 

„Děkuji.“ 

 

Hyperprostor, Odyssey, místnost s jádrem 

Hologram Kvasira byl vedle asgardského jádra, u kterého stál Marks. Marks požádal 

Kvasira, aby mu pomohl trochu s vylepšením paprskometů. Předpokládá, že je budou 

hodně potřebovat, když letí přímo do jejich teritoria. 
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„Kvasire, o kolik můžeš zvýšit jejich účinnost?“ 

„Podle výpočtů jen o pět procent,“ odpověděl během chvilky Kvasir, který pomocí 

počítače udělal velmi rychlý výpočet. 

„Dobrá, začni s přepsáním programů. Já se podívám na štíty, aby déle vydržely.“ 

„Mám vám pomoci, podplukovníku?“ ozval se Heimdall. 

„Děkuji, Heimdalle, ale potřebuji taky něco dělat. Potřebuji zaměstnat svou hlavu. Ale 

děkuji za nabídku, vážím si toho,“ odpověděl Kevin a vydal se ke stěnnému panelu, který 

je propojen s krystaly v panelu ve zdi. 

 

Neznámá soustava, Peuta, základna 

Jeden z Kerrových mužů seděl v řídící místnosti antické základny, kde sledoval na 

dálkových senzorech pohyb jednotlivých lodí v galaxii. Když senzory objevily pozemskou 

loď blížící se k jejich základně na jiné planetě, vzal do rukou vysílačku a okamžitě to 

nahlásil svému veliteli. Kerro co nejrychleji přiběhl za ním do místnosti se slovy: „Co jsi 

objevil?“ 

„Blížící se pozemskou loď k naší základně, kde držíme Simi.“ 

„Za jak dlouho tam budou?“ 

„Přibližně za půl hodiny. Mám nařídit evakuaci základny?“ 

„Ano. Ať okamžitě přesunou Simi na jinou základnu, nemůžeme dopustit, aby je 

zachránili. Zatracenej Leaf, vše jim řekl.“ 

„Pane, mám nechat i evakuovat lodě?“ zeptal se muž. Během chvilky dostal Kerro nápad, 

který by mohl vyjít. 

„Ne, nechte je hlídkovat nad planetou. Místo toho jim přivolejte posily. Možná někdo 

z nich na palubě je nosičem antického genu.“ 

„Ano, pane.“ Kerro opustil místnost a vydal se chodbou do řídící místnosti základny.  

 

Hyperprostor, Odyssey, můstek 

Kapitán Evans sedící u pilotní konzole si zobrazil na obrazovce dálkové senzory, které nic 

nezaznamenávaly. Když přišel podplukovník na můstek, okamžitě mu nahlásil ujištěný 

stav. 

„Kolem planety se nenachází žádná cizí loď.“ Marks sedl do křesla a obrátil se na Mika. 

„Nemůžeme vědět, zda-li tam není nějaké rušení, které nám ruší detekovat jejich lodě. 

Vystup z hyperprostoru, zbytek vezmeme podsvětelnými motory.“ 

„Jistě. Opouštíme hyperprostor.“ 

 

Prostor poblíž P3P-635 

Odyssey po výstupu z hyperprostoru hned aktivovala štítky. V prostoru nebylo nic vidět, 

Odyssey byla jediná, která tam byla. 

Marks vstal z velitelského křesla a s pohledem na prostor šel vpřed. 

„Něco mě tu nesedí. Jestli Druhá aliance má ve vlastnictví antickou základu, tak nás určitě 

zaznamenali a vědí o nás.“ 

„Myslíte, že planetu dávno evakuovali?“ zeptal se Mike. 

„Určitě. Miku, namiř to k té druhé planetě, kde je brána.“ Mike kývnul hlavou a zmáčkl na 

pár tlačítek. 

„Kurs nastaven.“ 
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„Štíty držte na maximum, očekávám, že tady někoho ponechali.“ 

 

Během pár minut se Odyssea za pomocí podsvětelných motorů přiblížila k planetě, která 

byla blízko té původní, kam měli dříve plánováno letět.  

 

Senzory jako předtím nezaznamenaly žádný život na planetě ani žádnou loď ve vesmíru. 

Mike pohlédl na Kevina, kterému tohle všechno nesedělo, díval se vpřed a přemýšlel o 

tom, kde by mohli být. 

„Pokuste se zvětšit citlivost senzorů.“ 

„Ano, pane,“ ozval se jeden z důstojníků ze zadní části můstku. 

 

Zpozad planety se najednou demaskovalo deset lodí Druhé aliance. Lodě se začaly 

formovat do různých pozic, nakonec obklíčily Odysseu ze všech stran. 

 

Na Odyssee začal znít poplach, celá posádka byla připravena na okamžitý boj na svých 

stanovištích. Když na senzorech zaznamenali deset mateřských lodí Druhé aliance, které je 

obklíčily, nastavili zbraně tak, aby alespoň jeden railgun a paprskomet měl zaměřenou 

alespoň jednu loď. 

„Stav nepřátelských lodí?“ 

„Všechny drží své pozice, zbraně mají namířeny na naše generátory štítů, podsvětelné 

motory a také hyperpohon. Jedna z lodí se snaží s námi spojit,“ odpověděl a zároveň 

informoval velitele o stavu nepřátelských lodí. 

„Na obrazovku,“ s těmito slovy se Marks přesunul k boční obrazovce, na které se zobrazil 

velitel Druhé aliance, Kerro. 

„Opět se shledáváme, podplukovníku.“ 

„Právě jsem chtěl říci to samé. Ale přejdu k věci. Kde držíte Simi?“ 

„To byste rád věděl. Ale stejně zemřete, tak proč vám to neříci. Jsou o pár planet dál odsud 

na jedné z našich základen, více vám už neřeknu, věděli byste to až moc podrobněji.“ 

„To nevadí, my se stejně přes vás dostaneme a poletíme zachránit Simi,“ řekl mu na to 

Marks a ukončil spojení mezi nimi stisknutím tlačítkem vedle obrazovky. 

„Všechny lodě nabíjejí zbraně!“ zakřičela Evansová. Marks usadil rychle do velitelského 

křesla a začal s vydáváním rozkazů: „Zaměřte se na velitelskou loď. Snažte se udržet co 

nejvíce štíty nad důležitými systémy. Nepotřebnou energii převeďte do předních štítů, 

jdeme na ně.“ 

„Ano, pane,“ odpověděli oba důstojnici sedící za konzolemi.  

 

Odyssea začala jako první střílet na nepřátelské lodě i přesto, že měly značnou přesilu. 

Bylo zcela jisté, že hned po nich začnou se střelbou ostatní lodě, a to přímo na ně. 

 

Po několika zásazích do štítů Odyssey se na můstku začaly objevovat první jiskry. 

„Štíty klesly na osmdesát tří procent. Poškození na přídi a zádi, paluba sedm, osm a 

devět,“ oznámila Evansová. 

„Uzavřete je!“ 

„Pane, všechny lodě se začaly soustředit na jedno místo.“ 

„Které?“ 
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„Hlavní generátor štítu,“ odpověděla Evansová a hned na to se zatřásla celá loď. Všichni, 

co stáli tou dobou na nohou, spadli na zem. A aby nebylo málo, pilotní konzole měla velký 

zkrat, že Evans slítl na zem. Marks věděl, že tohle je předem prohraná bitva i s úpravy, 

které prováděli při cestě. Štíty byly téměř na nule, generátor byl natolik poškozený, že ani 

neexistovala naděje jej spravit za krátkou dobu. 

„Sharon, běž za bratrem,“ řekl, když vstal z křesla, a šel k jediné funkční konzole na 

můstku. 

„Co chcete dělat?“ zajímalo ji, když vstala z křesla. 

„Dostanu vás odsud. Transportuji celou posádku k bráně. Půjdete na stanoviště Delta,“ 

odpověděl při zaměřování všech lokátorů na palubě, krom svého. 

„A co vy?“ ozval se Mike, který vstával ze země. 

„Já tu zůstanu. Informujte hned Athenu, ať sem neletí.“ 

„Kevine, ne!“ než kdokoliv stihl zareagovat, všichni byli přeneseni na povrch planety hned 

u brány. Pouze jediný člen posádky zůstal na palubě bez jakéhokoliv plánu na záchranu 

jak lodi, tak i Simů, kteří jsou nadále věznění v rukou Druhé aliance. Kevin po přenesu 

celé posádky aktivoval na konzoli jeden program, který hned po jeho spuštění začal plně 

fungovat, jelikož byl připojen přímo k jádru. 

„Odysseo.“ 

„Podplukovníku,“ ozval se ženský hlas z interkomu. 

„Krátký hyperprostorový skok. Přímo za tu první planetu.“  

 

Během chvilky Odyssea vstoupila a vystoupila z hyperprostoru. Po tomto skoku byl 

hyperpohon vyřazen z činnosti.  

 

Kevin dobře věděl, že delší let hyperpohonem by byla loď roztrhána na kusy během 

chvilky, proto raději zvolil variantu, že jim na chvilku zmizne ze senzorů, než aktivuje 

maskování, které je taktéž připojen k jádru. 

„Dobrá, máme chvilku, než nás odhalí. Jak jsou na tom zbraně?“ 

„Zatím jsou funkční, zaměřovali se pouze na hlavní generátor štítu.“ 

„A co posádka?“ 

„Všichni stihli projít bránou, jsou v bezpečí.“ 

„Děkuji, Odysseo, za všechno.“ 

 

Stačila jen chvilka a Odyssea byla opět odhalena i přesto, že byla zamaskována. Tentokrát 

pět lodí přiletělo čelem k Odyssey. 

 

Na boční obrazovce se objevil Kerro, který si chtěl ještě promluvit s Kevinem. 

„Vidím, že jste všechny přenesl na planetu, jen se divím, že vy jediný jste zůstal.“ 

„Asi byste něco měl vědět, každý velitel se raději obětuje sám, než aby obětoval posádku, 

která má před sebou dlouhou budoucnost,“ řekl mu na to Kevin a zase jako první přerušil 

komunikaci mezi loděmi. Pak pohlédl na monitor, který mu udává, že nepřátelské lodě 

zaměřily můstek Odyssey. Pohlédl dopředu a uviděl, jak nepřátelské zbraně dosahují 

svého cíle. 

„A do hajzlu…“ Rychle se rozeběhl od konzole a namířil si to pryč z můstku, jelikož 

samotné Odyssey se podařilo částečně zprovoznit malinký generátor poblíž můstku, který 
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je nezávislý na tom hlavním. Kevin utíkal, jak nejrychleji mohl, jenže nepřátelské střely 

během chvilky dopadly na můstek. Hned po tom následovala velká exploze, která nešla 

nijak zastavit. Kevin po proběhnutí přepážky ji chtěl nechat zavřít, jenže výbuch byl téměř 

u něj. Kousky z můstku začaly všude létat, že doletěly na chodbu, kudy běžel. 


