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Epizoda 1 : Samota, část 2 

 

V předchozích dílech jste se dočetli: 

Druhá aliance na K9M-802 držela v zajetí český tým HB-1, ze kterých se snažili získat informace, kam 

přestěhovali zbylé Simi, a kde najdou Nicovu manželku Charleen. Místo základny Digammy jim dali 

adresu P4Q-385, kde vyslaný tým Druhou aliancí zranil doktorku Kašparovou a podplukovníka 

Carterovou, která se při pádu praštila hlavou o pařez a následkem toho ztratila paměť. Kvůli ztrátě 

paměti Sam opustila Kevina zrovna v té době, kdy se pomalu chystal ji požádat o ruku. Místo toho si 

Sam stále myslela, že chodí s Jackem O’Neillem. Poté, co Kevin zahlédl Jacka se Sam, jak se líbají, 

okamžitě se odebral na Odysseu, kde sbalil všechny její věci do krabice, do které dal také snubní 

prstýnek, který jí chtěl dát.  

Poté, co získali informace o planetě, kde Druhá aliance drží Simi, Kevin se svou posádkou Odyssey se 

vydali na planetu P3P-635. Když tam dorazili, čekalo tam na ně deset lodí Druhé aliance. Jakmile se 

podařilo Druhé alianci vyřadit na Odyssey štíty, Marks přenesl na planetu celou posádku, která unikla 

bránou na stanoviště Delta. Marks poprvé aktivoval vnitřní hlas Odyssey, která má vlastní vědomí 

v počítači asgardského jádra. Pět lodí Druhé aliance si to zamířilo za Odysseou, když provedla krátký 

hyperprostorový skok k planetě, ke které měli původně namířeno. Marks rychle Odysseu zamaskoval a 

doufal, že je nenajdou. Pravda byla opakem a hned je po několika minutách našli. Všech pět lodí pak 

zaměřilo můstek Odyssey, na který několikrát vystřelily. 

 

Země, SGC 

Generál Landry stál v řídící místnosti, kde hovořil s kapitánem Evansem, který před chvílí dorazil 

s celou posádkou Odyssey na Zemi. Oba stáli za seržantem Harrimanem, který čekal na spojení 

s Athenou, která brzy vystoupí z hyperprostoru nad Zemí. Do řídící místnosti rychle přiběhla jak Sam, 

tak i Jane, když se dozvěděly, co se stalo. 

„Kde je Kevin?“ zajímalo Jane. 

„Zůstal na Odyssey. Chtěl, abychom odvolali Athenu z cesty tam,“ odpověděl Mike. 

„To jsem ale já zamítl, takže jakmile sem dorazí Athena, nabere pár lidí a vyrazí rovnou k poslední 

známé poloze Odyssey,“ dopověděl Landry. Bylo téměř jisté, že se Jane hned přihlásí, aby letěla 

s nimi. Bylo ale překvapující, že se zpozad ní ozvala Sam: „Chci taky letět.“ Všichni se obrátili 

směrem k ní, jelikož by je potom všem, co si ti dva udělali v poslední době, nenapadlo, že by chtěla 

letět dobrovolně za ním. 

„Jste si tím jistá, podplukovníku? Ve vašem stavu bych to moc nedoporučoval,“ řekl Landry. 

„Ano, chci letět. Sice si to nepamatuji, ale prý byl pro mě důležitou částí života,“ odpověděla Sam. 

„SGC, tady Athena. Jsme na orbitě planety,“ ozvala se najednou z interkomu v řídící místnosti Helen. 

Všichni se najednou přesunuli k Harrimanovi, který měl hned vedle sebe mikrofon. Seržant ho 

aktivoval, aby generál mohl odpovědět. 

„Tady generál Landry.“ 

„Pane, jsme připraveni na okamžitý odlet.“ 

„Přeneste k sobě na palubu kapitána Evanse, poručíka Marksovou a podplukovníka Carterovou, poletí 

s vámi.“ 

„Ano, pane. Zaměřujeme jejich lokátory.“ Během několika vteřin byli všichni tři přeneseni na palubu 

Atheny, kde je plukovník Svitsová přivítala. 

„Jsou na palubě. Ozveme se, jakmile dorazíme na místo.“ 

„Hodně štěstí,“ popřál jim Landry. 
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„Děkuji, pane. Svitsová konec.“ Spojení mezi SGC a Athenou bylo přerušeno. 

„Pane. Myslíte, že je nějaká šance na záchranu? Sám jste viděl, že vysílač Odyssey přestal v jednu 

dobu vysílat, a tak to nadále i je,“ zajímalo Harrimana. 

„Doufám, že tu nějaká ta naděje je,“ odpověděl mu na to Landry a odešel do své kanceláře. 

 

Prostor, P3P-635 

Poté, co lodě druhé aliance dokončily svou misi, odletěly od planety, kde měly dříve základnu. Tam, 

kde předtím byla Odyssea, poletovaly malé trosky, které tam zůstaly. Krom těch trosek tam nebyl 

nikdo. Žádná loď, žádné známky života na planetě, prostě nic. 

 

Na chodbách poletovaly kousky z toho, co zbylo z velké exploze na můstku, po kterém už nejsou 

žádné stopy. Odyssey se těsně před zničením chodby, kudy běžel Kevin, podařilo zprovoznit další 

malý generátor štítu, kterým dokázala obklopit celou chodbu. Jenže dříve, než stihla štít aktivovat u 

dveří, prolítlo několik kusů z rozpadajícího se můstku rovnou na chodbu. Kevin právě teď ležel v té 

chodbě v bezvědomí.  

„Pane, slyšíte mě?“ ozývalo se z interkomu. 

„Podplukovníku, jste v pořádku?“ snažila se zjistit Odyssea. Kevin bezmocně nadále ležel 

v bezvědomí na zemi. Až po několika minutách se probudil. 

„Podplukovníku?“ 

„Odysseo?“ vysoukal ze sebe a pak hned následovalo zasyčení a slabé zakřičení. 

„Podařilo se mi zprovoznit štít kolem této chodby. Izolovala jsem ji tak od výbuchu můstku,“ 

informovala jej. Kevin pohlédl před sebe, viděl, jak kus přepážky chybí. Šlo tak vidět prostředí 

vesmíru. Poté pohlédl na své krvavé ruce, které měl položené na břichu. Pak se podíval o trochu dolů a 

viděl kus konstrukce zabodnuté ve svém břiše. 

„Odysseo, funguje transportér? Potřebuji pomoc.“ 

„Bohužel, po výbuchu můstku přestalo vše fungovat. Stěží se mi podařilo zamaskovat loď tak, aby ji 

nemohli detekovat. Schovala jsem nás v radiaci po výbuchu můstku. Lodě před pár hodiny odletěly, 

jsme v bezpečí,“ odpověděla Odyssea. 

„Díky, … za všechno.“ Kevin pohlédl za sebe, kde byla přepážka otevřena a v pohodě se ní dalo projít, 

problém byl v tom, že se nemohl zvednout z podlahy, na které byly kusy z konstrukce lodi. Sice měl 

málo sil, ale snažil se pohnout, co nejvíce mohl, a odplazit se tam, kde by mohl dát vědět ostatním, 

pokud vysílač funguje. 

 

Hyperprostor, Athena 

Plukovník Svitsová s majorem Bartem se snažili ze všech sil posílit dosah dálkových senzorů, aby 

dosáhly až na místo, kde se naposledy nacházela Odyssea. Oba stáli na můstku v zadní části, kde krom 

skleněné mapy byla i jedna velká dotyková obrazovka, na které právě teď byly zobrazeny dálkové 

senzory. 

„Sama vidíte, že senzory nic nedetekují. Byly dokonce upraveny tak, aby detekovaly i její maskování.“ 

„Klidně mohl změnit frekvenci maskování. Musíme to zkoušet dál,“ řekla Helen a přišla ke třem 

stojícím důstojníkům, kteří se nacházeli ve přední části můstku. 

„Jestli tu je šance, že můj bratr žije, tak to nevzdám. Slíbila jsem, že ho nikdy neopustím, že na něj 

dohlédnu.“ 

„My se také nevzdáme, Marksová,“ řekla Helen. 

„Za hodinu budeme na místě,“ ohlásila Nyklová čas příletu na místo. 
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„Na dálkových senzorech nic není, tak doufám, že tam nebudou na nás čekat jako prvně,“ řekl Mike. 

„Když tam na nás budou čekat, tak skočíme hned do hyperprostoru.“  

 

Domovská planeta Pinů 

Alec Pin, velitel Pinů, právě teď procházel vesnicí. Jeden z jeho podřízených čekal u velkého domu, ve 

kterém se nacházeli všichni důležití z pinské vlády. Když k němu Alec přišel, podal mu papíry 

s informacemi o úpravách vesmírných bitevních lodí. 

„Výborně. Zatím se nám daří dobře. Co naši hosté?“ zeptal se, když oba vešli do budovy.  

„Stráže je zavřela do cely. U cely se budou střídat po čtyřech hodinách. Stráže se bude střídat po 

třech,“ odpověděl Ells. Alec vstoupil do místnosti, kde uprostřed místnosti byl velký kulatý stůl, u 

kterého sedělo dvanáct vysoce postavených mužů. 

„Mám pro vás dobré zprávy,“ začal s těmito slovy, když se postavil k židli, která byla volná, „můžeme 

začít.“ 

 

Prostor, P3P-635, Odyssey 

Se svým zraněním se dokázal Kevin akorát odplazit pár metrů za další přepážku, kterou Odyssea hned 

uzavřela. Podle vnitřních senzorů, které jí byly k dispozici, zjistila, že na tom není moc dobře. Bohužel 

nevěděla, co má udělat, jelikož transportér byl vyřazen z činnosti spolu s některými systémy. 

„Marksi,“ promluvila na něj. 

„Copak, Odysseo?“ zeptal se. 

„Snažím se vás udržet vzhůru, než dorazí pomoc.“ 

„Žádná pomoc nedorazí. Řekl jsem jim, ať sem Athena neletí. Ale děkuji, že se snažíš.“ 

 

O měsíc dříve 

Abydos, hangár pro Odysseu, Odyssey 

V místnosti, kde se nachází asgardské jádro, byla Sam spolu s Kevinem, kteří diskutovali s Thorem a 

Kvasirem o samotné Odyssey. Napadlo je, že by Odyssea mohla mít vlastní inteligenci. Nejdříve se 

zdálo, že je to beznadějný, ale po několika hodinách přemýšlení napadlo samotného Thora, jak by to 

šlo udělat. Než ale začal s vysvětlováním, tak nejdříve chtěl zjistit, jestli je jeho nápad proveditelný. Po 

pár simulací se zdálo být, že by to vážně šlo udělat. Thora napadlo, že by udělal to samé, co udělal on 

kdysi dávno s Asgardy. Tím, že nahrál jejich vědomí do jádra, tak se stali všichni součástí Odyssey. 

Ale tentokrát by nenahrál jejich vědomí, ale vytvořil by nové vědomí, což by byla samotná Odyssea. 

Skutečnost ale byla taková, že to dá více práce než s pouhým nahráním. Thor i Kvasir za pomocí jádra 

vytvářeli postupně jeden program za druhým, až skončili u čtyřicátého programu, který měl přes 

milión řádků kódů. Když všechny programy byly připraveny, Thor je sloučil dohromady a spustil 

diagnostiku, zda-li se programy mezi sebou nehádají. Po hodině se ukázalo, že je vše v pořádku, a tak 

sloučený program spustil a čekal, až se ozve výsledek. 

„Ahoj,“ ozvalo se najednou z interkomu v místnosti, kde se nachází jádro. Kevin nevěřícně pohlédl na 

Sam, která zírala na něj stejně jako on na ni. 

„Thore, ty jsi génius,“ řekl Kevin a vstal ze židle. 

„Slyší nás?“ zajímalo Sam. 

„Ano, slyším vás. Byla jsem stvořena tak, abych mohla mluvit, slyšet a používat veškeré programy, 

které jsou na této lodi,“ odpověděla umělá inteligence. 

„Mohu ti říkat Odysseo?“ 

„To je na vás, jak mi budete říkat,“ odpověděla. 
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„Jsi teď hlavní mysl Odyssey, tak ti tak budu i říkat.“ 

„A jak mám oslovovat vás? Předpokládám, že vy jste velitel této lodi, mám pravdu?“ 

„Ano, máš pravdu. Jinak mi můžeš říkat, jak chceš. Kevin nebo Marks, či podplukovník, nechám to na 

tobě,“ odpověděl Kevin. 

 

Současnost 

Hyperprostor, Athena 

Plukovník Svitsová stála za kapitánem Nyklovou, která na obrazovce měla zobrazený čas do výstupu 

z hyperprostoru. Když zbývala necelá minuta, Svitsová se přesunula ke svému křeslu a řekla do 

aktivovaného interkomu: „Všichni na svá místa.“ Na můstku se okamžitě ztlumila světla a posádka se 

přesunula na svá místa. 

„Vystupte z hyperprostoru, štíty na maximum.“ 

 

Prostor, P3P-635, Athena 

Athena vystoupila z hyperprostoru poblíž planety, kde původně měla Odyssea letět. Když všichni 

zahlédli malé trosky, pomysleli na to nejhorší. Hlavně když viděli známou pozemskou konstrukci. 

„Ach bože,“ vyšlo z Jane. 

„Co ukazují senzory?“ zajímalo Helen. 

„Senzory potvrdily, že ty trosky pochází z Odyssey. Ale nikde tu nemohu detekovat asgardské jádro. 

Kdyby explodovala celá loď, asgardské jádro by bylo taktéž zničeno, a to by také znamenalo, že 

bychom detekovali z něj určitou radiaci. Nikde tu ale není,“ oznámil Pavel. 

„Mohli ho klidně ukrást. Už dlouho touží po získání asgardské technologie,“ řekl Mike. 

„Kevin by ho jen tak z ruky nedal. Musí…“ než stihla Helen dopovědět větu, zarachotil jim na můstku 

interkom. Všichni se najednou zarazili a zavládlo na můstku ticho. 

„Halo, slyšíte mě někdo tam?“ ozval se ženský hlas. Nikdo ten hlas nepoznával, ale během chvilky si 

na něj někdo vzpomenul. 

„Odysseo, jsi to ty?“ ozvala se Sam. 

„Ano, jsem to já,“ odpověděla Odyssea. 

„Co to…?“ nechápala Helen. 

„Vysvětlím vám to až pak. Odysseo, kde jsi?“ 

„Vyčkejte, odmaskuji nás,“ odpověděla Odyssea. Během několika vteřin se v prostoru vedle planety 

odmaskovala pozemská loď. Když všichni z můstku Atheny viděli, jak Odyssea vypadá, nemohli tomu 

věřit. 

„Můstek…“ 

„Je úplně zničený, i celá přední část Odyssey,“ dopověděl major Barta. 

„Známky života?“ zajímalo Jane. 

„Jeden, ale je strašně slabí,“ odpověděl major. 

„Dostaňte nás tam, rychle!“ rozkázal Mike. Helen kývla na Pavla, který hned přenesl na Odysseu 

Mika, Jane, Sam a připravený lékařský tým. 

 

Prostor, P3P-635, Odyssey 

Všichni byli přeneseni poblíž chodby, která vedla k můstku, který už nebyl. Když přeběhli k chodbě, 

která se dělila do více chodeb, uviděli na zemi krev, která se táhla do jedné ze čtyř chodeb. 

„Brácho!“ zakřičela Jane. Doufala, že se jí sám ozve. Ale po pár metrech běhu po stopách krve jej 

našli na podlaze. 
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„Kevine.“ Dřepla k němu a snažila se mu nahmatat pulz. Sice byl slabí, ale hlavní bylo, že stále žije. 

Lékařský tým zajistil na místě to hlavní, než ho přenesli na ošetřovnu na Atheně. Hned poté, co ho 

přenesli, šel Mike se Sam do místnosti s jádrem. Jane si to namířila do místnosti, kde bylo vše, co bylo 

na můstku. 

 

Hned potom, co Sam s Mikem přiběhli do místnosti s jádrem, oba stoupli k panelům, na kterých 

zjišťovali stav lodi. Věděli, že s Odysseou už nikam jen tak nepohnout. Ale nechtěli se lodi za žádnou 

cenu vzdát. Odyssea sice nedokáže letět hyperprostorem, jelikož by se při cestě pomalu začala 

rozpadat, ale napadlo je něco jiného. Už kdysi dávno přemýšleli o stavbě vlastní SuperBrány. 

„Myslím, že je načase to vyzkoušet,“ řekl Mike. 

„Myslíte, že Odyssea zvládne průlet SuperBránou? Sice to není let jako hyperprostorem, ale když se 

něco zvrtne, tak…“ 

„Ano, vím, co by se mohlo stát. Hlavně co nejrychleji musíme odsud vypadnout, než zjistí, že jsme 

tady. Pak bychom se už odsud nedostali,“ odpověděl Mike a co nejrychleji za pomocí asgardského 

jádra začal vyrábět segmenty SuperBrány. 

„Moment,“ zarazila se na chvíli Sam, „kam ta červí díra povede?“ 

„Do Pegasu. Daedalus s Apollem se u SuperBrány střídají. V tuto chvíli by tam měl být Daedalus.“ 

 

Galaxie Pegasus 

Prostor u SuperBrány, Daedalus 

Plukovník Steven Caldwell odpočíval ve svém velitelském pokoji, kde ležel na gauči a sledoval na 

zapnuté obrazovce film, který si s sebou vzal, když byl Daedalus posledně na Zemi. Zjistil, že tyhle 

hlídky kolem SuperBrány jsou pěkně nudné. Vždy, když kolem prolétala wraithská loď, zamaskovali 

jak loď, tak i SuperBránu, aby na ni Wraithi nepřišli. 

Stejně jako velitel lodi, tak i jeho zástupce Dave Kleinman, který před měsícem byl povýšen na 

majora, seděl v pokoji pro zastupující velitele. Na pracovním stole měl spoustu papírů, které od svého 

povýšení nestihl vyplnit. Od chvíle, kdy byl povýšen na majora, začal dostávat více a více úkolů, že 

pár dní potom začal litovat, že nezůstal u hodnosti kapitána. Ale plukovník věděl, že bude na něj 

spolehnutí, jinak by ho nenavrhl na povýšení. A jelikož Dave nechce zklamat plukovníka, tak ve svém 

volném čase se pustil do papírování. 

Mezitím co dva nejvyšší důstojníci se věnovali svému, jediná důstojnice, kapitán Pat Meyersová, 

seděla na můstku, kde dohlížela na zbytek posádky. Sice tam nuda byla, ale když si vzala do rukou 

tablet, hned vyzvala jednoho důstojníka na šachový turnaj. Po několika minutách hraní se ozval 

důstojník pozorující senzory: „Příchozí červí díra.“ Pat okamžitě pohlédla před sebe. Když viděla, jak 

se SuperBrána pomalu aktivovala, zapnula na velitelském křesle interkom. 

„Plukovník Caldwell a major Kleinman na můstek.“ 

„Co se děje?“ ozval se jako první Steven. 

„Pane, máme tu příchozí červí díru,“ odpověděla Pat. 

Steven co nejrychleji vstal z gauče a vyrazil k můstku se slovy: „Jsem na cestě.“ 

Po chvilce cesty se oba vyšší důstojníci dostavili na můstek, kde před velitelským křeslem na ně čekala 

Pat. 

„Pane.“ 

„Ozval se někdo?“ zeptal se Caldwell. 

„Ano, pane. Právě teď přijímáme vysílání skrze bránu,“ odpověděl důstojník, který seděl za konzolou 

místo Kleinmana. 
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„Pusťte to,“ s těmito slovy se přesunul k boční obrazovce, na které se zobrazila Helen. 

„Helen, co se děje?“ 

„Máme problém. Jde o Odysseu, nedokážeme ji přesunout hyperprostorem až k Abydosu. Má velká 

poškození, dlouho určitě nepoletí.“ 

„Co máte v plánu?“ 

„Víme, že kdyby letěla hyperprostorem, tak by se při cestě rozpadla dříve, než bychom dorazili. Takže 

jsme postavili pomoci jádra segmenty SuperBrány a aktivovali ji sem. Pošleme k vám Odysseu, 

segmenty pak rozložíme a sestavíme je poblíž Abydosu. Pak nám ji pošlete zpátky,“ vysvětlila vše 

Helen. 

„Rozumím, budeme na ni čekat.“ 

„Nevíme, jestli přežije cestu tam, proto na palubě nikdo nebude,“ doplnila informace. 

„Jakmile se tu objeví, zahákneme ji. Caldwell konec.“ 

 

Mléčná dráha 

Prostor, P3P-635, Odyssey <=> Athena 

Vše na Odyssey bylo přichystáno tak, aby vydržela průlet SuperBránou až do Pegasu k Daedalu. 

Čekalo se jen na pokyn, kdy ji mohou vyslat. 

Jane s Mikem a Sam se postarali o nejdůležitější a vytáhli všechna ZPMka, která byla nepoškozena. 

Bohužel, ze tří ZPMek bylo pouze jedno jediné v pořádku. Zbylá dvě byla rozbitá na malé kousky. 

Mike nechal Sam s Jane přenést na palubu Atheny, kde Pavel připravoval zaháknutí Odyssey.  

„Dobrá, vše je hotovo, můžeme začít,“ oznámil Mike. 

 

Plukovník Svitsová pohlédla na kapitána Nyklovou, která na její povel přenesla kapitána Evanse na 

můstek. 

„Kapitáne, pomalu sestupte k zadní části Odyssey. Pak přední část přikotvěte k trupu a pomalým 

tahem s ní leťte k SuperBráně.“ Pavla kývla hlavou, že rozumí, a dala se do práci. 

Athena se pomalou rychlostí blížila k Odyssey, která setrvávala několik kilometrů od SuperBrány. 

Jakmile Athena sestoupila nad Odysseu, pomalu přední část lodi ukotvila na horní trup Odyssey. Pak 

kapitán zažehla hlavní trysky a s Odysseou si to namířila rovnou k aktivované SuperBráně. 

 

Galaxie Pegasus 

Prostor u SuperBrány, Daedalus 

Daedalus setrvával pár metrů od levé strany SuperBrány, kde čekal na obě pozemské lodě. Během 

několika vteřin se ze SuperBrány objevila Odyssey, kterou tlačila vpřed Athena. Když plukovník 

Caldwell viděl napůl zničenou Odysseu, zvedl se z velitelského křesla a šel dopředu, aby Odysseu 

viděl blížeji. Během chvilky se ozvala z interkomu plukovník Svitsová: „Stevene, necháme vám tu 

Odysseu a vrátíme se zpátky. Jakmile budeme na Abydosu, tak sestavíme zpátky SuperBránu a dáme 

vám vědět.“ 

„Rozumím. A co její posádka?“ 

„Podplukovník přenesl celou posádku na planetu dříve, než Odyssea byla vážně poškozena. Pak tam 

zůstal sám. Momentálně ho teď dávají dohromady.“ 

„Rozumím… Caldwell konec.“ Steven se díval na Athenu, která uvolnila Odysseu mimo dosah 

tvořícího víru v SuperBráně. Po zaktivování SuperBrány ní proletěla zpátky Athena do Mléčné dráhy. 

„Je v blízkosti nás nějaká loď?“ zeptal se pro jistotu Caldwell. 

„Jeden wraithský křižník letící hyperprostorem,“ odpověděl major Kleinman. 
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„Směr letu?“ 

„Jen kolem nás prolétá, žádný náznak toho, že by si nás všimli.“ 

„Dobře. Kontaktujte Atlantidu o situaci, hned jak se ozve Athena, mi dejte vědět. Majore, můstek je 

váš,“ řekl Caldwell při odchodu z můstku. 

 

O dvě hodiny později 

Mléčná dráha 

Abydos, Athena 

Athena vystoupila z hyperprostoru nad Abydosem, kde v tuto chvíli byli na výrobní lince Onestar, 

Enterprise, Sun Tzu, Columbia a Princeton. Na planetě bylo celkem padesát členů pracující pod SGC, 

kteří pomocí asgardské technologie stavěli postupně lodě třídy Daedalus. Po vystoupení 

z hyperprostoru se dali hned do opětovného sestavení SuperBrány.  

 

Mezitím co dávali dohromady SuperBránu, Sam s Jane pochodovaly po ošetřovně a čekaly, až přijde 

Mark Reynolds. Když jej obě zahlédly, šly hned k němu. 

„Tak co?“ ozvala se první Jane. 

„Rád bych s vámi mluvil o samotě,“ odpověděl Mark. Jane pohlédla na Sam a pak na Marka, kterého 

následovala do další místnosti, která mu sloužila jako kancelář. 

„Co mi chcete říci a nesmí o tom nikdo vědět?“ 

„No, kus té konstrukce byl odoperován, ale malé částečky z ní se dostaly do oběhu krve. Potřebuji vás, 

abyste za pomocí transportéru oddělala největší kusy, ty malinké odděláme přes přístroj na čištění 

krve,“ odpověděl Mark. Jane kývla souhlasně hlavou a řekla: „Dobře… Kolik jich je?“ 

„Celkem pět. Ale měli bychom je z oběhu krve dostat ven co nejdříve.“ 

„Jistě, dojdu si jen pro tablet.“ 

 

Galaxie Pegasus 

Prostor u SuperBrány 

Když se SuperBrána znovu zaktivovala, Athena po pár vteřinách z ní vyletěla. Okamžitě letěla 

k Odyssey, kterou zakotvila. Hned poté aktivovali znovu SuperBránu a s doprovodem Daedala se obě 

lodě vydaly do Mléčné dráhy. 

 

Mléčná dráha 

Abydos 

Ze SuperBrány vyletěly americké lodě třídy Daedalus nad Abydosem, kde pak za použití asgardského 

jádra na dostavěném Hammondovi přenesli Odysseu do hangáru, kde opravářské týmy byly připraveny 

na okamžité její opravování. 

 

Mezitím, co obě lodě letěly ke svým hangárům, tak Jane s Markem oddělávali za pomocí transportéru 

kousky malých konstrukcí, které se dostaly Kevinovi do oběhu krve. Bylo to velmi náročné, jelikož 

některé kousky byly stále v pohybu. 

„Nešlo by je nějak zastavit, alespoň na pár vteřin? Takhlenc nemám žádnou šanci je zaměřit a 

transportovat.“ 

„Ne, nešlo, protože právě teď má zbylé dva kousky v tepně jeho pravé ruky,“ odpověděl Mark. Jane 

chtěla praštit tabletem o něco, ale v tom jí zastavil pípání přístrojů. 

„Rychle, zastavily se oba dva kousky.“ 
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„Rozumím. Zaměřuji oba kousky, a právě teď je transportuji na misku,“ hned jakmile to dopověděla, 

tak vedle ní na stolku v misce se objevily dva kousky konstrukce. 

„Hotovo,“ ulevila si Jane, když to nejhorší už pominulo. 

„Výborná práce, poručíku.“ 

„Děkuji, doktore,“ odpověděla s úsměvem, a pak pohlédla na svého bratra, který spal přikrytý peřinou 

na lůžku. 

 

Odyssea byla zakotvená v hangáru, kde všichni dělníci začali s její opětovnou opravou. Tato oprava 

ale přinášela větší namáhavost, jelikož celá přední část lodi explodovala spolu s můstkem, a tak 

všechno museli začít stavět znovu. 

 

Po ukotvení Daedala v hangáru dal plukovník Caldwell všem pár hodin osobního volna, a tak polovina 

posádky zašla do velké jídelny, která byla zřízena v podzemí hned u středu spojující všechny hangáry. 

Stejně tak to udělala i plukovník Svitsová na Atheně. 

 

O několik hodin později 

Poté, co členové posádky opustili lodě a vydali se do jídelny, plukovník Svitsová s plukovníkem 

Caldwellem dali spolu řeč. Právě teď seděli v křeslech ve velitelské kanceláři Svitsové, která seděla za 

pracovním stolem, kde měla otevřenou složku s nápisem „UI“. 

„Generál O’Neill navrhl, aby na všechny lodě bylo používáno UI i spolu s asgardským jádrem.“ 

„Jak to chce udělat?“ zajímalo Stevena. 

„Na to jsem se ho před týdnem taky zeptala, myslím, že odpověď uhádneš hned na poprvé,“ 

odpověděla Helen. 

„Za pomocí asgardského jádra.“ 

„Přesně tak,“ odpověděla Helen s lusknutím prstů. Steven se zasmál a nahlédl do složky, která tam 

ležela. 

„Slyšel jsem, že Onestar spolu s Enterprise budou brzy vypuštěny. A Číňané se také činí, jejich Sun 

Tzu by měl být vypuštěn do šesti měsíců, a to ji stavějí bez pomocí jádra.“ 

„Jo, jo, snaží se nás co nejrychleji dohnat, ale technologicky budou asi na tom nejhůře. Asgardské 

jádro zatím nesou pouze dvě lodě. Daedalus a Apollo je budou mít, jak jen to půjde, což 

předpokládám, že to bude až po dokončení Odyssey,“ řekla Helen a napila se horké kávy. 

„A co Marks?“ 

„Jeho sestře se podařilo transportovat z jeho těla zbytky úlomků, které se mu dostaly do oběhu krve. 

Měl by být v pořádku. Ale to je to lepší, nejhorší ho teprve bude čekat, až se probudí. Carterová si už 

na polovinu vzpomněla. A potom, co se stalo v SGC, to nebude moc snadné pro oba dva.“ 

„A co se tam stalo?“ zajímalo Stevena. Opřel se lokty o stůl a čekal na odpověď. 

„No, políbila před ním generála O’Neilla,“ odpověděla a nejraději by se zahrabala pod stůl, když to 

vyzradila. Steven vykulil oči a zíral jak cosi. Se slovy: „Tak to bych nečekal,“ se opřel zpátky o křeslo. 

„Já také ne. Za hodinu vyrážíme zpátky na Zemi. Naložíme zásoby a vyrazíme zpátky do vesmíru. A 

mezitím, co mi tu klábosíme, tak Marksová s Carterovou, Evansem a s Marksem na nosítcích prošli 

bránou na Zemi. Snad vše proběhlo bez problémů.“ 

„Je pravda, co jsem slyšel o Enterprise?“ Helen se zasmála a souhlasně mu na to kývla hlavou. Velitel 

Enterprise byl nedávno zveřejněn mezi všechny veliteli BC-304řek. 

„Poručík generál Jonathan Jack O’Neill,“ odpověděla Helen a oba se zasmáli, když věděli, že generál 

dostal loď s vysněným jménem. 
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„Ale divím se, že chtěl vlastní loď. To už ho to nebaví v Pentagonu?“ zapřemýšlela se Helen. 

„Taky by mě to tam nebavilo sedět, kdybych měl příležitost cestovat na jiné planety,“ odpověděl jí na 

to Steven a napil se kávy. 

 

Země, SGC 

Podplukovník Carterová seděla v kanceláři generála Landryho, kde krom ní a jeho byl i generál 

O’Neill. Poté, co si Sam částečně vzpomněla na to, co se před tou nehodou dělo, chtěla se omluvit 

Jackovi za to, co udělala. Jack jako gentleman omluvu přijal, jelikož by od něj bylo hloupé omluvu 

nepřijmout. 

„Velitelka Hammonda?“ 

„Povýšení mělo proběhnout už před pár dny, ale jelikož jste měla ztrátu paměti, tak nemohlo 

k povýšení dojít. Až budete plně schopna aktivní služby, pak si budete moci převzít Hammonda,“ 

informoval ji Jack. 

„Ano, pane. Co se teď vlastně bude dít?“ 

„Pro tuto chvíli se převážně snažíme opravit Odysseu. Vlastně všichni se diví, že Odyssea bude ještě 

létat, jelikož už byla tolikrát opravena, že se to nedá spočítat ani na prstech,“ odpověděl Landry. 

„Dobře, snad bude spravena co nejrychleji.“ 

 

K3P-490 – o týden později 

K3P-490 byla planeta, která obsahovala šedesát procent vody na celé planetě. Zbylých čtyřicet byla 

pevnina zarostlá lesy. Krom toho tam byl také jeden velký vodopád, u kterého právě přistával Jumper 

ze Sibyly, která se před několika měsíci přestěhovala z Pegasu sem na tuto planetu v Mléčné dráze. 

Když Jumper přistál, otevřely se dveře a jako první vystoupil velitel vlajkového týmu Sibyly, 

plukovník Petr Sovik. V rukou držel typickou českou zbraň CZ 805 BREN. Jakož to jediný Čech 

v týmu měl jiný typ zbraní než jeho společníci. Když se protáhl, pohlédl na zbytek týmu a řekl: „Tak 

kudy se vydáme?“ 

„Kdybychom neměli dělat průzkum planety, tak bych navrhl piknik přímo tady,“ odpověděl seržant 

Allan Ofron. Allan s Petrem se zasmáli a vydali se na cestu k jedné z jeskyň, které byly na planetě. 

Zbytek týmu jej následoval. 

 

Země, Colorado Springs, Nemocnice Letecké Vzdušné Síly 

Poté, co přivezli Markse do nemocnice, se jeho stav značně zlepšil, ale co se týkalo návštěv u něj, tak 

nechtěl vidět téměř nikoho. Když chtěla za ním přijít Sam, tak pokaždé vzkázal přes Swayna, aby za 

ním vůbec nechodila. 

Jednoho dne přišla do nemocnice za ním Jane s Mikem a Sam. Všichni tři si chtěli promluvit 

s Kevinem, jenže u schodiště v prvním patře je zastavil Swayn. 

„Swayne, prosím, potřebujeme mluvit s Kevinem,“ snažila se ho přesvědčit Jane. Než ale Swayn něco 

stihl říci, tak všichni čtyři zahlédli Kevina, jak s batohem jde chodbou směrem ke schodišti. 

„Kevine…“ hlásla jeho sestra, ale on nic. Sešel po schodišti dolů a vůbec si jich nevšímal. Jane 

pohlédla na Swayna, který jí to vysvětlil: „Dneska ráno podepsal revers.“ Hned po tom, co jí to řekl, 

tak se rozeběhla po schodech dolů, aby ho dohnala, jenže když vyběhla z nemocnice, viděla Kevina, 

jak nasedá k někomu do auta. 

 

Abydos, Athena 

Plukovník Svitsová s plukovníkem Svitsem seděli v jídelně, kde si teď dávali oběd. Krom talířů jídla a 

pití tam také ležely na stole dvě složky, které předtím Helen prohlížela se Stevenem Caldwellem. 

Janova složka byla otevřena na desáté straně, kde se zrovna zmiňuje o instalaci UI na lodě. 
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„Nemám nic proti umělé inteligenci, ale viděl jsem tolik filmů s tím, že se bojím, aby ji někdo 

nepřeprogramoval a nezajal tak loď. Nerad bych třeba přišel o vzduch, či gravitaci, nebo aby někdo 

vyhodil do povětří celou loď. Mám rád Asgardy jako každý, ale jestli nebudeme mít záruku, že se do 

jejich šikovného počítače nikdo nedostane, tak prozatím chci Onestar bez UI,“ řekl svůj názor a snědl 

první sousto masa s kaší. 

„Vím, že to má i svá rizika, to ano, ale podívej se na Odysseu. Díky její umělé inteligenci se zachránila 

loď.“ 

„Spíše její část,“ opravil ji. 

„To je jedno. Ale i přesto bude po několika měsících opět létat.“ 

„To ano, ale co když se některá z našich lodí opět střetne s Druhou aliancí? Podívej se, jak dopadla 

Odyssea, která měla tři ZPM. Ostatní lodě krom Daedala, který má dvě, mají pouze jedno. Nevíme, jak 

Druhá aliance získala takovou technologii, která převyšuje tu asgardskou. Ani nevíme, co by se stalo, 

kdybychom proti nim poslali Atlantidu nebo Sibylu. Dopadly by stejně jako Odyssea, nebo by je 

dokázaly porazit? Je tu spousta věcí, které mají nad sebou háčky.“ 

„Pravda, ale teď nemáme nic jiného, s čím bychom mohli na Druhou alianci zaútočit. Kdyby se vydali 

na Zemi, jsme v háji,“ řekla Helen a napila se horké bílé čokolády. 

 

Prostor, Abydos, Daedalus 

Plukovník Caldwell seděl ve svém velitelském křesle, kde jen čekal na oznámení majora Kleinmana, 

že kurs k SuperBráně byl zadán. Hned poté se vytvořilo hyperprostorové okno, do kterého loď vletěla. 

 

Galaxie Pegasus 

Lantea, Atlantis 

Doktorka Weirová stála v operačním, kde spolu s doktorem McKayem, Teylou a Rononem sledovali 

dálkové senzory, které zaznamenaly přílet dvou wraithských mateřských lodí. Podplukovník Sheppard 

seděl v křesle připraven na okamžité sundání obou lodí. Atlantida byla zamaskovaná takže, když 

nepřátelské lodě vystoupily z hyperprostoru, nemohli je Wraithové hned zaměřit. Doktor McKay 

zmáčkl pár tlačítek na svém počítači a oznámil: „Skenují planetu.“ Elizabeth zmáčkla na panelu jedno 

tlačítko, čímž se spojila s Johnem. 

„Podplukovníku, buďte připraven, zatím nás jen skenují.“ 

„Rozumím,“ odpověděl John. Rodney pohlédl na Elizabeth, když mu zablikal počítač. 

„Přijímám rádiové vysílání. Ti nahoře vědí, že jsme tu a chtějí se s námi spojit,“ oznámil Rodney. 

„Spojte nás přes bezpečnou linku, aby nezjistili naši polohu.“ 

„Hotovo.“ 

„Tady doktorka Elizabeth Weirová, velitelka Atlantidy,“ ozvala se jako první. Na boční obrazovce se 

najednou objevil jejich wraithský kamarád Todd. 

„Doktorko Weirová, není třeba, abyste byli maskováni. Přilétáme v míru.“ 

„To nemáme v plánu, dokud nám nevysvětlíte, co tu pohledáváte.“ 

 

John netrpělivě vyčkával v křesle, když tu náhle se ozvala Elizabeth: „Johne, přijď sem za námi.“ 

Křeslo se vrátilo do normální polohy a John vyrazil k nejbližšímu transportéru. 
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Epizoda 2 : Poškození 

 

Galaxie Pegasus 

Lantea, Atlantis 

Doktorka Weirová s podplukovníkem Sheppardem seděli o samotě v kanceláři, kde mezi sebou 

diskutovali o Toddově plánu, který spočívá v tom, jak zničit všechny známé wraithské základny, o 

kterých ví každý Wraith. Až na pár desítek utajených základen, jim řekl polohy všech wraithských 

základen. Na tabletu, který ležel na stole mezi nimi, byly právě zobrazeny planety základen s jejich 

polohy v galaxii. 

„Jestli Todd s těmi základnami nelže, tak bychom mohli zaútočit na ty, co jsou poblíž nás,“ navrhl 

John. Elizabeth pohlédla na mapu soustavy, kterou právě obývají, a ukázala na tři planety. 

„Navrhuji prvně zaútočit na tyto tři, zbylých čtyřicet osm budeme likvidovat postupně dle příležitosti.“ 

„Ale musíme vzít v potaz, že jakmile zaútočíme na první základnu, tak začnou střežit lépe ty ostatní,“ 

poukázal na možnou situaci. 

„Proto by bylo nejlepší, kdyby všechny naše lodě přiletěly za námi. Každou z nich bychom vyslali na 

určené místo.“ 

„Kolik vůbec máme teď plně funkčních lodí?“ zajímalo podplukovníka. 

„Daedalus, Apollo, Athena a plus čtyři antické válečné lodě. Hammond je schopný letu i boje, ale 

krapet se pozdrželo jeho nasazení kvůli nedávnému incidentu. Onestar už taktéž lítá, ale momentálně 

letěla na dlouhodobou misi, ze které se vrátí za dva týdny. Odyssea není ani ze čtvrtiny opravena, na 

její opravě pracují téměř všichni z opravářských týmů.“ 

„Sedm lodí, toho bychom mohli využít. Nezaútočíme jen na tři planety, ale vezmeme jich rovnou 

sedm. Bude tak větší šance na zničení více základen na jednou, než abychom zničili jen tři. Ale po 

tomto už budou vědět, že jsme se nějak dozvěděli o jejich základnách, takže nad jejich planetami bude 

hlídkovat více mateřských úlů.“ Elizabeth kývla souhlasně hlavou a John se usmál. Konečně se 

pozemšťanům poštěstilo a mohou se tak postupně zbavovat Wraithů. 

 

Mléčná dráha 

Země, Colorado Springs, Marksův dům 

Kevin se zrovna nacházel v obývacím pokoji, kde se díval na televizi, ve které zrovna nic zajímavého 

pro něj nebylo. Proto také měl před sebou na stolku papíry, které dostal od vedení, aby jej vyplnil. 

Když po půl hodině papírování o oprav Odyssey skončil, založil papíry do složky a nechal je na stolku. 

Hned poté, co se opřel o gauč, zaslechl rachot klíčů. Věděl, že jediní dva od nich mají klíče, buď Jane, 

nebo Sam. Podle jeho očekávání to byla Sam, která si s ním chtěla promluvit. 

„Ahoj,“ řekla Sam. Kevin vstal za pomocí berle z gauče a otočil se směrem k ní. 

„Ahoj.“ 

„Kevine, musíme si o něčem promluvit.“ 

„Myslím, že to nebude třeba. Mezi námi je konec,“ řekl Kevin a vydal se ke vchodovým dveřím. 

„Keve…“ Najednou zaslechla zavření dveří, a to byl pro ni konec. Kabelku položila na zem, na kterou 

si sama sedla. 

 

Galaxie Pegasus 

Lantea, Atlantis 

Elizabeth se Sheppardovým týmem se nacházeli v zasedací místnosti, kde všichni seděli kolem stolu. 

„Informovala jsem Zemi o našem plánu. Dostali jsme zelenou,“ informovala všechny Elizabeth. 
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„Pokud tedy nelže,“ podotkl Ronon. 

„Rodney,“ obrátila se na něj. 

„Nelže. Jedna z mnoha planet, jejíž polohy nám poskytl, je v databázi. Na té planetě mají základnu.“ 

„Tak na ně vyrazíme,“ řekl Ronon. 

„Generál O’Neill nám povolil použití všech lodí. Daedalus, Apollo a Athena byli informováni o situaci 

a jakmile budou moci, tak k nám vyrazí. Zatím nám sem pošlou všechny čtyři antické válečné lodě.“ 

„To je super, bude po nich a my budeme žít v klidu a míru,“ zaradoval se Rodney. 

„Bohužel, nebude po všech, dostali jsme jen jejich známé adresy, několik jejich velkých základen je 

v utajení. Museli bychom se dostat hlouběji k jejich informacím a takovou možnost zatím nemáme. 

Musíme pracovat s tím, co máme, a zničit co nejvíce jejich základen, než zjistí, že pár jejich 

podřízených porušilo pár pravidel,“ řekla Elizabeth. Když chtěla ukončit poradu, Rodney zaluskal 

prsty. 

„Něco mě napadlo. Co kdybychom vytočili postupně jednu adresu za druhou a zjišťovali, jestli se 

jejich brána nachází přímo na základně. Kdyby ano, mohli bychom jim poslat atomovku přímo do 

chřtánu.“ 

„Tolik sond ale nemáme. Nápad dobrý, ale neproveditelný z naší strany,“ řekla Elizabeth. 

„A co SGC, ti by nám jich pár neposlali?“ zeptal se John. 

„Zkusím se jich zeptat. Rovnou je tak mohu požádat o pár desítek atomovek, aby nám poslali.“ 

„Pár desítek?“ zděsil se Rodney, když si představil, co by se stalo, kdyby se aktivovaly na Atlantidě. 

„Máme seznam celkem jednapadesáti planet, jednou atomovkou je nezničíme,“ podotkl John 

s pohledem na Rodneyho, který seděl hned po jeho pravé ruce. 

„A co kdybys zavolal tu svoji sexy kočičku a požádal ji o pomoc?“ 

„Larrin je mimo dosah vysílače, až bude blíže, tak jí hned zavolám,“ odpověděl John, vstal ze židle a 

namířil si to s Elizabeth rovnou do operačního, kde Chuck na jejich přání začal zadávat adresu Země. 

 

Mléčná dráha 

Země, Colorado Springs, hospoda 

Byl čtvrtek odpoledne a Marks seděl v hospodě, kde pil nealkoholické pivo. Když položil sklenici a 

požádal o další, poklepal mu na rameno Swayn, který tam každý čtvrtek chodil. 

„Ahoj,“ řekl Kevin a napil se piva. Swayn si k němu přisedl a řekl: „Víš, že bys alkohol neměl pít.“ 

„Je nealkoholický.“ Swayn na něj pohlédl a pak si objednal taktéž pivo, ale pro sebe alkoholický. 

„Keve…“ 

„Nemusíš nic říkat, vím, na co myslíš,“ řekl Kevin a pohlédl na něj. Pak zas pohlédl na pivo a napil se. 

„Měli byste si o tom promluvit. Sám víš, že tu ztrátu paměti nemůže. A poté jen reagovala tak, co si 

pamatovala. Kevine, ona za to nemůže, měl by sis s ní promluvit.“ 

„Ta už si nejspíše balí věci,“ řekl mu na to. Swayn na něj vyvalil oči a čekal na vysvětlení, co se stalo. 

„Když jsem odešel z domu, tak jsem jí tam nechal vzkaz. Takže nejspíše balí,“ vysvětlil mu a dopil 

zbývající pivo ve sklenici. 

„Kevine, tak teď mě dobře poslouchej. Hned teď vypadni z této hospody a jeď za Sam. Paměť už má 

v pořádku, vše si pamatuje.“ 

„Ale…“ 

„Dělej a neštvi mě,“ Swayn ho nenechal domluvit. Kevin vytáhl z kapsy peněženku, vzal z ní dva 

dolary a nechal je na stole. Pak vzal berle, které byly opřeny o stůl, a vydal se k východu. Swayn 

potom zavrtěl hlavou a pak si objednal tentokrát panáka, který vypil na ex. 

„Budete si přát ještě?“ zeptala se ho servírka. 
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„Ne, děkuji, zaplatím,“ odpověděl a vytáhl z peněženky tři dolary, které podal číšnici. 

 

Země, Colorado Springs, Marksův dům 

Kevin co nejrychleji přijel autem domů. Zaparkoval před bránou a rychle z auta vystoupil. Na vytažení 

berlí neměl ani pomyšlení, hned si to namířil ke dveřím, které za pomocí klíčů otevřel. Když vešel 

dovnitř, viděl na zemi sedět Sam. Hned k ní přišel, dřepl, otočil si ji k sobě a políbil ji. Pak se hlavou 

dotkl její hlavy a řekl: „Omlouvám se.“ 

„Neomlouvej se, to já bych se měla omluvit za všechno.“ 

„Ne, já za to mohu. Ty ne,“ opravil ji. Po chvilce pohlédl za sebe na gauč, kde měla Sam plnou krosnu 

svých věcí. Na chvilku zavřel oči a pak řekl: „Měli bychom je vybalit zase zpátky.“ Sam se na něj 

usmála a opřela se o něj. 

 

Hyperprostor, Onestar 

Plukovník Jan Svits, velitel Onestar, se právě teď nacházel na můstku, kde čekal, až mu major Petr 

Ohral oznámí, že jsou na místě. To se také během několika uplynutých vteřin stalo. Plukovník tak 

mohl rozkázat, aby vystoupili z hyperprostoru se zapnutými štíty. 

 

Prostor, Onestar 

Onestar vystoupila z hyperprostoru v prázdném prostoru, kde nebyly žádné planety. Jan vstal z křesla a 

přišel k boční obrazovce, na které spustil jeden program. Senzory hned po spuštění programu 

detekovaly cizí objekt nedaleko od nich. 

„Jak jsem si myslel,“ řekl Jan a pohlédl na pilota se slovy: „Kontaktujte je.“ Major kývnul hlavou a 

hned poslal neznámému objektu před nimi zprávu. Po několika vteřinách se cizí objekt demaskoval a 

ukázal se Onestar v plné své kráse. Na obrazovce, která se nacházela po jeho levici, se aktivovala. Jan 

k ní přišel a usmál se, když se objevila Vala Mal Doran. 

„Vala Mal Doran, jsem překvapen, že se nacházíte na té lodi.“ 

„Oriové se rozhodli postavit pár lodí různého druhu. Chtěla jsem se podívat a pozeptat se, jak se vám 

daří.“ 

„Letíte přímo na zavolanou. Určitě s vámi bude chtít mluvit generál Landry. Před chvílí poslal všem 

velitelům subprostorem zprávu. V Pegasu nalezli polohy wraithských základen a generál schválil na ně 

útok.“ 

„Tak to tu jsem v pravou chvíli. Tomin zůstal v galaxii Oriů, poletíme k SuperBráně a hned se s ním 

spojím. Myslím, že by nám pár lodí určitě pomohlo,“ řekla Vala a pohlédla na pilota lodi, který 

s kývnutím hlavou nastavil souřadnice, kde se nachází brána. 

„Uvidíme se za pár dní,“ oznámila a obrazovka najednou ztmavla. Jan se usmál a namířil si to 

k majorovi, který už věděl, co dělat. Nastavil souřadnice plánované cesty a vstoupil do hyperprostoru. 

 

Země, SGC 

Generálové Landry a O’Neill stáli v zasedací místnosti, kde čekali na vzácnou návštěvu. 

S doprovodem svých dvou podřízených přišel do místnosti generál Michael Ryan. 

„Generálové,“ ozval se jako první Ryan. 

„Generále,“ odpověděli nazpátek oba generálové. Landry pobídl oba vyšší generály k sednutí ke stolu. 

Poté, co si sedli, si vzal první slovo Michael: „Po přečtení několika hlášení z misí SG týmů jsem se 

rozhodl, že na jedné neobydlené planetě zřídíme výcvikové stanoviště, kde budoucí členové SG týmů 

budou cvičeni.“ 
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„Generále, v situaci, ve které se právě teď nacházíme, nevím, zda-li je to dobrý nápad. Mentálně se 

soustředíme na naše bitevní lodě, které jsou teď terčem Druhé aliance. Jeden z nich, jmenuje se Leaf, 

nám dal pár informací, podle kterých jsme zjistili, že zde na Zemi jsou mezi námi infiltrováni lidé 

z Luciánské i z Druhé aliance. Na planetě, kde drželi HB-1, nalezl tým pod vedením podplukovníka 

Markse, velitele Odyssey, počítač, který pocházel od nás z SGC. Právě teď se snažíme zjistit, kdy se 

počítač dostal z SGC na jejich planetu a kdo to byl,“ oznámil mu generál O’Neill. Ryan znepokojeně 

pohlédl na oba generály a čekal, jak se k tomu vyjádří Landry. 

„Jak řekl O’Neill, naše priority jsou momentálně na jiném místě. Naší největší hrozbou je Druhá 

aliance, která nějakým způsobem získala technologii Antiků. Dokonce na planetě P4Q-385, kde byla 

přepadena SG-1 a SG-23, zmizel přístroj, který tam zkoumali. Dobře věděli, pro co si jdou.“ 

„Co to byl za přístroj?“ zajímalo Ryana. 

„Byl to holografický přístroj zobrazující DNA Antiků,“ odpověď tentokrát přišla od někoho, koho by 

tam nečekali. Doktorka Kašparová po dlouhé době stála opět na nohou. Všichni tři generálové na ni 

pohlédli a přizvali si ji ke stolu. 

„Doktorko,“ oslovil ji Ryan. 

„Generále Ryane. Ráda vás poznávám. Ten přístroj, který jsme nalezli, patřil Antikům. Než nás 

přepadli, stihli jsme provést překlad textu, který byl na zdech u přístroje. Aby byl přístroj plně funkční, 

musí být připojen k jinému zařízení, které se nachází na jiné planetě. Planeta, na které se nachází, 

nebyla uvedena, ale věřím, že ji najdeme někde jinde.“ 

„Atlantida?“ odhadoval O’Neill. 

„Přesně tak. Antikové si vše psali do databáze, takže zmínka o té základně tam bude určitě. A jestli se 

v jedné části nemýlím, bude to zrovna ta základna, kde se nachází Druhá aliance. Jestli tam fakt jsou, 

měli byste pár ZPMek přiřadit lodím navíc. S tím, co mají, si nevystačí,“ odpověděla Martina. 

„Slyšel jsem, jak na tom dopadla po střetu s nimi Odyssea. Je možnost přizpůsobit pozemskou a 

asgardskou technologii s antickou?“ zajímalo Michaela. 

„Možná,“ odpověděla jednoslovně doktorka. 

„Musí určitě existovat nějaká možnost, jak porazit jejich lodě. Dokázali jsme odolat orijským lodím, 

tak proč bychom to nedokázali i proti Druhé alianci?“ 

„Generále, podívejte se na to, jak dopadla Odyssea, která disponovala třemi ZPM moduly. Na palubě 

má navíc asgardské jádro spolu s nejlepší zbraněmi, které Země má. Jediný, co můžeme zkusit, je to, 

že proti nim pošleme jednu Auroru ze čtyř, které jsme získali při bitvě s Replikátory,“ odpověděla 

doktorka. 

„Všechny čtyři Aurory mají teď namířeno do Pegasu,“ ozval se Landry. 

„Atlantida získala polohy planet, kde se nachází wraithské základy. Když už se zbavili Replikátorů, 

tak se chtějí zbavit i Wraithů, a s těmito informacemi se jim podaří dát Wraithům ránu,“ dopověděl 

O’Neill. Ryan kývnul několikrát za sebou hlavou a pak řekl: „Až skončíte v Pegasu, tak se soustřeďte 

na naše lodě, ať když se příště střetnou s Druhou aliancí, neskončí jako Odyssea.“ Všichni tři kývli 

souhlasně hlavou a postavili se, když generál Ryan vyrazil k odchodu. Doktorka pak pohlédla na oba 

generály se slovy: „Volali jste mě?“ 

„Ano. Mluvili jsme s HB-1, která se za vás až moc přimlouvala,“ odpověděl Landry. 

„A jej, copak tentokrát povídali?“ 

„Přemlouvali mě, abych vás přiřadil k nějakému týmu, abyste mohla chodit na mise,“ odpověděl 

Landry a Martině tím hned přivodil husí kůži. 

„Hehe, pane…?“ 

„Ano?“ 
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„Raději si počkám, až podplukovník Carterová převezme Hammonda, slíbila mi místo u ní.“ 

„Je to vaše rozhodnutí,“ řekl na to Landry. 

„Děkuji. Pomyšlení, že bych potom všem měla jít na misi, je děsivá.“ Martina se otřepala a vyrazila ke 

schodišti, kterými před chvíli šel dolů generál Ryan. 

 

Hyperprostor, Onestar 

Plukovník Jan Svits seděl na gauči ve své kajutě. Naproti sobě měl na zdi pověšenou obrazovku, na 

které měl právě teď zobrazený seznam různých písniček. Když si zrovna jednu chtěl pustit, na 

obrazovce se objevila Helen. Jan se leknul a povyskočil. 

„H…Helen?“ 

„Ahojky.“ Helen se zasmála a počkala, až se Jan vzpamatuje z jejího malého překvapení. 

„Kdepak jsi?“ zeptal se. 

„Tam, kde ty nejsi. Generál O’Neill mě před chvílí požádal, abych doprovodila všechny čtyři Aurory 

do Pegasu. Za chvíli opustíme Mléčnou dráhu, tak jsem se chtěla pozeptat, jak se daří?“ 

„Při cestě jsme potkali Valu, připojí se v Pegasu s loděmi, jak jen to bude možné,“ odpověděl Jan. 

„Pěkný. Doufám, že až se v Pegasu zbavíme Wraithů, že tam pak budou mít klid.“ 

„To já taky doufám. Mno nic, budu muset končit, za chvíli vystupujeme z hyperprostoru,“ oznámil Jan 

při pohledu na hodinky, které mu ukazovaly za deset minut půl šesté večer. 

„Tak ahoj a hodně štěstí,“ popřála mu Helen. 

„Tobě taky. Pa.“ Spojení mezi oběma plukovníky bylo ukončeno a Jan se pomalu vydal na můstek. 
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Epizoda 3 : Útěk 

 

Galaxie Pegasus 

Prostor, Lantea 

Nad planetou Lantey vystoupily z hyperprostoru čtyři Aurory. Na jedné z nich se nacházel major Evan 

Lorne, který díky svému antickému genu může pilotovat loď. Na zbylých třech lodích byli vojáci 

s antickým genem taktéž z Atlantidy. 

Major Lorne sedící na můstku v křesle zapnul vysílačku, kterou se spojil s Atlantidou. 

„Tady je major Lorne, jsme na místě.“ 

„Tady Weirová, za pár hodin sem dorazí Athena, zatím setrvávejte na orbitě.“ 

„Ano, madam.“ 

 

Lantea, Atlantis 

Elizabeth stála poblíž Rodneyho, který si hrál s laptopem, na kterém měl zobrazenou antickou 

databázi. Od doby, kdy vlastní všechna tři ZPM, mohou využívat město na sto procent. 

„Elizabeth…?“ ozval se najednou Rodney, když se zasekl u jednoho řádku. 

„Ano, Rodney?“ s těmito slovy stoupla za něj a pohlédla na obrazovku. 

„Víš, jak nám před dvěma dny dala SGC vědět, že se máme podívat poté antické základně v Mléčné 

dráze?“ 

„Ano, vím o tom. Našel jsi ji?“ 

„Ne tak docela, ale je tu o ní zmínka. Jestli je pravda, co tu píší, tak je Země v nebezpečí. Ve velikém 

nebezpečí.“ 

„Co tam je?“ 

„Antikové neměli jen lodě třídy Aurora. V Mléčné dráze stavěli ještě jiný typ lodi, který je vyspělejší. 

Podle toho, co tu čtu, tak je postaven jen prototyp, ale plně funkční. K jeho vzlétnutí a plné aktivaci je 

za potřebí antický gen. Normální člověk se nedostane ani dovnitř lodi,“ odpověděl Rodney. 

„Zkopíruj celou pasáž a přidej ji do hlášení pro Zemi. Zjevně nám sem teď nepošlou všechny lodě.“ 

„Odysseu rozhodně ne, když ji museli celou rozebrat. Dostane celý nový trup, který bude rozhodně 

lepší, než ten doposud. Odhaduji, že si tam nechají i Onestar, která je na misi,“ řekl Rodney a pohlédl 

na Johna, který si to namířil přímo k nim. 

„Larrin mi před chvílí poslala zprávu. Jestli nevadí, rád bych si vzal Jumper a letěl za ní.“ Elizabeth se 

na něj podívala, jelikož ten lišácký úsměv nedokázal skrýt. Zasmála se a odpověděla: „Jen běž. Na 

večeři ať jsi doma.“ 

„Jistě, mami,“ odpověděl John a všichni přítomni vyprskli smíchy. John se pak vydal rovnou do 

hangáru, kde si vzal Jumper a vyrazil na planetu určeného setkání. 

 

Mléčná dráha 

Země, Colorado Springs, SGC 

Poté, co se Carterové vrátila paměť, se mohla vrátit do aktivní služby. Právě teď byla s Marksem 

v SGC, kde na oba čekali generálové O’Neill a Landry. Když se všichni posadili do křesel, mohli 

začít. Landry vytáhl složku z šuplíku a podal ji Carterové. 

„Stačí jen podepsat a oficiálně si můžete převzít Hammonda. Pak můžete vyrazit na misi,“ řekl Hank. 

„Děkuji, pane.“ 

„Než se ale vydáte na cestu, tak tu máme ještě jednu povinnost,“ řekl Jack a vytáhl z kapsy dvě 

krabičky, které položil před ně. 
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„Doufám, že vám to nevadí bez ceremoniálu?“ zeptal se jich. Oba dva se na něj podívali, jelikož 

věděli, že Sam má být povýšena, ale že i Kevin, o tom nikdo nic nevěděl. 

„Mohu to odmítnout?“ hned se zeptal Kevin. 

„Ne,“ odpověděli oba generálové zároveň. Kevin povzdychl a opřel si hlavu o ruku. 

„Během jednoho roku z poručíka až na podplukovníka a po roce na plukovníka. Nechci slyšet, co si o 

tom budou myslet ostatní,“ řekl na to Kevin. 

„To ať si opováží,“ řekl na to Hank a všichni přítomni se zasmáli. 

„Odyssea stejně dlouho nevzlétne. Spodní část trupu je hotová, ale ta horní je teprve na začátku oprav. 

Asgardské jádro je v plném provozu a dvě ZPM byla dodána za ta rozbitá. Budu rád, když ji do měsíce 

opraví. Druhá aliance představuje pro všechny velkou hrozbou. Všichni velitelé dostali jasné pokyny, 

když se s nimi střetnou.“ 

„Co nejrychleji utéci?“ hádal Jack. 

„Přesně. Dokud nezjistíme, odkud berou tato vylepšení, šance na vítězství je mizivá.“ 

„Neplánovaná mimozemská aktivace,“ se najednou ozvalo z interkomu. Všichni čtyři rychle vstali 

z křesel a vyrazili do řídící místnosti. 

 

Seržant Harriman seděl na svém obvyklém místě. Když za sebou zahlédl čtveřici jdoucí za ním, 

oznámil: „Je to Atlantida, pane.“ Na obrazovce se zobrazila Elizabeth spolu s Rodneym. 

„Doktorko, co se děje?“ zeptal se hned Landry. 

„Doktor McKay našel v antické databázi zmínku o té základně, kterou hledáte. Pane, jestli databáze 

má pravdu, tak na jedné planetě je plně funkční prototyp lodě, kterou stavěli Antikové. Není to ale loď 

třídy Aurora, je to loď vyspělejší než ty předešlý.“ 

„A sakra. Asi tam nebyla zmínka o její poloze, že?“ zajímalo Kevina. 

„Bohužel ne, stojí tam jen, že tam stavěli prototyp nové lodi, která je plně provozuschopná. Jenže má 

jednu pojistku, nelze ji ovládat bez antického genu,“ odpověděl Rodney. 

„Hezký. Co jsme zatím zjistili, tak antický gen se nachází jen na Zemi. Nevíme proč, ale tímto máme 

jistotu, že ji nemohou ovládat, jinak by s ní už dávno létali,“ řekl na to Kevin. 

„To nám dává ještě šanci. McKayi, pošlete nám sem všechno, co jste kolem toho našel,“ řekla Sam a 

Rodney na druhé straně s kývnutím hlavou poslal přes aktivní bránu všechny údaje. Seržant Harriman 

je stáhl k sobě na počítač a oznámil: „Přenos byl dokončen.“ 

„Nemohou s ní létat, ale určitě se museli dostat k několika systémům na základně, jinak by tak rychle 

nedokázali vylepšit své štíty a zbraně. Když je Odyssea ve fázi opravy, mohli bychom pozměnit pár 

jejich prvků, třeba jako štíty. Mohli bychom kolem asgardského štítu vytvořit další štít, který ale bude 

totožný tomu na Atlantidě. Zbraně bychom později taky mohli nějak vylepšit, ale pro začátek 

potřebujeme plně funkční štíty, aby vydržely dopady jejich zbraní. Asi si zajdu na Abydos a pak na 

Digammu podívat se za Kailou.“ 

„Zvládnete to?“ zajímalo Jacka. 

„Snad jo, jinak to můžeme zabalit a zahrabat se do země,“ odpověděl a pohlédl na Rodneyho, který 

tam za Elizabeth pochodoval z jedné strany za druhou. 

„McKayi?“ Rodney se zastavil a hned se postavil vedle Elizabeth, když zaslechl, že ho Kevin oslovil. 

„Ano?“ 

„Vidím, že se nudíte, takže mi sežeňte informace o štítech na Atlantidě. Pak mi je můžete poslat přes 

Athenu.“ 

„Jistě.“ 

„Jestli je to už všechno, tak se dáme do práce. Athena by měla dorazit během chvilky.“ 
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„Hodně štěstí,“ popřál jim Hank. 

„Vám také.“ Po těchto slovech obrazovka ztmavla a brána se deaktivovala. 

 

Galaxie Pegasus 

Prostor, Lantea 

Po ukončení spojení s SGC šla Elizabeth do své kanceláře, kde na ni čekal doktor Zelenka, po kterém 

chtěla, aby nastavil hlavice tak, aby hned po vyslání bránou detonovaly. Elizabeth rozhodla, než 

všechny dostupné lodě vyrazí na lov Wraithů, tak Wraithy krásně překvapí za pomocí brány. 

„Ve skladišti jsou k dispozici deset hlavic Mark X. Chuck za hodinu zadá adresu na první nejbližší 

planetu. Zjistili jsme, že jejich brána se nachází přímo na jejich základně,“ oznámil Radek. 

„Výborně. Za pár hodin by měla dorazit Athena. Daedalus i Apollo jsou stále v Mléčné dráze, ale už 

vyrazili na cestu. Do dvou dnů je tu máme. Mezitím se Aurory postarají o wraithské lodě a Athena 

vyrazí na další planetu, která je v seznamu,“ řekla Elizabeth. 

 

Mléčná dráha 

Domovská planeta Pinů 

Nico spolu s ostatními Simi byli drženi v cele, kde nepřetržitě byli hlídáni. Právě teď Nico s jedním 

Simem seděli na pryčně. 

„Co budeme dělat, Nico? Takhlenc nás nikdo nezachrání.“ 

„Moii, ještě to nesmíme vzdát. Musíme věřit našim novým přátelům ze Země,“ odpověděl mu Nico, 

který stále věřil, že je někdo zachrání. Moi kývnul souhlasně hlavou. Chtěl by také, stejně jako ostatní, 

být osvobozeni. Když Nico věděl, jak každý Sim byl domlácený, nemohl to nechat takhlenc dál jít. 

„Všiml si někdo z vás, po kolika se střídají a v jaký čas?“ zeptal se Nico a všichni Simové na něj 

pohlédli. 

„Co máš v plánu?“ zeptal se Moi.  

„Nenecháme se jen tak mlátit. Myslím, že je na čase jim to oplatit.“ 

„Ale jak to chceš udělat, vždyť nemáme nic s sebou, co bychom proti nim mohli použít.“ 

„V tom se ale mýlíš,“ řekl na to Nico a sundal si botu. Stráž kolem jdoucí mříží si ničeho nevšimla, 

jelikož Simové mluvili potichu. 

„Je to…?“ 

„Ano, je. Holografický projektor. Můžeme se převtělit do někoho z nich. A je zase převtělit do nás. 

Jeden z nás by se tak mohl dostat k jejich komunikaci, třeba bychom se dokázali s někým zvenčí 

spojit. Samozřejmě ten někdo budu já, nechci, aby se vám něco stalo.“ 

„Ale Nico, vždyť budeš tátou,“ Moi nesouhlasil s jeho rozhodnutím. 

„Když nás tu budou věznit, tak tátou nikdy nebudu. Musím to udělat, už jen z důvodu, že jsem 

vůdcem.“ 

 

Abydos 

Nově povýšení plukovníci dorazili na Abydos, kde si to hned namířili ke krasavcovi Hammondovi, 

který byl plně schopný letu. Posádka Hammonda byla na svém místě a čekala jen na velícího 

důstojníka. 

Když Sam s Kevinem došli na můstek, majoři Catherine Womacková a Sydney Whiteová, které seděly 

u konzol, se postavily. 

„Velící důstojník na můstku,“ oznámila Womacková, první důstojnice. Všichni přítomni na můstku se 

dali okamžitě do pozoru. 
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„Pohov. Na uvítanou bych chtěla říci, že všichni odvádíte dobrou práci. Je mi ctí být tu s vámi na této 

lodi, která nese jméno generála Hammonda, který nás nedávno napořád opustil. Uděláme všechno, 

abychom nezklamali generála. Děkuji.“ Po těchto slovech všichni šli na svá místa a čekali na rozkaz, 

který přišel během několika vteřin. 

„Vyveďte nás na orbit,“ řekl Sam při sednutí do velitelského křesla. 

„Rozkaz. Otvírám hangárová vrata,“ oznámila Womacková. 

 

Hangárová vrata nad zhotoveným Hammondem se otevřela a za pomocí trysek se krasavec dostal 

z hangáru. Když byli v dostatečné výšce, aktivovali podsvětelné motory. Během několika vteřin se tak 

dostali na orbitu planety. 

 

„Jsme na stabilní orbitě,“ oznámila Womacková. 

„Výborně. Zadejte kurs k SuperBráně. Zaletíme si do Pegasu.“ 

„Ano, madam. Aktivuji hyperpohon.“ 

 

Před Hammondem se objevilo hyperprostorové okno, do kterého vletěl. 

 

U SuperBrány – o 30 minut později 

Hammond vystoupil z hyperprostoru u SuperBrány, která v tuto dobu byla nehlídaná. 

 

Když plukovníci Carterová a Marks přišli na můstek, tak tou dobou Whiteová aktivovala SuperBránu. 

„Vytvořila se stabilní červí díra,“ oznámila Sydney a Sam šla s Kevinem do přední části můstku. 

„Můžete letět.“ 

 

Hammond zažehl podsvětelné motory a namířil si to rovnou do středu vytvořené červí díry. 

 

Galaxie Pegasus 

Lantea, Atlantida 

Rodney sedící u počítače v operační místnosti zachytil něco na dálkových senzorech. 

„Elizabeth,“ zavolal na ni, když zrovna stála u Chucka. 

„Ano?“ 

„Dálkové senzory zaznamenaly aktivaci SuperBrány,“ odpověděl Rodney. Elizabeth hned k němu 

přišla a podívala se na obrazovku. 

„Známe identifikaci?“ 

„Zatím ne. Loď, která vyletěla ze SuperBrány, skočila hned do hyperprostoru. Míří přímo k nám.“ 

„Za jak dlouho tu budou?“ 

„Letí příliš rychle. Počítám tak do hodiny.“ 

„Kontaktuj majora Lornea.“ 

 

Prostor, Lantea 

Major Evan Lorne právě pochodoval po můstku, když se jeden z posádky ozval: „Majore, chce s vámi 

mluvit doktorka Weirová.“ 

„Madam, co se děje?“ zeptal se hned Lorne. 

„Někdo použil SuperBránu a míří k nám. Identifikace lodi je neznámá. Buďte připraveni na okamžitý 

zásah. Do hodiny by tu loď měla být.“ 
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„Ano, madam.“ 

 

Hyperprostor, Hammond 

Carterová s Marksem seděli v jídelně u stolu, na kterém měli dva hrnky s kávou. 

„BC-305? Jsi si tím jistý?“ zeptala se Sam. 

„Ano, jsem. Už několikrát jsem o tom přemýšlel, rozhodně by byla lepší než BC-304. Když teď 

vlastníme jak asgardskou, tak i antickou databázi, mohli bychom toho využít a doslova se vydat na 

Druhou alianci. Dokud nevědí, jak ovládat tu loď, máme šanci. Pak už by se jedině proti nim mohla 

postavit Sibyla nebo Atlantida.“ 

„Ale co uděláme s IOA? Sice už pod ně nepatříme, ale pořád šťourají prsty tam, kde nemají, a navíc to 

všechno dělají skrze prezidenta, který nemá ani tušení, co se tu děje.“ 

„K9L-MKS. Je to opuštěná planeta, nikdo ji snadno nenajde. Hledal jsem takovou planetu dlouho, až 

jsem na ni narazil. Tam bychom ji mohli tajně stavět. Nikdo o tom nebude vědět krom posádky 

Odyssey a popřípadě Hammonda. Kdyby se to dostalo ven, mohli bychom tam očekávat Druhou 

alianci dříve, než bychom postavili základy lodi.“ 

„Zajímalo by mě, kdo je u nás ten jejich špeh. Už jen to, když se dostali k počítači, který není jen tak 

někomu přístupný… Musí to být někdo z vyšších důstojníků.“ 

 

Lantea, Atlantida – o 45 minut později 

Všichni byli připraveni na svých místech, Elizabeth stála za Rodneym, který před chvílí zamaskoval 

Atlantidu. 

„Minuta do výstupu,“ oznámil Rodney. 

 

Prostor, Lantea 

Všechny čtyři antické válečné lodě třídy Aurora byly rozmístěny kolem planety spolu s Athenou, která 

před několika minutami vystoupila z hyperprostoru. 

 

Plukovník Svitsová pochodovala po můstku a čekala jen na jedinou větu, která zazněla během 

několika vteřin od majora Barty: „Madam, zaznamenávám otvírání hyperprostorového okna.“ 

„Štíty na maximum, nabijte zbraně.“ Všude po lodi se rozezněl poplach. 

 

Z hyperprostoru se vynořila známá americká loď třídy Daedalus. 

 

Když majoři u konzol zaznamenali, že na ně míří zbraněmi vlastní lodě, obrátili hlavu na plukovníka 

Carterovou. 

„Tys nezapnula autorizační systém?“ zeptal se Kevin. 

„A sakra.“ 

 

Jak na všech čtyřech Aurorách, tak i na Atheně zírali, co je to za loď. Naštěstí se to rychle vysvětlilo, 

když se navázalo spojení mezi všemi loděmi. Plukovník Carterová se krapet cítila trapně, když 

zapomněla na autorizační systém, který udává všem lodím, co jsou zač. 

„Omlouvám se za menší problém,“ omluvila se Sam. Spojení bylo navázáno i s Atlantidou. 

„Co vy tu děláte? Vždyť jste měli být ještě v doku,“ zajímalo Helen. 

„Když jsme slyšeli, co máte v plánu, tak jsme se rozhodli vyrazit na pomoc. Nechtěli jsme letět delší 

trasou, tak jsme si to zkrátili přes SuperBránu.“ 
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„Tak to je skvělý. Jinak gratuluji oběma k povýšení. Dostala jsem zprávu při cestě.“ 

„Já to povýšení nechtěl, dodávám,“ ozval se Kevin. 

„Keve?!“ 

„Ano?“ Helen se zasmála a pak řekla: „Přenesme se na Atlantidu.“ 

„Hned tam budeme,“ řekl na to Kevin a pohlédl na Whiteovou, která je oba přenesla na Atlantidu. 

 

Lantea, Atlantida 

Všichni tři plukovníci se najednou objevili v operačním, kde na ně čekala Elizabeth. 

„Gratuluji k povýšení, plukovníci.“ 

„Děkujeme, doktorko. Tak jaký je plán?“ zajímalo Sam. 

 

Mléčná dráha 

Země, Colorado Springs, SGC 

Generál Landry seděl v zasedací místnosti s týmem SG-4, který se před chvílí vrátil z mise. 

„Říkáte, že jste zaslechli, že Simi drží u Pinů?“ 

„Ano, pane. Hodně je střeží. Ale myslím, že se nám podaří se tam infiltrovat a zachránit je,“ odpověděl 

velící důstojník SG-4. 

„Nebude to nebezpečné?“ 

„Vše, co děláme, je nebezpečné, pane. Stojí za to to risknout.“ 

„Víte, na jaké planetě vůbec jsou?“ 

„Ne, ale můžeme se tam dostat, skrze P5P-584. Pinové tam chodí každý den a vždy jim někdo z osady 

pomáhá dostat jídlo na jejich domovskou planetu. Neměl by být problém se tam dostat. Jen budeme 

potřebovat buď nějaké maskování, anebo holograf, abychom se převtělili do někoho z nich.“ 

„Zavolám do Oblasti 51, ať nám sem pošlou čtyři holografy. Zítra vyrážíte,“ tak znělo konečné 

Landryho rozhodnutí. 

„Ano, pane.“ 

 

Galaxie Pegasus 

Prostor, Lantea 

Všech šest lodí bylo připraveno na okamžitý odlet. Jako první vyrazily na cestu Aurory a hned za nimi 

se vydaly zbylé dvě pozemské lodě. Daedalus a Apollo si to rovnou namířili k určeným planetám, aniž 

by dorazili k Atlantidě. Během pár vteřin tak byly všechny lodě v hyperprostoru namířeny k šesti 

různým planetám. 
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Epizoda 4 : Sim 

 

Mléčná dráha 

Země, Colorado Springs, SGC 

Poté, co se podařilo pozemšťanům zničit celkem třicet pět wraithských základen, se do Mléčné dráhy 

vrátil zpátky Hammond s Athenou. Obě tyto lodě dostaly úkol, a tak vyrazily na planety, které patří 

Pinům. 

Právě teď se na základně poblíž Landryho kanceláře procházel Marks, který chtěl vědět jen jedinou 

věc. Když si ho Landry všiml, pozval si ho dovnitř do kanceláře. Marks se před něj posadil do křesla a 

čekal. 

„S9P-215. SG-4 tam operuje tajně a zjistili, že právě tam drží Simi.“ 

„Vy víte, jak mě potěšit, pane,“ s těmito slovy vstal z křesla a bez toho, aniž by mu Landry něco 

dalšího řekl, odešel z kanceláře a namířil si to rovnou do transportní místnosti, kde se nechal přenést 

svou loď. 

 

Prostor, Země, Odyssey 

Po několika pracných měsících se podařilo Odysseu opět uschopnit do aktivní služby. S novým trupem 

a pár vylepšeními se právě teď vznášela na orbitě planety. 

 

Plukovník Marks se nechal přenést rovnou na můstek kde, jakmile se objevil, začal rozdávat jeden 

úkol za druhým, pak už jen dodal: „Zadejte kurs na S9P-215 a vstupte do hyperprostoru.“ Sedl do 

křesla a pohlédl na svou sestru, která hned zadala kurs a s lodí vstoupila do hyperprostoru. 

 

S9P-215, Domovská planeta Pinů – o 30 minut později 

Celý tým SG-4 se právě teď nacházel v lese, který byl pět kilometrů od pevnosti Pinů. Když se s nimi 

přes subprostor spojila Odyssea, musel celý tým okamžitě zmizet z pevnosti, aby se mohli nechat 

přenést na palubu Odyssey, až dorazí. Velitel týmu s jeho zástupcem právě teď stáli u stromů a 

sledovali cestu, která vedla do pevnosti Pinů. 

„Zatím si nás nikdo nevšimnul, že jsme zmizeli,“ řekl major Griof. 

„To proto, že si nevšimli toho, že jsme se tam dostali,“ odpověděl mu na to podplukovník Stark a 

podíval se do dalekohledu, který držel v levé ruce. Jediný, co viděl, byla skupina lidí, která hlídala 

hlavní vchod do pevnosti. Když podplukovníku zašustěla vysílačka, tak se leknul. 

„SG-4, taky Odyssea.“ 

„Plukovníku, máte skvělé načasování,“ řekl podplukovník, který očekával, že je brzy přenesou na 

palubu. Místo toho se tam najednou objevil Marks s týmem. 

„Podplukovníku Starku.“ 

„Plukovníku Marksi.“ 

„Kde se přesně nachází?“ zajímalo Markse. 

„Máte s sebou maskovací zařízení? Dovnitř se nepozorovaně nedostaneme.“ 

„Jo, máme jich pár s sebou spolu s lokátory. Pevnost není nějak chráněna silovým polem nebo štítem, 

takže transport bude hračka.“ 

„Dobře, já půjdu s vámi, zbytek týmu se nechá přenést na Odysseu. Lepší bude, když se tam budeme 

pohybovat v menší skupince,“ navrhl Stark. 

„Souhlasím,“ řekl Marks a aktivoval vysílačku: „Tady Marks, přeneste členy SG-4 krom 

podplukovníka Starka na palubu Odyssey.“ 
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„Rozumím,“ přišla rychlá odpověď zpátky. Během chvilky byli tři členové SG-4 přeneseni na palubu 

Odyssey a zbytek se vydal k pevnosti Pinů. 

 

Nico s Moiim seděli na pryčně, kde právě teď chtěli zahájit svůj plán pro útěk z vězení, když zrovna 

do místnosti vcházel jeden z hlídačů. Přišel ke mřížím, zkontroloval všechny Simi a pak se vydal ke 

dveřím. Jenže než k nim došel, tak za pomoci Zatu jej Marks omráčil. 

„Nico,“ řekl Marks a namířil si to s klíči od mříží k nim. 

„Kevine Marksi.“ Překvapený Nico přišel ke mřížím, které Kevin otevřel. 

„Rád vidím, že jste v pořádku.“ 

„Jak je Charleen? Je v pořádku?“ zajímalo Nica. 

„Je v pořádku. Ale už se chýlí čas k porodu. Takže si pospěšme, abyste to stihnul,“ odpověděl Kevin. 

Mezitím ostatní, co šli s ním, rozdali ostatním Simům lokátory. 

„Odysseo, tady Marks. Zaměřte veškeré lokátory na planetě a přeneste nás na palubu. Hned po tom nás 

odmaskujte a vstupte do hyperprostoru na Digammu.“ Místnost ozářilo silné modré světlo a všichni 

najednou byli pryč. Pouze na zemi zůstal ležet strážný. 

 

Hyperprostor, Odyssey 

Plukovník Marks s Nicem sedli ke stolu v kanceláři velícího důstojníka, kde krom nich byl i lékařský 

důstojník, který naléhal stejně jako Marks, aby Nica prohlédl. Nico nakonec s prohlídkou souhlasil a 

Kevin mezitím zavolal kuchaři, aby pro ně něco připravil dobrého a donesl rovnou do kanceláře. Po 

prohlídce lékař oznámil, že je vše v pořádku, a tak mohl odejít a nechat je o samotě. 

„Nevím, jak se vám mám odvděčit za záchranu. Mockrát vám děkuji.“ 

„Nikdy jsme nevzdávali naději ve vaše nalezení a zachránění.“ 

 

Digamma – o hodinu později 

Od doby, kdy Digammu obývají Simové, se hodně věcí změnilo. Navíc od doby, kdy dostali ZPM, 

mohli pokrýt téměř celou kolonizaci energií, kterou využívají na běžný každodenní život. Navíc ZPM 

napájí plně aktivní štít nad kolonií, který je v tuto chvíli vypnutý. 

 

Charleen s Kailou posedávaly na gauči a sledovaly televizi, ve které běžel animovaný seriál. V jedné 

zábavné scéně se obě zasmály a Kaila navíc párkrát povyskočila na gauči. Charleen se zasmála, ale 

pak najednou pocítila malé bodnutí v zádech. Kaila zpozorovala její náhlou změnu ve tváři a hned se 

zeptala, jestli je vše v pořádku. 

„Nejsem si jistá, ale malá brzy zjevně bude chtít ven,“ odpověděla Charleen. Kaila seskočila hned 

z gauče a namířila si to k panelu zabudovaný vedle dveří. Vyšplhala na židli a aktivovala jej. 

„Zdravotní tým k Charleen Simové.“ Kaila seskočila opatrně ze židle dolů a přicupitala k Charleen, 

která si na gauč lehla. 

„Za chvilku tu bude zdravotní tým,“ řekla Kaila, která stála u Charleeniné hlavy. 

 

Zdravotní tým se po dostání zprávy rychle vydal na cestu k transportéru, který je přenesl na další 

transportér, který se nacházel pár metrů od Charleeniného domu. Hlavní zdravotník zazvonil na 

zvonek a dveře jim otevřela Kaila, která je přivolala. Zdravotní tým si to hned namířil k Charleen, 

která pociťovala první kontrakce. Po rychlé kontrole jí zdravotník oznámil, že má pravda, brzy přivede 

na svět prvního potomka. Zdravotník ji vzal do náručí a vydali se opět k transportéru. Kaila za nimi si 

vzala s sebou z pokojíčku přenosný holograf a hned vyrazila za nimi. Než ale odešla z domu, vzala ze 
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skříňky malého plyšáčka pro mimčo, až se narodí. Když ho vzala do rukou, tak po projití dveřmi 

zavřela dům a zamkla jej. 

 

Hyperprostor, Hammond 

Plukovník Carterová na palubě Hammonda se právě teď nacházela v posilovně, kde krom ní cvičili i 

další důstojnici. Jednoho z nich se zeptala, zda-li by si s ní zabojoval. Voják hodností kapitán nabídku 

přijal a oba se postavili do vyhrazené části pro boj zblízka. Další voják, co byl poblíž, jim to šel 

odstartovat. Když všichni oba byli připraveni, voják mávnul rukou se slovy: „Start.“ 

 

Mezitím, co ti dva proti sobě bojovali, na můstku major Womacková dostala zakódovanou zprávu 

subprostorem od Odyssey. Když zprávu otevřela a přečetla, vstala z křesla, předala velení Whiteové a 

rychle si to namířila na chodbu. 

 

Plukovník s kapitánem si bojové cvičení náramně užívali, v jednom kole na zemi skončila Sam a v tom 

dalším kapitán. Zrovna, když Sam chtěla kapitána knokautovat, do tělocvičny vtrhla Womacková, 

která jejich souboj přerušila. Sam tiše zakňučela a čekala, co jí Womacková řekne. 

„Dostali jsme zprávu z Odyssey.“ 

„Stalo se něco?“ vyhrkla hned Sam. 

„Právě teď mají namířeno na Digammu, madam. Podařilo se jim zachránit Simi,“ odpověděla šťastně 

Catherine. 

„Změna plánu, leťte na Digammu, a to co nejrychleji. Děkuji za trénink. Hned budu na můstku,“ řekla 

tak rychle, že ji Womacková málem ani nerozuměla. Rychle si to namířila na můstek, aby učinila to, 

co po ní Carterová chtěla. Ta si to mezitím namířila do sprchy, aby ten pot ze sebe dostala. 

 

Hyperprostor, Athena 

Plukovník Svitsová stála v zadní části můstku u skleněné mapy, na které byla vyznačena planeta, u 

které mají vystoupit z hyperprostoru. Je to planeta, která patří Pinům. Konzola majora Barta najednou 

zapípala a Helen si toho všimla. Přišla k němu blíže a zeptala se jej: „Co tam máte?“ 

„Je to zpráva z Odyssey. Stojí v ní, že se máme obrátit. Že to není planeta, kde drží Simi.“ 

„Jak to můžou vědět?“ zajímalo Helen. 

„Vědí to, protože je právě zachránili. Jsou teď na cestě na Digammu.“ 

„Ách, díky bohu,“ řekla Helen a s radostí sedla do velitelského křesla. 

„Ruším předešlé rozkazy, zadejte kurs na Digammu.“ 

„Rozkaz. Měním kurs na Digammu,“ oznámila kapitán Nyklová. 

 

Digamma – o hodinu později 

Mezitím, co Odyssea rozesílala zprávy na Hammonda a Athenu, se na Digammě připravovala 

Charleen na porod, který probíhal rychleji než u normálních pozemských porodů. Tentokrát na porod 

dohlíželi Simští lékaři, jelikož pozemšťané nikdy simský porod nezažili. Poblíž ní byl Teo, bratr Nica, 

který dohlížel na Charleen každý den od doby, kdy se Nico pohřešuje. 

„Jen dýchej, Charleen, vše bude v pořádku,“ uklidňoval ji Teo. 

„Chybí mi tu Nico, Teo. Chtěla jsem, aby byl u porodu.“ 

„A taky budu,“ ozval se hlas vycházející u dveří. Když Teo s Charleen pohlédli ke dveřím, uviděli tam 

stát Kevina, který popošel bokem. Když Charleen s Teem uviděli stát u dveří Nica, ani jeden neskryli 

překvapení a radost, že je Nico živý a zdravý. 
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„Nico…“ Nico rychle přišel k Charleen a políbil ji. Pak ji chytl za ruce a Charleen pokračovala 

v tlačení. Kevin je chtěl nechat o samotě, a tak zavřel dveře a vydal se za plukovníkem Ryanem 

Robbinsonem, který se v tuto chvíli nacházel ve své kanceláři. 

 

Ryan seděl za stolem u počítače a sledoval postupy nových staveb, které se nachází několik kilometrů 

od osady. Rozhodl se, že se pokusí postavit na Digammě to, co se běžně používá na Zemi. Když 

zaslechl zaklepání na dveře, pohlédl před sebe a řekl: „Dále.“ 

„Mohu?“ Vykoukl nejprve hlavou Kevin. 

„Jistě, pojďte dál, plukovníku.“ 

„Jaj, to už vědí všichni o mém povýšení?“ zakňučel při sednutí do křesla. 

„Úplně všichni. Co pro vás mohu udělat?“ 

„Přišel jsem se podívat, jak to jde se stavbami a jak si tu zvykli Simové.“ 

„Před chvílí jsem se na to za pomocí satelitu díval. Je skvělé postavit něco takového jen za pár minut 

pomocí jádra, dříve nám to trvalo několik let.“ 

„Technologie se stále vyvíjí. Doufám, že nehodláte stavět mrakodrapy, to by bylo něco.“ 

„Mohu vám slíbit, že mrakodrapy tu fakt neplánuji. Plánu spíše takové malé vesničky poblíž sobě. 

V každé z nich bude transportér směřující k nám. Což ještě přemýšlím, kdy tu postavíme obchody,“ 

zamyslel se nad tímto Ryan. Kevin vyprskl smíchy a po chvilce i Ryan. Při pomyšlení na to, že to tu 

brzy bude vypadat jak na Zemi, je docela zábavný. Plukovník Robbins má spoustu plánů, co vše by se 

na Digammě dalo udělat. Když mu zapípal počítač, tak řekl: „Ááá, Athena s Hammondem vystoupili 

z hyperprostoru.“ 

„To bylo hodně rychlý. Obě lodě byly na jiných místech a objevily se tu zároveň,“ řekl na to Kevin. 

„A jak je na tom Odyssea?“ 

„Poté, co jí udělali nový trup spolu s generátory štítů, létá svižněji než předtím. Dokonce jsme posílili 

motory s hypermotory. Budeme tak rychlejší než ostatní lodě. A samotná Odyssea si na to zvyká 

docela dobře. Když se nudí, tak si s ní někdy popovídám.“ 

„Nudí? Popovídáte?“ zarazil se Ryan. 

„Aha, vy asi nevíte o tom, že Odyssea vlastní UI, kterou jsem pojmenoval taky Odysseou?“ Ryan 

zavrtěl hlavou. 

„Tak teď už to víte. Vlastně díky ní tu dnes mohu stát, jinak bychom celá loď se mnou na palubě byli 

někde ve věčném lovišti.“ 

„A už je vám lépe?“ 

„Krapet to pobolívá, ale jinak je to dobrý. Teď už se na Odyssey mohu cítit bezpečněji, když už nás 

nedokážou ani na dálku vysledovat. Díky tomu jsme se dostali k Pinům tak snadno, že si nás ani 

nevšimli. Vlastně teď si myslím, že jejich vůdce musí přímo šílet.“ 

 

S9P-215, Domovská planeta Pinů 

Alec Pin pochodoval kolem mužů, kteří hlídali Simi. Byl tak rozzuřený, že v místnosti bylo takové 

ticho, že někoho to mrazilo až po zádech a někomu rovnou děs na tváři. Vidět velitele Pinů naštvaného 

nezvěstí pro ostatní nic dobrého. 

„Jak to že jsou Simové pryč?! Kdo je hlídal?!“ zakřičel Alec. Nic. Všichni mlčeli. 

„Tak kdo?!“ zařval a tři muži, kteří hlídali Simi, vykročili vpřed. 

„Zbylí běžte!“ Osm mužů odešlo a Alec se naštvaně otočil ke zbývajícím třem mužům zády. 

„Pane, já…“ ozval se jeden ze tří mužů. 

„Mlč. Jak se dokázali osvobodit?“ zajímalo ho. 
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„Z ničeho nic se tu objevili ti z Tau’ri. Omráčili nás. Nic jsme nezmohli,“ odpověděl tentýž muž, 

kterého předtím Alec zastavil v mluvení. 

„Tau’ri? Jak to že jsme je neviděli na dálkových senzorech?“ 

„Nevíme, pane. Naši špióni se nemohou dostat k informacím ohledně jejich pozemských lodí. Zjevně 

změnili způsob hlášení a střežení jejich informací.“ 

„Okamžitě se k těmto informacím musíme dostat. Nemůžeme si dovolit, aby se k nám dostali, aniž 

bychom o tom nevěděli.“ 

„Ano, pane. Zítra se máme s jedním z našich mužů sejít. Ihned jej informujeme o situaci.“ Alec kývnul 

a nechal všechny tři muže odejít. 

 

Digamma, základna 

Kevin s Ryanem doposud seděli v kanceláři, kde spolu diskutovali o možném vývoji pozemských lodí. 

Když zrovna debatovali o antických střelách, zaklepaly na dveře plukovnice, které následně vstoupily 

do kanceláře. 

„Plukovníci, nerušíme?“ zeptala se Helen. 

„Jistě, že ne. Posaďte se,“ přizval je k sednutí Ryan. Obě plukovnice se usmály a poslušně sedly vedle 

Kevina do křesel. 

„Tak co Charleen?“ zeptala se Sam. 

„Ta ještě stále rodí. Nico je tam s ní,“ odpověděl Kevin. 

„Co teď budeme dělat, když máme o jednu práci méně?“ zajímalo Helen. 

„Budeme se věnovat té další,“ odpověděl Ryan. 

„A ta je…?“ zeptala se Sam. 

„Druhá aliance a Pinové, především budeme muset najít tu antickou základnu s lodí,“ odpověděl 

Kevin. 

„Nejlepší by bylo, kdybychom zjistili, kdo je u nás tím špehem. Pak by žádné informace už 

neunikaly,“ řekl Ryan. Najednou zaslechli všichni klepání na dveře, a tak se k nim otočili. U dveří 

stála doktorka Amanda Robbinsová, která hned vstoupila dovnitř se zprávou: „Porod proběhl úspěšně. 

Je to zdravá holčička a jmenuje se Odyssea Aia Simová. Byl to nápad Nica.“ 

„Tak teď doufám, že mě Odyssea nepřidusí, až půjdu spát do pokoje. Ale jinak je to skvělý, jsem rád, 

že vše proběhlo dobře,“ řekl Kevin. 

 

Nico s Charleen, která držela v rukou jejich novorozenou dcerku, čekali na příchod důstojníků, pro 

které poslali doktorku Robbinsovou. Charleen nevěděla, na koho se má prvně dívat, jestli na Nica nebo 

na Odysseu. Byla šťastná, že měla rodinu opět pohromadě. Pár metrů od nich stála Kaila, která tušila, 

že se brzy vrátí na Odysseu, když vidí, že Charleen už není sama. Když se jako první v pokoji objevil 

Kevin, Kaila seskočila z židle a přicupala k němu. Kevin se usmál a vzal si ji do náruče. 

„Mám ještě volný pokoj na Odyssey?“ zeptala se. Kevina to překvapilo, ale pak to už pochopil a 

kývnul hlavou. 

„Ty tam máš vždycky místečko. A také svou rodinu,“ odpověděl Kevin a Kaila se k němu více 

přitulila. Sam s Helen je z dálky pozorovaly. Když si Helen všimla, jak se Sam na ně dívá, poplácala ji 

po rameni se slovy: „Opět žárlíš?“ 

„Tentokrát ne, když vím, že jim nehrozí žádné nebezpečí,“ odpověděla Sam. Charleen s Nicem je 

pozorovali a čekali, až za nimi přijdou. Malé Símně jim mezitím spalo v náručí. Sam s Helen, 

Kevinem, Kailou, Ryanem a Amandou přišli k nim s menším dárkem pro malou slečnu Simovou. 

„Ta je roztomilá,“ řekla Helen a prstem pohladila po tvářičkách Odysseu Aiu Simovou. 
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„Doufám, plukovníku, že vám nevadí, že jsme ji pojmenovali po vaši lodi. Zachránili jste nás a 

znamená to pro nás mnohé,“ řekl Nico. Kevin položil Kailu, která držela dárek v ruce, na zem a pak 

odpověděl: „Nevadí mi to. Myslím, že za všechny mohu říci, že jsme rádi, že jste všichni v pořádku a 

opět pohromadě.“ Nico pohlédl na Charleen a ta na něj. Oba se usmáli a kývli souhlasně hlavou. Kaila 

už nemohla vydržet dlouhé čekání na dání dárku, a tak vylezla po židli až na postel a připlazila se 

k miminku. Sedla poblíž ní a položila plyšáčka k Odyssey. Charleen se na ni usmála a pohladila ji po 

tvářičce. Kaila se zahyhňala a podívala se na malou, která právě zazívla. 

 

Země, Colorado Springs, SGC 

SG-4 po úspěšné práci na S9P-215 si konečně mohla dát menšího šlofíka. Všichni, až na 

podplukovníka Starka, odešli ze základny. Stark nutně potřeboval mluvit s generálem Landrym, který 

měl brífink s týmem SG-18. Když podplukovník Stark zahlédl tento tým z chodby, která vedla do 

zasedacího prostoru, rychle se zastavil a popošel zpátky do chodby. Poté, co se rozhlédl kolem sebe, 

zahlédl vojáka, který tou chodbou právě procházel. Stark ho zastavil a požádal ho, jestli by šel za 

Landrym a požádal ho, aby šel za ním. 

„Jistě, pane,“ odpověděl voják hodností seržant. Stark mezitím stoupl bokem od dveří, aby jej nikdo 

z SG-18 neviděl. Když Landry za ním přišel, požádal ho, aby s ním šel bokem, kde je nikdo neuslyší. 

Landry ho nechápal, ale Stark ho ujistil, že mu vše vysvětlí. Když oba došli do Starkovy kanceláře, 

rychle ji po projití zamknul. 

„Můžete mi vysvětlit, co se děje, podplukovníku?“ 

„Ano, mohu. Právě teď jste měl brífink s SG-18. Tak právě v tomto týmu je ten pinský špion,“ 

odpověděl Stark a Landry na něj pohlédl.   
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Epizoda 5 : Nečekaná setkání 

 

Poté, co Simi zachránili, se pomalu vše vracelo do starých kolejí. Kaila se vrátila zpátky na Odysseu, 

Charleen s Nicem se starali o svou novorozenou holčičku. A generál Landry s podplukovníkem 

Starkem měli dost práce, aby zjistili, kdo z SG-18 je člověk Pinů. 

 

Mléčná dráha 

Země, Colorado Springs, SGC – 8:00 

Generál Landry procházel chodbou na desátém patře, kde měl podplukovník Stark svou kancelář. 

Když k ní přišel, chystal se zaklepat na dveře, ale Stark byl rychlejší a po otevření dveří vyšel na 

chodbu. 

„Ou, generále.“ 

„Podplukovníku, jsem rád, že jsem vás zastihl. Máte čas?“ 

„No, zrovna jsem se chystal jít domů, ale když to spěchá, tak jo. Co potřebujete?“ 

„Jde o SG-18,“ odpověděl Landry. Stark se porozhlédl po chodbě, jestli se tam krom nich někdo další 

nachází. Když se ujistil, že tam jsou sami, nechal mluvit generála. 

„Za hodinu jdou na misi. Chci někoho, aby s nimi šel. Jestli je kapitán tím špionem, musíme ho 

přistihnout při činu. Tím, že je velitelem týmu, nám to stěžuje. Ale teď už víme, jak dokázal vše vynést 

ven. Patří mezi ty, co jsou informování jako první, když se něco děje.“ 

„Rozumím. Převleču se a půjdu s nimi. Zbytek týmu je už dávno pryč, takže půjdu zjevně sám.“ 

„Sám nepůjdete,“ ozval se někdo, koho by tam ani jeden nečekali. Když oba viděli nedávno povýšenou 

podlukovnici Hetty Johnsovou, divili se, co tam dělá. 

„Půjdu s vámi. Na Sibyle mě teď nepotřebují, takže mám čas.“ Oba dva na ni zírali jak cosi. Nechápala 

je, a tak se jich zeptala: „Co se děje?“ 

„Ale nic, jen bychom vás tu nečekali,“ odpověděl Landry. 

„No, když jste mě zase přeřadili, tak si připadám jak stěhovavý pták. Chci jít na nějakou misi, ne trčet 

v kanclu na Sibyle,“ zakňučela v zoufalství Hetty, která se hodně rychle dostala k velení na Sibyle. 

Landry pohlédl na Starka, který kývnul hlavou. 

„Dobrá, můžete jít.“ 

„Jo,“ zajásala Hetty a skočila Starkovi na záda. Landry nestačil jen zírat. Po chvilce hopsaní na 

Starkových zádech slezla zpátky na zem a obrátila se na Landryho. 

„V kolik vyrážíme?“ 

„Za hodinu,“ odpověděl Stark a než stihl něco dalšího říci, tak jim utekla do výtahu. 

„Podplukovník Hetty Johnsová. Nedivím se, že jí říkají druhá Carterová a Haileyová. Pochytila snad 

všechny jejich vlastnosti,“ řekl Stark, který zná jak plukovníka Carterovou, tak i poručíka Jennifer 

Haileyovou. 

 

Hyperprostor, Athena – 10:00 

Pavel s Pavlou se právě teď nacházeli v kanceláři velícího důstojníka, kde si je pozvala Helen, která 

seděla za stolem. Je to pár hodin od toho, co dostali nové rozkazy od generála O’Neilla. V rukou měla 

dvě modré složky, které obsahovaly dva papíry čistého textu. Když jim je podala, otevřeli složky a 

hned na to, je zas zavřeli. 

„Kdo píše tak dlouhé zprávy?“ zajímalo Pavlu Nyklovou. 

„Otočte stránku a podívejte se dolů,“ odpověděla Helen. Když tak Pavla učinila, sklopila hlavu dolů se 

slovy: „Už se nedivím, že chce generál O’Neill velet Enterprise. Že ho to baví psát tak dlouhé 
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slogany.“ Na dolní stránce papíru bylo razítko U.S.A.F. a podpis poručíka generála Jonathana Jacka 

O’Neilla. 

„Za měsíc už bude v nasazení. Jejich první mise bude let do galaxie Ida.“ 

„První let a hned do jiné galaxie? Jsou teda odvážní,“ řekl na to Pavel Barta. 

„Ale budou to mít dobrý, cestu se dvěma ZPM si to zkrátí o celé tři týdny. Budou tam za pět dní. Pak 

budou mít za úkol sestavit SuperBránu. Zatím máme pod kontrolou tři. Oriové mají dvě, jednu u nich a 

jednu poblíž této galaxie. Teď si nevzpomenu, jak se jmenuje. Má nevyslovitelný název,“ odpověděla 

Helen, zároveň jim tak oznámila, co má Enterprise v nejbližší době za plány. 

„Páni, začínám se to tu nějak rýsovat. Daedalus, Odyssey, Apollo, Hammond, Athena, Onestar a brzy 

už i Enterprise,“ řekla na to Pavla. 

„Kolik nám vůbec ještě zbývá volných ZPM?“ zeptal se Pavel. 

„Něco kolem dvaceti. Začínám o nich ztrácet přehled. Jsou snad všude, kde jsou potřeba,“ odpověděla 

Helen. Hned nato byli všichni vyhozeni ze svých míst. Po celé lodi se rozezněl poplach. Helen 

s Pavlem i Pavlou leželi na zemi a vzájemně si vyměňovali pohledy. Když se podívala směrem na 

výhled do prostoru, viděla, jak najednou opouští hyperprostor. Rychle všichni tři vstali ze země a 

namířili si to k můstku. 

 

Prostor 

Athena se objevila z ničeho nic v prázdném vesmíru, kde nikdo krom nich nebyl. Najednou se ale 

objevily lodě Druhé aliance, které si to namířily rovnou na ně. 

 

Prostor, mateřská loď Druhé aliance 

Na lodi se nacházel Kerro, hlavní velitel této aliance. Když viděl, jak úspěšně dostali Athenu 

z hyperprostoru, okamžitě nechal vyslat jeho podřízené na nepřátelskou loď. 

 

Prostor, Athena 

Nyklová s Bartem přiklusali na můstek, kde sedli ke konzolím na svá místa. Hned zjišťovali, jaký je 

stav lodi. Štít byl aktivní, ale fungoval jen na sedmdesáti procentech. Když Barta zjistil veškeré 

informace, zapnul vysílačku, kterou se spojil se Svitsovou, která si to namířila místo na můstek do 

řídící místnosti jedna. 

„Plukovníku, štíty jsou na sedmdesáti procentech, hyperpohon s podsvětelnými motory jsou mimo 

provoz. Zachycuji tři lodě Druhé aliance.“ 

 

Helen stála u hlavní konzole, na které zjišťovala, která část motorů byla poškozena. Když zjistila, že 

jsou rozstříleny všechny, tak pohlédla na další důstojníky, kteří byli s ní v místnosti. Věděla, že tohle 

za boje dohromady nespraví. Rychle tak na konzoli poslala subprostorem zprávu na nejbližší 

pozemskou loď. Když zpráva byla poslána, oznámila dalšímu nejvyššímu důstojníkovi v místnosti, že 

běží zpátky na můstek. 

„Majore, převeďte vše, co můžeme postrádat do štítů a zbraní. Snad se někdo z našich objeví dříve,“ 

řekla při běhu do aktivované vysílačky. 

 

Při utíkání chodbou, kde se objevovala jedna jiskra za druhou, narazila po pár metrech na nečekanou 

návštěvu. Tří členný tým Druhé aliance se najednou objevil před Svitsovou na chodbě, kudy zrovna 

běžela. Divila se, že na ni nemířili žádnou zbraní. Když se k ní přiblížili, nezbývalo jí nic jiného než se 

s nimi pustit do rvačky. Prvního kopla nohou na břicha a pak ho praštila rukou do obličeje. Další útok 
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už bohužel nestihla, jelikož ji zbylí dva chytli za ruce. Chtěla se jim vysmeknout, jenže místo toho jí 

zlomili pravou ruku. Silně zakřičela, jenže než kdokoliv z její posádky stihl zareagovat, všichni tři 

muži i se Svitsovou byli přeneseni na mateřskou loď Druhé aliance, kde se nacházel Kerro. 

 

Major Barta nevěřil svým očím, když mu senzory ukazovaly, že nepřátelské lodě přestaly s palbou a 

vstupují do hyperprostoru. Když mu ale přišla další zpráva, podíval se na kapitána Nyklovou, která 

viděla to samé. Na obrazovce oběma blikalo, že lokátor plukovníka Svitsové zmizel. 

„Co teď budeme dělat?“ zeptala se Pavla. 

„Nemůžeme nic, motory jsou v háji. Musíme počkat, až dorazí Odyssea. Právě teď poslali zprávu, jsou 

na cestě, do deseti minut je tu máme,“ odpověděl Pavel, který musel teď přebrat velení lodi. 

 

Hyperprostor, mateřská loď Druhé aliance 

Plukovníka Svitsovou přitáhli do místnosti, kde ji zavřeli za mříže. Nebyla to ale obyčejná místnost, 

něco jí tam nesedělo. Jenže než se stihla na něco zeptat, všichni tři muži opustili místnost. Helen sedla 

na zem a chytla se za pravou ruku, kterou měla zlomenou. Dost jí to bolelo, ale prášky proti bolesti 

zrovna při sobě neměla. Všimla si, že ji sledují pomocí kamerového systému, který byl podle vzhledu 

okopírovat ze Země. Když zjistila, kam všechny míří, nastavila se tak, aby jí neviděli na boty. Poté, co 

se otočila, levou rukou sáhla na podrážku, kde vyčuhovala malá umělá výstupka. Když ji zmáčkla, 

zůstala už zasunuta v podrážce. 

 

Země, Colorado Springs, Pentagon – o dva týdny dříve 

Plukovník Svitsová si to razila chodbami Pentagonu, které většinou vedly do kanceláří. Po chvilce 

bloudění došla do sekce, kde mají kanceláře velící důstojníci pozemských lodí. Prvních pět dveří 

vynechala, až pak u šestých se zastavila a zaklepala na ně. Když se z druhé strany ozvalo: „Dále,“ 

vstoupila dovnitř a hned za sebou zavřela dveře. 

„Helen, copak potřebuješ?“ zeptal se Kevin. 

„Něco mě napadlo ohledně našich lokátorů,“ odpověděla Helen a sedla do křesla. Když Kevin viděl, 

jak lapá po dechu, rychle vstal z křesla a vzal ze skříně sklenici s malou flaškou minerálky. Rychle 

minerálku nalil do sklenice a podal ji jí. Docela zíral, když ji viděl, jak to do sebe během chvilky 

dostala. 

„Ách… Děkuji. Dostat se k tobě do kanclu dá záhul,“ poděkovala Helen a položila sklenici Kevinovi 

na stůl. 

„Mně povídej, brzy si tu zřídím transportér.“ 

„Dobrej nápad. Kde jsme to skončili?“ 

„Zmínila ses o nápadu ohledně lokátorů,“ odpověděl Kevin při sednutí zpátky do křesla. 

„Jo. Takže naše současné lokátory mají pár much, u kterých mě napadlo, jak se jich zbavit. Teď, když 

umíme více než předtím používat asgardské jádro, bychom mohli vytvořit lokátor, který budeme moci 

zachytávat přes subprostor. Takže, kdyby někdo byl třeba unesen, hned bychom ho našli přes dálkové 

senzory.“ 

„To je pěkné, ale zjevně jsi zapomněla na velikost toho lokátoru, že? Kam bys ho chtěla dát?“ 

„Nevím, třeba to boty. Nikdo většinou neprohlíží podrážky. A navíc mohli bychom je upravit i tak, 

abychom je detekovali jenom my. Takže Drahá aliance, nebo další nepřítel by je neobjevil při 

skenování nebo použití. Vlastně by lokátory fungovaly i přes rušičku, jelikož by fungovaly na 

frekvenci, která by se pořád měnila,“ odpověděla Helen. Kevina po tomhle ještě více zajímalo, jak by 

se to dalo ještě využít, a začínal o tom ještě více uvažovat, že by nebylo špatné to udělat. 
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„Když se rozhodneme je vytvořit, tak bychom je měli dát jako první vyšším důstojníkům. U nich je 

větší pravděpodobnost, že se je někdo pokusí zabít či unést. Pak by je dostali ostatní. Ale jestli fakt 

budou fungovat, jak říkáš, tak by to mohla být pro nás i výhoda. Mohli bychom si označkovat 

nepřátelské lodě a jednoduše se k nim dostat. Když nebudou ve skupince, ale sami, tak výhra při bitvě 

je velká. To půjde, jsem pro.“ 

 

Prostor, Athena – současnost  

Major Barta pochodoval v přední části můstku. Když už ho přešel desetkrát po sobě, kapitán Nyklová 

vstala z křesla a stoupla si před něj. Když viděla, jak má skloněnou hlavu, tak natáhla ruku, aby do ní 

nenarazil. Když pocítil její ruku, zvednul hlavu a povzdychnul. 

„Najdeme ji,“ řekla Pavla a pak pohlédla na prázdný vesmír, kde se zrovna objevilo hyperprostorové 

okno. 

„Už jsou tady.“ Než aby cokoliv stihli udělat, objevil se u nich na můstku Marks. 

„Co se stalo?“ zajímalo ho. Podíval se na oba dva vyšší důstojníky a čekal, který z nich si vezme 

slovo. Nakonec to byl major Barta. 

„Oba jsme zrovna byli u Svitsové v kajutě, kde jsme diskutovali o misi a o vypuštění Enterprise. 

Najednou jsme pocítili prudký náraz a spadli jsme na zem. Já s Nyklovou jsme běželi na můstek, 

Svitsová běžela do řídící místnosti jedna, kde zjišťovala, jak moc byly motory poškozeny. Když 

zjistila, že se nedají za boje opravit, vydala se zpátky na můstek, jenže sem už nedoběhla. Podle 

systému se sem přenesli tři muži z Druhé aliance, museli chytit plukovníka a vzít ji s sebou. Palba pak 

ustála a oni zmizeli do hyperprostoru.“ 

„Nemáme ponětí, kde jsou teď,“ dopověděla Nyklová. Marks několikrát kývnul po sobě hlavou a pak 

aktivoval vysílačku: „Marksová, přeneste mě, Nyklovou a Bartu na Odysseu. Pak zahákněte Athenu a 

leťte na Abydos.“ 

„Rozumím.“ 

 

Prostor, Odyssey 

Všichni tři se objevili na můstku Odyssey, kde se Marks hned přesunul k boční obrazovce, pod kterou 

byla klávesnice. Barta s Nyklovou šli hned za ním. Přitom Pavel zamával na Jane, která na něj mrkla a 

pokračovala v zakotvení Atheny. 

„Před dvěma týdny jsem měl s Helen menší debatu o lokátorech. Helen napadlo, že by se daly použít i 

jako maják, který by fungoval přes subprostor. Před týdnem jsme ho otestovali a funguje na sto 

procent. Objevit ho nemůžou, je tak dobře schovaný, že je nenapadne ho hledat na tom místě.“ 

„Vy jste…?“ 

„Ano, našli jsme ji,“ odpověděl Kevin a poukázal na obrazovku, která udávala polohu Helen. 

„Zjevně jsou stále v hyperprostoru, jinak by se tak rychle nepohybovali,“ řekl Pavel. 

„Přesně. Proto Athenu hodíme co nejrychleji na Abydos a pak vyrazíme pro Svitsovou.“ 

 

Země, Colorado Springs, SGC 

Podplukovníci Stark a Johnsová právě teď s týmem SG-18 přišli bránou zpátky na Zemi, kde na ně 

čekal Landry s O’Neillem. Stark a Johnsovou popošli zpátky a nechali tak jít celý tým před nimi. 

Kapitán Trents, velitel týmu, se najednou začal potit, jelikož tušil, že je něco špatně. Když došel na 

konec rampy, chtěl se vydat na druhou stranu na útěk, jenže poté, co to Stark zjistil, že to je ve 

skutečnosti on, tak rychle odhodil všechny věci, co měl při sobě, rozeběhl se a skočil po Trentsovi přes 

zábradlí. Když ho srazil k zemi, dal mu pěstí do tváře. 
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„Ty všiváckej pinskej špióne. Nečekal jsi, že tě odhalíme tak rychle, co?“ Trents pohlédl na něj, snažil 

se ze všech sil se mu dostat ze sevření, ale nešlo to, jelikož na něm Stark klečel. 

„Je pozdě, nikdy nás nezastavíte,“ řekl Trents, když ho Stark postavil. Landry s O’Neillem přišli k nim 

blíže a Jack Trentsovi na to řekl: „Už se stalo. Právě teď projednáváme kroky k vašemu zastavení. 

Podplukovníku, odveďte ho do vězení.“ 

„Mile rád, ale nezaručuji, že ho tam dovedu vcelku.“ 

„Johnsová, doprovoďte ho,“ dodal ještě Jack. Hetty se usmála a šla doprovodit Starka. 

 

Prostor, Abydos, Odyssey – o hodinu později 

Poté, co Odyssea transportovala posádku na základku a Athenu na opravu do hangáru, Marks spolu 

s Bartem stáli na můstku, kde jen čekali, až bude loď připravena k odletu. 

„Základna hlásí, že vše je v pořádku. Posádka se vrací bránou na Zemi,“ oznámila Evansová. 

„Rozumím. Aktivujte hyperpohon.“ 

 

Prostor Povznesených 

Plukovníci Emerson a Pendergast se nacházeli v ubikaci, kde zrovna řešili jeden problém za druhým. 

„Musíme je zastavit, jestli Druhá aliance dokáže použít přístroj na získání energie z vesmíru, dopadne 

to stejně, jako tenkrát, když podobný přístroj spustil v Pegasu McKay,“ řekl Paul, který seděl na židli u 

stolu, na kterém měl něco malého k snědku. Lionela nebavilo pořád celé dny sedět u stolu a nic 

nedělat, a tak se povaloval na posteli a hrál si s malým přístrojem. Když si Paul všimnul, že zrovna 

nedával pozor, vzal malý míček, který měl za sebou na stolku, a hodil jej po něm. 

„Co? Co?“ nechápal Lionel, proč po něm hodil míček. 

„Poslouchal jsi mě teď vůbec?“ 

„Ne, máme totiž problém. Nebo spíše Země má problém,“ odpověděl Lionel. Paul vstal ze židle a šel 

za ním, aby mu ukázal, co zjistil. 

„Druhá aliance zajala jednoho z našich, myslí si, že má antický gen, aby se dostali ke zbylým 

systémům základny.“ 

„Kdo je to?“ 

„Helen Svitsová, velitelka Atheny. Ale už ji letí zachránit.“ 

„Moment, ale ona nemá antický gen,“ zarazil se nad tím Paul. 

„No právě. Buď se spletli, nebo ji unesli schválně, aby nalákali někoho, kdo ten antický gen má.“ 

„Do háje, musíme je varovat.“ 

„Ale jak? Od naší menší návštěvy na Atlantidě nás sledují na každém kroku.“ 

„To je mi jedno, jde o naše lidi. Klidně ať mě pak vyloučí z fanklubu, stejně mě to tu nebaví,“ řekl na 

to Paul. 

 

Prostor, Odyssey – o hodinu a půl později 

Odyssea po hodině a půl strávených v hyperprostoru z něj vystoupila a hned se maskovala. Zbytek 

cesty doletěli zamaskovaní, aby je nepřátelské lodě nedetekovaly. Když byly nadohled, detekovali 

pouze jednu loď. Bylo jim hodně divný, že je tam jen jedna, když původně byly tři. Major Barta stál 

vedle plukovníka Marks, který se převlékl do terénního oblečení. Na sobě měl neprůstřelnou vestu 

spolu s připnutou P-90kou. Poblíž těch dvou stál tým, který šel s ním. 

„Vy nemáte hodně rád stanovená pravidla, jak se tak dívám,“ okomentoval to Barta. 

„To nemusíš ani říkat, vždycky poruší všechno, co je stanoveno,“ řekla na to Marksová. Marks na oba 

pohlédl a pak řekl s pohledem na Evansovou: „Transportujte nás přímo ke Svitsové.“ 
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„Rozumím.“ Po zmáčknutí několika tlačítek na konzoli zmizel celý záchranný tým. 

 

Prostor, mateřská loď Druhé aliance 

Všech pět se najednou objevilo v místnosti, kde Druhá aliance drží Svitsovou. Tým zajistil dveře, 

kdyby se otevřely, a Marks běžel za Svitsovou, která ležela připoutaná na lůžku v bezvědomí. 

„Helen, slyšíš mě?“ zkoušel, jestli zareaguje. Když nezareagovala, tak rychle přešel k počítači, který 

byl poblíž. Po několika příkazech pouta povolily a uvolnili tak Helen ruce i nohy. Kevin ji hned vzal 

do náručí a běžel k týmu, který se seskupoval uprostřed místnosti. Bylo zcela jisté, že neuniknou 

pozornosti Druhé aliance. Otevřely se dveře a vojáci se zbraněmi v rukou vběhli do místnosti. Jenže 

tou dobou už Marks zavolal na Odysseu, která je transportovala na palubu. Ani jeden voják nestihl 

nikoho zasáhnout. 

 

Prostor, Odyssey 

Když byli všichni přeneseni na loď, Odyssea se demaskovala a hodně rychle vstoupila do 

hyperprostoru směrem k Zemi. 

 

Hyperprostor, Odyssey 

Kevin s Helen v náručí přišel na ošetřovnu, kde na ně čekala doktorka Ellena Parkerová. 

„Položte ji sem na lůžko.“ Kevin tak učinil a nechal Ellenu s jejím týmem dělat svou práci. Mezitím 

dorazil i na ošetřovnu Pavel, který chtěl vědět, jestli je jeho velící důstojnice v pořádku. 

„Všiml jsem si, že má zlomenou ruku. Zjevně z rvačky, když se bránila na chodbě. Jinak by měla být 

v pořádku,“ řekl Kevin. 

„Co vlastně chtěli, že ji unesli?“ zajímalo ho. 

„Tu otázku si teď taky kladu. A obávám se, že Druhá aliance zaútočí znovu. Obzvlášť potom, co 

zjistili, jak se dostat do našeho hyperprostorového tunelu.“ 

„A nemá to něco společného s tou antickou základnou, kterou obsadili?“ napadlo Pavla. Kevin na něj 

pohlédl a pak mu to teprve došlo. 

„Antický gen. To je důvod, proč ji unesli.“ 

„Vždyť ona ho nemá.“ 

„Ale to oni nevěděli. Museli její krev zkoumat.“ 

„Ale proč šli přímo po ní, někdo jim musel dát ten typ.“ 

„Z SGC mi poslali subprostorem zprávu, že toho pinského špióna dopadli. Takže to musel být on. A 

důvod, proč po ní šli, byl ten, že si nechala zfalšovat profil stejně tak jako já,“ vysvětlil mu to Kevin. 

„Vy máte antický gen?“ 

„Ano, mám. A podle doktorky krapet lepší, než i generál O’Neill s doktorem Jacksonem. Tenkrát na 

Atlantidě se mi podařilo aktivovat něco, co ostatním vůbec nešlo.“ 

„Takže dalším jejich cílem…“ 

„Budu já, jestli zjistí, že moje krev dokáže aktivovat funkční prototyp nové antické lodi,“ obával se 

Kevin toho, že se Druhé alianci nikdy nesmí podařit antickou loď aktivovat, jinak by boje s ní 

nedopadaly dobře. 

„Snad se sem nedostanou,“ řekl Pavel a Kevin na to: „Ještěže máme ty vylepšené lokátory, bez nich 

bychom byli totálně v háji.“ 

„Ale co když tu byl ještě jiný důvod, proč unesli právě ji,“ napadlo něco Pavla. 

„Poslouchám.“ 

„Jak jste řekl, nalezli jsme ji, jelikož má u sebe vylepšený lokátor. Ale co když právě to chtěli.“ 
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„Nechápu.“ 

„Všude po celé místnosti, kde ji drželi, byly kamery. Určitě ji sledovali a čekali, až něco udělá. Chtěli 

zjistit, jestli ji dokážeme najít, nebo ne. Tím, že jsme ji zachránili, jsme je utvrdili v tom, že máme 

způsob, jak nalézt někoho přes velkou vzdálenost,“ vysvětlil mu to Pavel tak rychle, jak jen uměl. 

„A sakra,“ už pochopil, co tím Pavel myslel. 

„Jestli máte ten lokátor jako Svitsová v botě, tak byste si ho měl dát i jinam, kde ho nenajdou, jelikož 

teď o něm budou vědět. Půjdou rovnou po vašich botech, abyste lokátor neaktivoval.“ 

„Tak v tom bude problém. Ten lokátor nebyl do boty dán schválně. On se jinam totiž nevleze. Je moc 

velký.“ 

„Tak v tom případě máme problém. Musíme přijít na to, jak vám ho dát pod kůži.“ 

„Pojďte se mnou, musíme jít za Kailou. Snad nám pomůže,“ řekl Kevin a oba odešli z ošetřovny. 

 

Země, Colorado Springs, SGC 

Podplukovníci Stark a Johnsová stáli v zadržovací cele, kde byl ke stolu připoután pinský špion, který 

seděl na židli. Oba podplukovníci stáli poblíž něho a čekali, až něco řekne. Když už to byly dvě 

hodiny, co nic neřekl, začala tam Hetty pískat nudou. Když už to nemohla vydržet, tak přešla na 

neobvyklý způsob, který zatím viděli pouze u jednoho člověka. Vytáhla zbraň a namířila ji rovnou na 

něj. 

„Tak a teď mi pěkně povíte všechno, co víte.“ 

„Nic vám neřeknu.“ 

„Vaše chyba,“ řekla mu na to a vystřelila na jeho nohu se slovy: „Ups. Pardón, já nechtěla.“ Trents 

řval bolestí jak cosi. Nemohl rukama hnout, že by si přidržel levou nohu, do které ho střelila. 

„Příště to bude ta pravá. Jestli chcete ještě někdy chodit, měl byste začít mluvit.“ Za prosklenou zdí je 

sledovali generálové O’Neill a Landry, kteří raději o způsobech výslechu nemluvili. Byli jen 

překvapeni, jakým stylem ten výslech vzala. 

„Zeptám se tedy naposledy. Kde se nachází ta antická základna?“ 

„To mě raději zabijte, nikdy vám to neřeknu,“ odpověděl jí na to. 

„Tak to máte smůlu. Tak rychle se mě nezbavíte. Myslím, že vám spíše ještě zkazím náladu, když vám 

řeknu, že plukovníka Svitsovou zachránili. Váš plán nevyšel.“ Trents sebou cuknul. Kdyby mohl, tak 

by ji hned napadl. 

„Ale no tak, snad se nezlobíte. Věřte mi, že vám zmaříme všechno, co máte v plánu s Druhou aliancí.“ 

„Nikdy nás nedostanete.“ 

„Blá, blá, blá, blá. Nechte ho ošetřit a zavřete ho do cely v Oblasti 51, už mě to přestává bavit,“ řekla 

Hetty při odchodu z místnosti. Stark šel hned za ní. 

 

Galaxie Pegasus 

Lantea, Atlantida 

Poté, co se pozemšťanům podařilo zničit všechny wraithské základny, od kterých dostali adresy, měla 

Atlantida o práci méně. Zjistili, že Wraithové se spíše teď zaměřují na svou obranu než na sklizně. 

Elizabeth s Johnem stáli v operačním, kde diskutovali o další misi. Rodney vybral planetu, která je 

obydlená. Elizabeth tak rozhodla, že by stálo za to je navštívit a seznámit se s nimi. Popřípadě, kdyby 

byli technologicky vyspělý, tak i s nimi obchodovat. Když vše, co potřebovala, Johnovi řekla, nechala 

Chucka, ať zadá adresu. Hned po odchodu týmu se odebrala do kanceláře, kde na ni čekal plukovník 

Caldwell s tabletem v rukou. 

„Doufám, že máte čas?“ zeptal se a ukázal jí, co má na obrazovce. 
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„Na šachy já mám vždycky čas,“ odpověděla a vzala si do rukou dotykovou propiskou, za pomocí ní 

hýbala figurkami. 

 

Prostor, Aurora 

Na Auroře cestovatelů se nacházela Larrin, se kterou už pár měsíců chodil John Sheppard. V tuto 

chvíli mluvila s Katanou Labrea, která se před několika minutami vrátila z průzkumné mise. 

„Informace, které se šíří po celé galaxii jsou pravdivé. Wraithové jsou oslabeni. Seskupují se a snaží se 

vymyslet plán obrany proti útokům od Atlaňtanů,“ informovala ji Katana. Larrin spolu s ní pak přišla 

k jednomu antickému panelu, který zobrazoval další informace, které se jim zatím nepodařilo přeložit. 

„Neměli bychom dát vědět Atlaňtanům? Určitě to umí přeložit,“ navrhla Katana. Larrin souhlasně 

kývnula hlavou a pohlédla na pilota, kterému řekla: „Vstupte do hyperprostoru, leťte k Atlantidě.“ 

 

Před Aurorou se objevilo hyperprostorové okno, do kterého vletěla. 

 

Mléčná dráha 

Hyperprostor, Odyssey 

Plukovník Marks s majorem Bartou se nacházeli v místnosti s jádrem, kde krom nich byla i Kaila, 

která stála u asgardského panelu napojený na jádro. Na obrazovce jim probíhala úprava lokátoru, který 

měli v botě zatím jen velící důstojníci. Když byl výsledek hotov, Kevin sklonil hlavu.  

„Nebylo by tam ještě něco menšího než toto. Tohle si pod kůži dát nenechám,“ řekl na to, když viděl, 

jak veliký to pořád ještě je. 

„Podle jádra je to nejmenší model, který mohl udělat,“ informovala ho Kaila. 

„Vždyť to je velikostí pingpongového míčku. Neznám místo, kam by se mi zrovna toto vlezlo,“ 

okomentoval to Kevin. 

„A nešlo by to rozdělit na více částí a nějak to propojit?“ napadlo Bartu. 

„Jako že bychom dali zvlášť čistě lokátor a propojili ho s dalším přístrojkem, který bude vysílat 

v subprostoru?“ 

„Přesně tak.“ 

„Kailo?“ obrátili se oba na Asgardici.  

„Zadám do počítače specifikace, do půl hodiny by to mělo být,“ oznámila při zadávání dat do počítače.  

„Plukovníku Marksi, tady je doktorka Parkerová, mohl byste přijít na ošetřovnu?“ ozval se hlas 

z interkomu. 

„Jsem na cestě,“ odpověděl a vyrazil na cestu, hned za ním šel Barta. 

 

Když oba dorazili na ošetřovnu, přišli hned za doktorkou, která stála u Helen. 

„Už se probouzí.“ Kevin přišel k Helen z její pravé strany a sedl si k ní na lůžko. Nejdříve pohnula 

hlavou a pak pomalu otevřela oči. Když viděla kolem sebe, že se nachází její kamarádi, byla ráda, že je 

opět doma. 

„Ahoj Helen,“ promluvil na ni Kevin. 

„Ahoj,“ odpověděla tiše. 

„Budeš v pořádku. Vezmeme tě zpátky domů.“ 

„Kde je Athena?“ 

„Je na Abydosu, dávají ji tam dohromady,“ odpověděl tentokrát Pavel. 

„To ráda slyším. Jsou nějaké ztráty?“ 

„Žádné. Jejich cílem jste byla vy.“ 
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„Cože?!“ vyprskla poté, co si promnula oči. Chtěla se posadit, a tak jí Kevin pomohl. 

„Druhá aliance jde po lidech, co mají v krvi DNA Antiků,“ odpověděl Kevin. 

„A sakra,“ tušila, co to znamená. 

„Jop, teď budu jejich cílem já, jestli zjistí, že všichni velitelé mají zfalšované záznamy o krvi. A teď 

budou vědět přesně, po čem půjdou jako první.“ 

„Lokátor v botě.“ 

„Přesně. Kaila se snaží ze všech sil ho nějak zmenšit, ale předpokládám, že to nedopadne moc dobře,“ 

když to dopověděl, kolem něho se vše zastavilo. Jako kdyby u něj čas plynul dál, ale u ostatních se 

zastavil. Když se jen na chvilku zapřemýšlel, hned pochopil, o co se jedná. 

„Plukovníci,“ řekl a pak se otočil za sebe, kde stáli plukovníci Emerson a Pendergast. 

„Marksi,“ ozval se jako první Emerson. 

„Vy asi nemáte moc rádi jejich pravidla, jak se tak dívám. Jinak byste se tu neobjevili,“ s těmito slovy 

přišel za nimi blíže. Tušil, že se něco děje, když zblízka viděl jejich výraz ve tváři. 

„Já vím, nemusíte nic říkat. Půjdou po mně. Teď otázkou, kdy?“ 

„Tak to ti asi nepovíme, jelikož ani my sami to nevíme,“ odpověděl tentokrát Pendergast. 

„Jasnovidectví asi nemáte v popisu práce, co?“ 

„To bys chtěl asi moc,“ řekl na to Paul. Kevin se zachechtal a obrátil se na Lionela. 

„Plukovníku, vaše děti už pořádně vyrostly. Syna máte v akademii u letectva a dceru v osmé třídě.“ 

„Děkuji, Marksi. Jsem vám vděčný.“ 

„Máte skvělou rodinu. A myslím, že kdyby věděli, že jste stále naživu, byli by ještě rádi,“ řekl mu 

Kevin. Lionel několikrát po sobě kývnul slabě hlavou. Uvědomil si, že už je to dlouho, kdy viděl svou 

rodinu. Stýská se mu po ní, jenže neví, jaký by to měl dopad na ně, kdyby zjistili, že žije, jen ve vyšší 

sféře života. 

„Už tak porušujeme pravidla, takže nás brzy z klubu vyřadí,“ povzbudil ho Paul. Všichni tři se 

zasmáli. Čas rychle utíkal, a když už řekli Kevinovi to, co už on sám věděl, tak se rozhodli, že se opět 

vrátí tam nahoru. Ale kdyby potřeboval kdykoliv pomoci, tak stačí zavolat. Poté, co se opět rozloučili, 

čas začal plynout normálně. Až na to, že Kevin stál na jiném, než když čas zastavil pro ostatní. Pavel si 

ničeho nevšimnul, ale Helen ano. Poprosila Pavla, aby je nechal o samotě. Když odešel, podívala se na 

Kevina a čekala, až začne vysvětlovat. Kevin nechápavě na ni zíral. Když už nevěděla, jak ho 

přijmout, aby začal mluvit, tak mu řekla: „Emerson a Pendergast?“ 

„Jak…?“ divil se. 

„V jednu chvíli sedíš u mě a pak najednou stojíš u zdi. Nejsem tak blbá.“ 

„To netvrdím, že jsi. A ano, byli tu oba dva. Přišli mě varovat.“ 

„Před tím, že půjde po tobě Druhá aliance? To už víme,“ řekla na to Helen. 

„Jo. Teď bys ale ty měla odpočívat. Máš zlomenou pravou ruku a jsi domlácená.“ 

„Kevine, jde o tvůj život!“ 

„Nejdříve tě dostanu domů, pak budu přemýšlet, co budu dělat.“ 

 

Země, Colorado Springs, SGC – o hodinu později 

Poté, co Země byla informována o útoku na Athenu, Landry čekal na výstup Odyssey z hyperprostoru. 

Vedle něj stál v řídící místnosti podplukovník Stark. Když seržant Harriman oznámil výstup Odyssey 

z hyperprostoru, aktivoval komunikační kanál. 

„Tady Odyssea, na ošetřovnu jsme přenesli plukovníka Svitsovou,“ ozvala se z interkomu poručík 

Jane Marksová. 

„Rozumíme, lékařský tým byl připraven. Jak jste na tom?“ 
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„Athena si chvíli pobude na Abydosu, motory jsou v tahu,“ odpověděl tentokrát Marks, který se 

zobrazil na obrazovkách, které byly v řídící místnosti nad počítači pro zadávání adresy na bráně. Viděl, 

že vedle generála stál i podplukovník. 

„Víte, jak se dostali do stejného hyperprostorového tunelu?“ zeptal se Stark. 

„Buď o něm věděli delší dobu, nebo jej náhodně objevili. Tak či tak, máme problém. Daedalus 

s Apollem jsou v Pegasu. Ale my a Hammond budeme mít tak problém, když budou poblíž zrovna 

oni.“ 

„Mohu vás ujistit, plukovníku, že teď už žádné informace nebudou unikat ven. Pinský špión je teď 

v Oblasti 51, kde je zavřen v cele s nepřetržitým dohledem. Když něco řekne, hned to budete vědět,“ 

oznámil Stark. 

„Rozumím. Ozval se už Hammond?“ 

„Před chvílí dorazili na souřadnice. Plukovník Carterová říkala, že to zabere necelý týden, než to 

prozkoumají. Doktor Jackson byl z toho tak nadšený, že letěl s nimi, když zjistil, že to místo patřilo 

kdysi Antikům.“ Kevin se zachechtal, jelikož věděl, že když jde o antickou technologii, Jackson je jak 

dítě, které dostalo na Vánoce vysněnou hračku. 

„Vrátíme se na původní kurs. Ozveme se, až misi skončíme. Odyssea konec.“ Obrazovka ztmavla a 

generál se otočil zpátky na podplukovníka. 

„Myslíte, že něco řekne?“ zeptal se generál. 

„Obávám se, že ne. Určitě bude na to cvičený. Můžeme ho mučit, jak chceme, nic nám neřekne. Leaf 

byl poněkud mluvnější než on. Zjevně je Trents více vycvičen oproti Leafovi. Vlastně, jak vůbec 

dopadl Netan? Naposledy jsem o něm slyšel, že je držen v cele Oblasti 51.“ 

„To byl, než ho zabili. Pokusil se při útěku zabít několik našich lidí, nic jiného jim nezbývalo.“ 

„Ou, Luciánská aliance nebude mít tak velkou radost. Alespoň se oni stáhli. Dlouho o nich nic 

nebylo.“ 

„Nebo se sloučili s Druhou aliancí. Nevíme, jaké jsou teď jejich pohyby. Proto Odyssea dostala za 

úkol se podívat po Luciánské alianci,“ řekl Landry a vydal se ke schodům, které vedly do zasedací 

místnosti. Stark šel hned za ním se slovy: „A je to moudré posílat právě Odysseu na tuto misi?“ 

„Žádná jiná loď není dostupná. Enterprise bude vypuštěna za tři týdny. Jejich mise byla stanovena už 

dávno. Apollo s Daedalusem jsou v Pegasu, kde si hrají s Wraithy. Jsou na tom teď lépe než my.“ 

„Alespoň něco. Dokud nezjistíme, kde se ta antická základna nachází, budeme mít s Druhou aliancí 

hodně dlouho problémy,“ řekl na to Stark, který se zastavil před dveřmi Landryho kanceláře. 

„Děláme vše, co je v našich silách. Doufejme, že ji najdeme dříve, než ji plně zprovozní.“ 

 

Helen ležela na ošetřovně, kde krom ní byl i Pavel, který seděl na židli. V rukou držel tablet a předčítal 

Helen informace o opravách Atheny, na kterých momentálně technici pracují. 

„Podsvětelné motory v háji, hypermotory v háji, zadní trysky v háji. Je něco na zadní části v pořádku?“ 

„Ne, bohužel. Věděli dobře, na co míří,“ odpověděl Pavel. Helen natáhla ruku a vzala mu tablet 

z rukou. Podívala se na schémata, které měl zobrazen. Po krátkém zhlédnutí usoudila, že má pravdu. 

Celá zadní část je nefunkční. 

„Ach… To zas bude nuda,“ povzdychla Helen. 

„Tak zavolejte manželovi na Onestar. Určitě si vás na těch pár týdnů vezme na loď. Si vás alespoň 

pohlídá.“ 

„Moment. Vy jste mu to řekli?“ Nahodila na něj vážnou tvář. Pavel udělal menšího ksichtíka, pak už 

bylo stoprocentně jistý, že Helenin manžel ví o tom, co se jí stalo. 

„Dávám tomu tak hodinu, než se tu objeví.“ 
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„Vlastně spíše dvacet minut. Při cestě se ozvali,“ opravil ji Pavel. 

„Doživotní vězení, ááááá,“ zakňučela Helen a zalezla pod peřinu. Pavel se zasmál a poplácal Helen po 

rameni, které jí čouhalo z pod peřiny ven. 

 

Prostor, Odyssey – o tři dny později 

Po třídenním letu v hyperprostoru se z něj Odyssea vynořila na určených souřadnicích, kde poblíž nich 

se měla nacházet Luciánská aliance, která o sobě nedávala vědět už hodně dlouho. Hned po výstupu 

z hyperprostoru nařídil Marks zamaskovat loď v případě neplánovaného útoku či překvapení ze strany 

Druhé aliance, jestli se schovávají někde poblíž. 

Kevin s Jane stáli u boční obrazovky, na které měli zobrazenou planetu. 

„Senzory ukazují, že Luciánská aliance má na planetě kolonizaci,“ řekla Jane a přiblížila povrch 

planety. 

„Zjevně se hodně činní. Vidíš to vedle jejich základny?“ poukázal na oblast vedle postavených budov 

na planetě. Jane kývla hlavou a Kevin pokračoval: „Jsou to hangáry. Pokračují se stavbou lodí. Ale je 

to jiný typ lodi. Nejsou to goa’udské Ha‘taky.“ 

„Druhá aliance s Piny se s nimi zjevně podělili o informace.“ 

„No, jestli staví lodě silný jak ty jejich, tak to budeme mít co dělat.“ 

„Navrhuješ jejich zničení dříve, než je dostaví?“ zeptala se Jane a pohlédla na něj. 

„Jo. Kapitáne, odmaskujte nás. Pak zaměřte všechny hangáry a palte.“ Obrátil se na kapitána Evanse, 

který seděl u taktické konzole. 

„Odmaskováno. Cíle byly zaměřeny a rakety jsou na cestě. Dopad za pět vteřin. Čtyři, tři, dva, jedna, 

dopad.“ 

„Stav?“ 

„Cíle byly zničeny,“ oznámil Mike. 

„Zamaskujte nás zpátky. Chci vidět, jak zareagují.“ 

„Ano, pane.“ Mike opět Odysseu zamaskoval. 

 

Neznámá planeta, povrch 

Na planetě, kde se nacházela Luciánská aliance, panoval chaos. Nikdo nevěděl, co se stalo. Když 

současný velitel aliance zjistil, co se stalo, okamžitě kontaktovali Druhou alianci. Na obrazovce, ve 

velitelské kanceláři, se objevil Kerro, který v tuto chvíli měl jediný cíl. 

„Kerro, někdo na nás zaútočil. Hangáry byly zničeny.“ 

„Kdo to byl?“ 

„Nevíme, na senzorech nic nemáme. Museli být maskovaní.“ 

„To určitě byli Tau’rijci. Tuhle technologii mají jen oni.“ 

„Co máme dělat?“ 

„Vyšlu čtyři své lodě, určitě tam ještě někde jsou.“ Obrazovka ztmavla a velitel Luciánské aliance 

opustil kancelář. 

 

Země, Colorado Springs, SGC – o půl hodiny později 

Helen s Janem šli chodbou, která vedla do generálovy kanceláře. Když se totiž dozvěděla, kam 

Odyssea zamířila, chtěla tomu okamžitě zabránit. Bez zaklepání vstoupila do generálovy kanceláře se 

slovy: „Musíte hned stáhnout Odysseu.“ 

„Jaký k tomu máte důvod?“ 

„Druhá aliance jde po lidech, kteří mají antickou DNA. Plukovník Marks patří mezi ně.“ 
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„Bohužel, budu vás muset zklamat. Odyssea už je na místě. Před chvílí nám poslali subprostorem 

zprávu, že Luciánská aliance stavěla lodě, které před chvílí zničili. Právě teď setrvávají zamaskovaní 

na orbitě planety a čekají na jejich další kroky.“ 

„Pane, takhle mise je absolutní blbost. Jestli dostanou Markse, skončili jsme. Aktivují prototyp antické 

lodi a jsme v háji. Pak nám zbývá jedině Sibyla nebo Atlantida. Ukončete tu misi, jinak tohle nikdy 

nevyhrajeme.“ Helen měla takový výraz ve tváři, že by ji hned všichni poslechli. Landry bez 

jakéhokoliv promluvení opustil kancelář a namířil si to rovnou do řídící místnosti, kde seržant 

Harriman právě stál u jednoho z panelů, který tam měli. 

„Seržante, okamžitě se spojte s Odysseou. Stáhněte je z mise.“ 

„Ano, pane,“ řekl seržant a okamžitě usedl k počítači. 

 

Prostor, Odyssey 

Poté, co zničili lodě a zůstali zamaskovaní, se Kevin rozhodl, že se podívá do řídící místnosti jedna, 

kde zkoumají nový subprostorový lokátor. Jane ho nechtěla nechat jít samotného kvůli předchozímu 

incidentu na Atheně, a tak šla s ním. Při cestě potkali Kailu, která hovořila s hologramem svého táty. 

Všichni tři se zastavili a Kevin pohlédl na holograf. 

„Máš šikovnou dceru, Kvasire. Jsem rád, žes nám ji sem poslal.“ 

„Děkuji. Jsem rád, že se o ni staráte.“ 

„Je to naše povinnost. Ale teď vás necháme o samotě, ať si popovídáte,“ řekl Kevin a s Jane 

pokračovali v cestě. 

 

Když dorazili do řídící místnosti, Jane skočila na židli a začala se na ní točit. Kevin se zasmál a 

stoupnul si k asgardskému panelu, který aktivoval dotykem na kámen. Když viděl, že diagnostika 

nového lokátoru ještě není hotová, otočil se na Jane a chvíli ji pozoroval. Jane po chvilce točení na 

židli si všimla, že ji pozoruje. Vstala ze židle a přišla k němu blíže. Obejmula ho a řekla: „Jsem ráda, 

že jsi můj bráška.“ 

„A já jsem rád, že ty jsi moje malá, roztomilá, a hlavně rošťácká sestřička.“ Políbil ji na čelo a obejmul 

ji taky. 

„Brzy nám začíná dovolená. Kam to bude?“ zeptala se Jane a krokem vzad poodstoupila od brášky, 

aby mu viděla do očí. Je o dost vyšší než ona. 

„Jelikož pořád cestujeme, tak budu rád, když budeme doma. Už ani nevím, kdy jsem tam naposledy 

spal.“ 

„Super, alespoň můžeme dokončit zahradu.“ 

„Co bys na ní chtěla dokončovat?“ zeptal se Kevin. 

„Tak když už tam máme koš na hraní Streetballu, tak proč si tam neuděláme i menší bazének? Je léto, 

budou vedra, takhle alespoň budeme mít bazén u domu, než abychom chodili na koupaliště vzdálený 

od nás deset kilometrů.“ 

„No jo, to je parný argument na jeho udělání. Ale pěkně pomůžeš.“ 

„Souhlas. Konečně budu používat ruce a ne počítač,“ souhlasila Jane a poplácala ho po rameni. 

„Ty znáš něco, jako je ruční práce?“ zavtipkoval Kevin. 

„Tsss. Ti dám, že neznám ruční práci,“ řekla mu na to a sedla zpátky na židli. 

„Plukovníku?“ ozval se z interkomu Mike. 

„Slyším.“ 

„Přišla nám subprostorem zpráva z SGC.“ 

„Co v ní stojí?“ 
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„Okamžitě přerušte misi a vraťte se zpátky na Zemi, nechceme riskovat,“ odpověděl Mike. Kevin 

pohlédl na Jane a ona zas na něj. 

„Jsme na cestě, připravte se na odlet.“ Oba co nejrychleji opustili řídící místnost, jenže pak najednou 

pocítili dopad nepřátelských zbraní na trup. 

„Aktivujte štíty, nabijte zbraně!“ rozkázal do vysílačky. 

„Detekujeme čtyři lodě Druhé aliance, Luciánská aliance jim musela dát echo.“ 

„Kevine…“ Jane se otočila na něj. 

„Já vím, musíme co nejrychleji na můstek. Rychle!“ Oba dva co nejrychleji běželi na můstek. Při 

odbočení do další chodby narazila Jane na jednoho muže z Druhé aliance. 

„Brácho!“ zakřičela Jane. Hned na to ji muž udeřil a ona spadla na zem. 

„Jane!“ Kevin věděl, že jestli ho dostanou, bude zle, a tak se s mužem, který udeřil Jane, pustil do 

boje. Po několika dobrých úderů ho dostal na zem. 

„Jane.“ Klekl k ní a pomohl jí vstát. 

„Musíš zmizet. Nesmí tě dostat.“ 

„Mě jen tak nedostanou. Pojď,“ řekl jí na to Kevin a vydali se k můstku. Po chvilce běhu se dokázala 

Jane vzpamatovat a běžela bez pomoci. Tentokrát se objevil jeden muž před ní a jeden za Kevinem. 

„Zdrhej!“ zakřičela na něj. Když viděla, že jeden z nich drží zbraň v ruce, rozeběhla se. 

„Jane! Ne!“ Chtěl ji zastavit, ale bylo pozdě, muž po ní několikrát vystřelil. Než ale stihl cokoliv 

udělat, druhý muž za nimi ho uspal. Jane ležela na zemi a sténala. 

„Brácho,“ řekla slabým hláskem. Než udělala nějaký pohyb, muž, který ji postřelil, ji střelil znovu. 

„Veliteli, máme ho,“ když to oznámil jeden z mužů do vysílačky, byli hned na to přeneseni z Odyssey 

na palubu Kerrovy mateřské lodi. 

 

Když Mikovi senzory ukazovaly, že lodě se daly na ústup, tušil, že je zle. Že získali to, co celou dobu 

hledali. Když si přepl obrazovku, zjistil, že nemůže zaměřit Marksův lokátor. Pak se podíval ještě na 

známky života. Když to viděl, hned se rozeběhl z místa a vydal se na chodbu. 

 

Po pár metrech rychlého běhu našel na zemi v krvi ležet Jane. 

„Jane? No ták, holka, tohle nám nedělej.“ Rychle z kapsy vytáhl tlakové obvazy a přitlačil je Jane na 

rány, pak aktivoval na svém uchu vysílačku a okamžitě přivolal lékařský tým. 

„No ták, vydrž, holka.“ Díval se na ni, jak bezvládně ležela na zemi. 

 

Hyperprostor, mateřská loď Druhé aliance 

Jelikož Druhá aliance v předchozí situaci zjistila, že velitelé pozemských lodí mají v botě lokátor, díky 

kterému je dokážou nalézt, tak mu sebrali obě boty a nechali ho připoutat k řetězům. 

 

Když se Kevin probudil, měl ruce nahoře. Viděl, že mu už odebrali krev. Vpich od jehly měl 

zalepenou náplastí. 

„Sakra.“ Rozhlédl se kolem sebe, jestli by našel nějakou únikovou cestu. Ale byl bez šancí. Dveře do 

místnosti se otevřely a dovnitř přišel samotný Kerro. 

„Vida, vida, tentokrát se vidíme osobně, plukovníku,“ řekl Kerro. Za ním hned do místnosti přišli další 

dva muži. Byli to ti, kteří ho unesli a postřelili Jane. Když je viděl, chtěl se dostat z řetězů. 

„Vás dva zabiju, jakmile se z těch řetězů dostanu.“ 

„Chcete nás zabít, jak my jsme zabili vaši sestru?“ 

„Ne!“ 
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„Je mrtvá,“ když to muž řekl, Kevin se rukama chytnul pořádně za řetěz a vykopnul nohy nahoru. 

S velkým úsilím se mu podařilo nohy zachytit o mužův krk, čímž ho začal dusit. Další muž, který byl 

v místnosti, vytáhl zbraň z pouzdra a namířil ji na Kevina. Když věděl, že ho zbraň nezastraší, vystřelil 

z ní a trefil ho rovnou do pravé nohy. Kevin zakřičel a spadl na zem. 

„Odejděte, oba!“ rozkázal jim Kerro. Když se oba odebrali z místnosti, přišel blíže ke Kevinovi, který 

sténal bolestí. 

„Budete se nám hodně hodit. Rozhodně vás zemřít nenechám,“ řekl Kerro a namířil si to ke dveřím, za 

kterými čekal jejich doktor s kufříkem. 

„Vyndej mu tu kulku a zastav krvácení,“ řekl, když kolem něj prošel. Doktor kývnul hlavou a namířil 

si to ke Kevinovi.  

 

Země, Colorado Springs, SGC 

Když se Helen dozvěděla, co se stalo, hned si to mířila v SGC do řídící místnosti. 

„Zadejte K5L-795!“ 

„Madam?“ 

„Zadejte adresu! Čeká tam na mě Odyssea.“ 

„Plukovníku,“ ozval se zpozad ní Landry. 

„Generále, teď nemám čas, musíme ho dostat ze zajetí.“ 

„Jak? Co víme, tak neměl ten další lokátor zaveden pod kůži. Nemáme způsob, jak ho najít,“ řekl 

Landry. 

„A v tom se právě mýlíte. Seržante, zadejte tu adresu!“ 

„Pane?“ Podíval se na generála. 

„Udělejte to.“ 

 

Prostor, K5L-795, Odyssey – o deset minut později 

Hned jak se Helen objevila na planetě, byla přenesena na palubu Odyssey, kde na ni čekal Mike. 

„Jak je na to tam Jane?“ zeptala se hned. 

„Je stále na operačním sále. Ztratila hodně krve.“ 

„Nějaké další škody?“ 

„Žádný nejsou. Šli rovnou po plukovníkovi. Madam, musíme ho nějak najít.“ 

„Já vím,“ řekla mu na to a poodstoupila od něj. Věděla jen o jednom řešení. 

„Plukovníku Emersone, jestli jste slíbil Kevinovi pomoc, tak teď je ta správná chvíle,“ řekla Helen. 

Mike pohlédl na ni a pak i na Paula, který se tam z ničeho nic objevil. 

„Jsem tu, Helen.“ 

„Výborně. Víš, kde je Kevin? Musíme ho co nejrychleji zachránit.“ 

„Ano, vím. Poslal jsem za ním Lionela. Je poblíž U2P-543.“ 

„Kapitáne?“  

„Budeme tam za hodinu, když z motorů vymáčkneme maximum,“ odpověděl, když se podíval na 

obrazovku na pilotní konzoli po zadání souřadnic. 

„Musíte si pospíšit, moc času mu nezbývá,“ řekl Paul. 

„Pospíšíme si, jak jen to půjde, děkuji.“ 

„Musím jít, už takhlenc s Lionelem máme problémy.“ 

„Jistě, jen běžte.“ Paul najednou zmizel a Helen se obrátila na kapitána. 

„Vstupte do hyperprostoru. Co nejrychleji se tam musíme dostat,“ řekla Helen a sedla si do velícího 

křesla. 
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„Rozkaz. Vstupujeme do hyperprostoru.“ 

 

Odyssea se dala do pohybu a hned vstoupila do hyperprostoru. 

 

Prostor, poblíž U2P-543, mateřská loď Druhé aliance 

Doktor Luciánské aliance v tuto chvíli byl ve své laboratoři, kde vytvářel z Kevinovy krve očkování 

pro ostatní, aby mohli začít používat plně antickou technologii. Než však stihl svůj úkol udělat, objevil 

se v místnosti Lionel, který ho zneškodnil pouhým mávnutím. 

„Ty rozhodně nic dělat nebudeš,“ řekl Lionel a mrtvého muže schoval do skříně. Pak si vzal jeho 

podobu, aby se nenápadně dostal ke Kevinovi.  

 

Kevin ležel na zemi, byl celý bledý, jelikož mu krev odebírali ve velkém množství. Poblíž něho se 

v tuto chvíli nacházel Kerro, který měl jen samou radost. Konečně se jim podaří aktivovat antickou 

válečnou loď. Když viděl, že infúze, která předtím byla prázdná, je zcela zaplněná, zavolal doktora, 

aby mu ji přišel vyměnit. Když tam přišel, vůbec netušil, že to byl ve skutečnosti plukovník Lionel 

Pendergast. Kerro odešel a nechal je tam sám. Lionel věděl, že Kevina sledují, a tak dělal přesně to, co 

by ten jejich doktor dělal. Při výměně infúze se ho dotkl, a tak s ním mohl komunikovat přes čtení 

myšlenek. Věděl, že je na tom špatně, skoro vůbec nekomunikoval. 

 

Hyperprostor, Odyssey – o hodinu a dvacet minut později 

Když se Helen dozvěděla, že je Jane po operaci, hned šla za ní. Po půl hodině sedění u ní se Jane 

pohnula. Helen hned vstala a chytila Jane za ruku. 

„Jane?“ promluvila na ni. Chvíli zasténala, ale pak slabě pootevřela oči. Viděla, že poblíž ní stála 

Helen. 

„Pluko…“ 

„Ššš, nemluv. Šetři síly.“ 

„Kevin? Kde je?“ zašeptala Jane. 

„Letíme ho zachránit. Neboj, bude v pořádku. Teď se ale vyspi.“ 

„Za…zachraňte ho,“ řekla Jane a pak hned zavřela oči. Helen pustila její ruku a vydala se na můstek.  

 

Mike seděl u pilotní konzole a jeho sestra u taktické. Když Helen dorazila na můstek, sedla si do 

velitelského křesla. 

„Jsme skoro na místě,“ oznámil Mike. 

„Vystupte z hyperprostoru, hned nás zamaskujte.“ Mike i Sharon kývnuli hlavou současně a učinili 

tak. 

 

Prostor, poblíž U2P-543, mateřská loď Druhé aliance 

Lionel byl připraven na okamžitý přesun i s Kevinem. Jen co vzal do tašek infúze s Kevinovou krví, 

vše zbylý pak zničil. Když se mu přes lodní počítač podařilo vyřadit kamery, rychle se přemístil ke 

Kevinovi. Odvázal mu ruce a vzal ho do náručí. 

„Vezmu tě domů,“ řekl Lionel tentokrát ve své podobě a najednou obalilo bílé světlo oba dva.  

 

Prostor, Odyssey 

Helen pochodovala na můstku a čekala, až se dostanou na dosah lodí Druhé aliance. Než stihnul Mike 

ohlásit, že jsou na dosah, celý můstek zazářil. Když se tam objevil Lionel i s Kevinem, rychle přiběhla 
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k nim. Mike, co nejrychleji skrze vysílačku zavolal zdravotní tým, aby urychleně přiběhli na můstek. 

Lionel pohlédl na Helen a řekl: „Postarejte se o něj. Přišel o hodně krve. Vše, co mu odebrali, je v této 

tašce.“ 

„Rozumím. Mockrát děkuji.“ 

„Musíte odsud rychle zmizet, aby vás nenašli. Vše jsem jim tam vyřadil, ale bude to jen chvilka, než 

na to přijdou. Uzamkl jsem jim tam i dveře.“ 

„Jistě.“ 

„Musím už jít, tak se o něj postarejte.“ 

„Slibujeme,“ řekla Helen. Lionel zmizel a na můstku se objevil lékařský tým, který vzal hned Kevina 

na nosítka. 

 

Jane byla tou dobou vzhůru, když Lionel Kevina dostal na palubu Odyssey. Pocítila totiž výstup 

z hyperprostoru. Oslabená se pokoušela sednout, ale nešlo to. Proto požádala zdravotní sestru, aby jí 

pomohla. Sice to nechtěla udělat, ale Jane si nedala říci. Když jí pomohla, objevil se na ošetřovně 

Mike. Když viděl Jane, jak sedí, rychle šel k ní. 

„Jane, ještě bys neměla sedět. Jsi teprve hodinu a půl po operaci.“ 

„To je mi jedno. Kde je Kevin? Už jste ho našli?“ 

„Je na palubě. Právě teď ho dávají dohromady,“ odpověděl Mike a usmál se. 

„Díky bohu. A jak je na tom? Co mu udělali?“ 

„Odebrali mu až moc krve. Navíc ho střelili do nohy. Ale jinak je v pořádku, jen jeho rekonvalescence 

chvíli potrvá, stejně jako u tebe.“ 

„Chci ho vidět. A to bez debat.“ 

 

Helen seděla vedle Kevina, který ležel na lůžku. Ztrátu krve se jim částečně už podařilo vyrovnat. 

Z nejhoršího byl venku. Když se začal probouzet, zavrtěl několikrát hlavou a pak se prudce probudil a 

nadzvednul. 

„Klid, klid. Už je to dobrý. Jsi doma.“ 

„Helen…“ 

„Jo, jsem to já. Jen klid,“ řekla Helen a Kevin lehl. 

„Jane… Je to moje vina, že je mrtvá. Měl jsem ji nechat na můstku. Jsou to hajzlové.“ Kevin to 

nevydržel a vyhrkly mu slzy z očí. 

„Kevine… Podívej se,“ řekla Helen a poukázala rukou směrem na dveře. Kevin se hned na ten směr 

podíval. Když viděl Jane, nemohl tomu věřit. Hned začal ze sebe všechno strhávat, i kanylu, přes 

kterou mu kapala krev zpátky do oběhu. Peřinu odhrnul bokem a po levé noze skákal směrem k Jane, 

která vstala z vozíku a belhala se k němu taktéž. 

„Jane.“ Takové objetí ještě ti dva nikdy neudělali. 

„Řekli mi, že jsi mrtvá. Že tě zabili.“ 

„Do mrtvoly mám ještě hodně daleko. Mě se jen tak nikdo nezbaví,“ řekla mu na to Jane. Oba pak 

pomalu s belháním přišli k posteli, kde předtím ležel Kevin. Helen pomohla mu na ni lehnout. A pak 

pomohla i Jane, aby sedla k němu na postel. Helen pak připojila zpátky Kevinovi kanylu, aby se mu 

vrátila zpátky veškerá krev. Jane lehla vedle něj a Helen je pak přikryla peřinou. Mike, který přivezl 

Jane, nechal na ošetřovně vozík a nechal je tam o samotě. 

„Takže když tu jsme takhle pohromadě,“ začala Helen, „tak já mám jen zlomenou ruku.“ 

„Já postřelenou nohu a ztrátu krve.“ 

„Tak prrr. V dnešním kole vyhrávám já. Střelili mě do nohy, do břicha a do ruky.“ 
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„Jo, vyhrála jsi,“ uznal Kevin. Jane se k němu přitulila a zavřela oči. Helen se usmála a ukázala 

Kevinovi, že jde pryč. Kevin jen kývnul hlavou a zavřel taky oči. 

 

Prostor Povznesených 

Paul s Lionelem stáli před velkou radou, které měli co vysvětlovat. 

„Kdyby nebylo nás, právě teď by Druhá aliance ovládala vaši loď a vyrazila by proti Zemi. Vy chcete, 

aby zničili vše, co jste vybudovali? Jestli jo, tak to jsme se všichni ve vás spletli. Sami víte, že se snaží 

navíc spustit přístroj na získání energie z vesmíru. Jednou se náš člověk pokoušel ten přístroj 

zprovoznit v Pegasu, skončilo to tak, že zničil celou sluneční soustavu,“ mluvil Paul. Hlavní 

představitel Antiků povstal a řekl: „Tady ale vy nerozhodujete! Jsou tu dána pravidla, která musí 

všichni dodržovat.“ 

„Pravidla, která stojí na prd. Jestli nás tu nechcete, klidně nás pošlete zpátky na Zemi. Váš fanklub je 

tak nudný, že raději budeme porušovat pravidla, než abychom se dívali, jak vše, co my jsme budovali, 

bylo během chvilky zničeno,“ řekl jim dost stručně Paul, který by se už nejraději viděl doma na gauči 

u piva a televize. 

„Nazval jste to „fanklub“?“ zeptal se hlavní. 

„Slyšel jste správně,“ odpověděl Paul. 

„Začínáte se mi líbit,“ řekl na to s úsměvem velitel. Paul se podivně podíval na Lionela, který tomu 

vůbec nerozuměl. 

„Tak jo,“ řekl na to Lionel.   
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Epizoda 6 : Dědictví Asgardů 

 

Mléčná dráha 

Prostor, Abydos 

Poprvé v historii se všechny BC-304ky sešly v prostoru nad Abydosem. Všechny lodě totiž přiletěly na 

oficiální vypuštění jejich sesterské lodi Enterprise. Prozatím všechny lodě setrvávaly na orbitu i se 

svými veliteli, jelikož generál O’Neill se stále nacházel na Zemi, kde se musel s několika lidmi 

rozloučit. Jeho mise s Enterprise byla zcela jasná už od začátku. Poletí do galaxie Ida, kde žili 

Asgardé, kteří spáchali sebevraždu při návštěvě Odyssey. 

 

Země, SGC 

Generál O’Neill se nacházel v řídící místnosti, kde krom něho byl i generál Landry, který dohlížel na 

jeho odchod, aby se nic nepřihodilo. Právě v tuto chvíli se vytáčela na bráně adresa Abydosu. Jack měl 

na zádech krosnu, ve které měl osobní věci, včetně pár malých drobnůstek od SGC. 

„Dávej tam na sebe pozor, Jacku. Nerad bych, abys na své první misi zemřel.“ 

„Neboj, Hanku. Všechno dobře dopadne. Carterová nahrála do počítače segmenty SuperBrány, takže 

až budeme na místě, tak je jen zhmotníme a poskládáme. Hned potom se spojíme,“ ujistil ho Jack. Pak 

oba pohlédli na bránu, jelikož se zrovna aktivovala. 

„Myslím, že je načase se rozloučit. Dávej tu na všechny pozor,“ řekl Jack. 

„Ty zas dávej pozor na sebe a na posádku.“ 

„To určitě budu,“ odpověděl na to Jack a pomalu se viděl k bráně. Při vstupu do místnosti s bránou mu 

šli v patách dva vojáci, kteří mu nesli zbytek věcí. Když Jack přišel k bráně, otočil se na Hanka a 

zamával mu na rozloučenou, pak se otočil k bráně a vstoupil do ní. 

 

Abydos 

Po projití bránou se Jack objevil v podzemní stavbě, kde byla později brána umístěna. Několik metrů 

před ní čekali na jeho příchod všichni velitelé. 

„Vítejte na Abydosu, generále,“ přivítal ho plukovník Caldwell, jelikož jeho loď typu BC-304 byla 

postavena jako první. 

„Děkuji. Jakožto nový lodní veterán vám chci prvně poděkovat za dobře vykonanou práci. Doufám, že 

se nám podaří jednoho dne vrátit do celé galaxie mír. Jelikož jak všichni víte, nemám moc rád dlouhé 

řečnění. Proto bych akorát jen řekl, že vám všem přeji hodně štěstí a snad se tu za pár měsíců opět 

sejdeme všichni,“ zkrátil svůj proslov Jack. Po jeho dokončení mu všichni velitelé zatleskali a Jack 

vyrazil tunelem směrem k hangáru, kde na něj čekala Enterprise. Zatím co on šel k hangáru, všichni 

velitelé se nechali přenést na své lodě. 

 

Abydos, Enterprise 

Generála O’Neilla po vstupu na loď přivítal jeho první důstojník major Eric McKenzie. 

„Vítejte na palubě Enterprise, pane.“ 

„Děkuji, majore.“ Po těchto slovech se oba vydali na můstek, kde čekali na jeho příchod další lidé, 

kteří stáli na svých místech. Po pozdravu všichni dali pohov a dali se do práce. 

„Všemu personálu, tady O’Neill. Připravte se na odlet,“ oznámil do aktivovaného lodního interkomu. 

Poté, co major McKenzie usedl k pilotní konzoli, obrátil se na něj a vydal další rozkaz: „Otevřete 

hangárová vrata a leťte na orbit planety.“ 

„Ano, pane. Otvírám hangárová vrata.“ 
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„Řízení letu hlásí, že na nás ostatní lodě čekají. Zjevně nás chtějí přivítat ve velkém,“ oznámila major 

Morena Simonsová. 

 

Prostor, Abydos 

Všechny lodě, které čekaly na orbitě, se rozestoupily do formace, která tvořila rovinu. První se 

nacházel Daedalus, druhý Odyssea, třetí Apollo, čtvrtá Athena, pátý Hammond a šestá Onestar. Sedmé 

místo čekalo na Enterprise, která právě prolétala atmosférou planety. 

 

Prostor, Abydos, Enterprise 

Generál O’Neill se s křeslem otočil na majora McKenzieho, který hlásil, že mají příchozí komuniké 

z Odyssey. Jack vstal z křesla a namířil si to k boční obrazovce, na které se objevil Marks. 

„Generále, za všechny bych vás požádal, abyste se k nám přidali do formace. Onestar vám drží místo 

hned vedle sebe.“ 

„Rozumím. Takové přivítání si nenechám ujít,“ řekl Jack a obrátil se na pilota, který hned zadal kurs 

ke zbylým lodím. 

 

Prostor, Abydos 

Když všechny lodě byly ve formaci, satelit, který obíhal kolem planety, je vyfotil a pořízenou fotku 

přeposlal všem lodím. Poté všechny lodě zadaly kursy letu. Enterprise měla namířeno do galaxie Ida. 

Daedalus s Apollem do Pegasu. Odyssey s Hammondem letěli za Valou do galaxie Oriů. Athena 

s Onestar zůstávaly jako jediné v Mléčné dráze. Měly ale v plánu vyrazit na svou českou Alpha 

základnu. Na povel všechny lodě aktivovaly hyperpohon a vstoupily do vytvořených oken. 

 

O měsíc později 

Galaxie Ida 

Hyperprostor, Enterprise 

Generál O’Neill právě teď procházel chodbou, která vedla do jeho kajuty. Po zadání kódu se otevřely 

dveře a on vešel dovnitř. První, co udělal, bylo, že si sundal z nohou boty a vydal se rovnou do 

koupelny. Když si zrovna vysvlékal uniformu, aktivoval se interkom v jeho kajutě. 

„Generále, brzy budeme na místě,“ oznámil Eric. Jack tiše zakňučel a dorazil k vysílačce. Poté, co ji 

aktivoval, řekl: „To jste mi to nemohl říci dříve, než jsem se chystal jít do sprchy?“ 

„Omlouvám se, pane. Ale za pět minut vystupujeme z hyperprostoru.“ Jack povzdychnul a odpověděl: 

„Jsem na cestě.“ Sice se Jackovi nechtělo, ale musel si zpátky obout boty. Hned poté vyrazil na 

můstek. 

 

Major McKenzie mačkal na své konzoli jedno tlačítko za druhým. Ujišťoval se, že se u planety 

nenachází cizí forma života nebo nepřátelské lodě. Když Jack dorazil na můstek, namířil si to rovnou 

do velícího křesla. 

„Jsme na místě,“ oznámil Eric. 

„Vystupte z hyperprostoru.“ 

„Ano, pane. Opouštíme hyperprostor.“ 

 

Prostor, O3P-457, Enterprise 

Enterprise vystoupila po měsíci letu z hyperprostoru. Vystoupili poblíž planety, kterou našli 

v asgardské databázi. Uváděla, že na planetě kdysi dávno žili Asgardské, že jejich život se zrodil právě 
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tam. Když dorazili na orbitu planety, generál O’Neill nařídil, aby oskenovali planetu a zjistili, zda-li se 

na planetě nachází nějaký život. Věděl, že to chvíli potrvá, a tak plánoval cestu zpátky do kajuty, aby 

se konečně osprchoval. Jenže když dorazil ke dveřím, které vedly z můstku, promluvila major 

Simonsová: „Pane, dálkové senzory něco zaznamenaly.“ 

„Co je to „něco“?“ 

„Nelze identifikovat. Je to loď letící hyperprostorem.“ 

„Víme čas příletu?“ 

„Negativní.“ 

„Než přiletí, tak toho využijme. Informujte tým 1, aby se připravil. Vyrazí prozkoumat na planetě tu 

budovu.“ 

„Ano, pane,“ odpověděla na rozkaz Simonsová. 

 

Galaxie Oriů 

Celestis 

Pro některé z Odyssey bylo divný, že se nacházeli na místě, kde je Oriové málem zničili. Obě lodě 

setrvávaly na orbitě planety, zatímco velitelé byli na povrchu planety u Valy. 

 

Vala, Sam a Kevin procházeli vesnicí, která se od jejich poslední návštěvy značně změnila. Každý 

vesničan, kterého potkali, se před nimi poklonil. Sam i Kevinovi to bylo divný, a tak se obrátili na 

Valu, aby jim to vysvětlila. 

„Od vaší poslední návštěvy vesničané konečně přestali věřit těm orijským žvástům. Jsou vděčni, že 

opět žijí vlastní život, a tak za odměnu se všem, kteří se na tomto podílí, klaní.“ 

„Tak až budeš mít opět nějaký proslov, což potěš pánbůh, tak se tam zmiň, ať to s tím klanění 

nepřehánějí, jinak budou mít brzy bolesti zad. A to mi věřte, že vím, o čem mluvím,“ řekl na to Kevin. 

„Co jiného mi asi zbyde,“ řekl Vala a zavedla dvojici vojáků do vládní budovy, kde se v tuto chvíli 

nacházel Tomin. 

 

Galaxie Ida 

Prostor, O3P-457, Enterprise 

Když byl tým připraven, Jack chtěl vydat rozkaz k přenesení týmu na planetu, jenže než tak učinil, 

z hyperprostoru se objevily dvě neznámé lodě. 

„Bojová pohotovost! Všichni na svá místa!“ zaznělo z interkomu po celé lodi. Světla na můstku 

ztmavila a z interkomu se ozýval poplašný zvuk. 

„Obě lodě jsou přímo před námi. Mají nabité zbraně a zvednuté štíty,“ oznámil Eric. 

„Zkusíme je kontaktovat, otevřete kanál na všech frekvencích!“ rozkázal Jack a Morena tak učinila. 

Bylo zvláštní, že hned na komunikaci odpověděli. Přímý přenos pustila na levou boční obrazovku. 

Jack vstal z křesla a namířil si to přímo k ní. Když se černá obrazovka změnila na přímí přenos 

s neznámou lodí, Jack i ostatní na můstku neměli slov, když se na obrazovce objevil živý Asgarďan. 

Všichni si mysleli, že jsou mrtví, tohle ale dokázalo pravý opak. 

„As… Asgard?“ zakoktal Jack. 

„Jmenuji se Gori, jsem velitel asgardské flotily,“ představil se. 

„Jsem poručík generál Jonathan Jack O’Neill, velitel pozemské lodi Enterprise,“ když se jim Jack 

představil, nepřátelské lodě přestaly mířit na Enterprise a deaktivovaly štíty. To samé pak udělala i 

Enterprise. 

„O’Neill? Slyšeli jsme o vás. Pocházíte z planety Země.“ 
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„To ano. Vzpomněli jste si?“ 

„Tehdejší velitel Asgardů, Thor, mluvil o vás. Dokonce navrhoval, abychom vám poskytli naši 

technologii. Většina z nás byla proti. Odtrhli jsme se od ostatních a začali bádat na vlastní pěst. Víme, 

co se našim lidem stalo. Je to zarmucující.“ 

„Přišli jste na to, jak zvrátit degenerační účinky klonování?“ 

„Přesně tak. Dokázali jsme vytvořit nová těla, která nám vydrží tisíce let. Nahráli jsme se do nich a teď 

žijeme opět normální život.“ 

„Chcete říci, že můžete žít normální životy jako dříve?“ 

„Přesně tak,“ odpověděl Gori. 

„Dokázali byste navrátit život i ostatním, kdybychom vám dali jejich…? Nevím, jak to nazvat.“ 

„Ano, dokážeme.“ 

„Ehm… Nebude vadit, když si tu teď sestavíme SuperBránu a pozveme si sem další naši loď. Thor 

integroval na Odysseu jádro, ve kterém jsou veškeré informace spolu se zemřelými Asgardy.“ 

„Thor a naši ostatní stále žijí?“ 

„Ano. Dokonce Kvasirova dcera, Kaila, žije na Odyssey ve svým těle,“ odpověděl Jack. 

„Rád bych se s nimi opět setkal,“ řekl na to Gori a spojení mezi nimi bylo přerušeno. 

„Šedivé prdelky,“ řekl na to Jack a obrátil se na Morenu, která na jeho rozkaz začala postupně 

zhmotňovat SuperBránu. 

 

Jednotlivé segmenty brány postupně zapadaly na svá místa. Když byla SuperBrána sestavena, Eric 

nahrál do systému příkaz, který aktivuje bránu. Po úspěšném nahrání a aktivování SuperBrány, se 

vydali do galaxie Oriů, kde se právě nachází Odyssea s Hammondem. 

 

Galaxie Oriů 

Celestis 

Plukovníci Marks a Carterová tentokrát byli sami, jelikož Vala s Tominem museli jít na rodinné 

shledání. Oba dva byli v pokoji, který se nacházel v domě, kde žije Vala s Tominem. Když viděli tu 

výzdobu, připadali si jak ve starověku. Na jejich vkus to bylo staromódní, ale po pár týdnech 

trávených u nich si na to docela zvykli. 

„Takže, když tu jsme tak sami, co budeme dělat?“ zeptala se Sam. 

„No, jak jsi řekla, jsme tu sami, takže…“ než dopověděl celou větu, ozvala se mu z vysílačky Jane: 

„Plukovníci Carterová a Marks, oba se musíte vrátit na lodě.“ Kevin zakňučel a vytáhl z uniformy 

vysílačku. 

„Co se děje?“ zeptal se. 

„Nebudete tomu věřit, ale dorazila za námi Enterprise.“ 

„Cože?!“ vyhrkli oba. 

„Je tomu tak. Takže vás teď oba přenesu na palubu. Čeká tu totiž na vás generál O’Neill,“ hned jak to 

dopověděla, oba obalilo jasné modré světlo, které zmizelo zároveň s nimi.  

 

Prostor, Celestis, Odyssey 

Plukovníci Marks a Carterová se objevili na můstku Odyssey, kde na ně čekal generál O’Neill. Když 

ho oba viděli, hned ho pozdravili. Po pozdravu přešel Jack k věci. 

„Asgardé jsou živí,“ řekl jim to narovinu. 

„Jak?“ oba zajímalo. 

„To já nevím, ale jejich nový vůdce, Gori, ten o tom vše ví.“ 
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„To ale znamená, že…“ načala větu Sam. 

„Že přišli na způsob, jak zvrátit degenerační účinky klonování. Prý teď mohou žít v jednom těle klidně 

tisíc let. Když jsem jim řekl, že zbytek jejich rasy máme v jádře, napadlo nás, co kdybychom je opět 

oživili,“ dopověděl Jack. 

„Páni. Takže výlet zde se ruší,“ řekl na to Kevin. 

„Vlastně, vy letíte s námi. Hammond tu zůstane,“ oznámil Jack. 

„Souhlasím. Kdyby něco, tak mi dejte vědět,“ souhlasila Sam. 

„Výborně. Měli bychom vyrazit co nejrychleji.“ 

 

Galaxie Pegasus 

Lantea, Atlantida 

Doktorka Weirová procházela chodbou Atlantidy, která byla nově prozkoumána. Jednu z desítek 

místností si oblíbil doktor McKay, který našel antický přístroj, který zobrazuje specifikace všech lodí, 

které Antikové postavili. Když Elizabeth dorazila za Rodneym, zeptala se jej okamžitě na prototyp 

lodě, který Antikové stihli před povznesením v Mléčné dráze postavit. 

„Bohužel. Databáze nabyla po jejich odchodu aktualizována. Jsou tu Aurory, Jumpery, města typu 

Atlantidy, ale ten prototyp tu není,“ odpověděl Rodney. 

„Musíme přijít na to, jak silná ta loď je. Nevíme, proti čemu stojíme.“ 

„Mohu akorát poskytnout veškerou antickou technologii.“ 

„Kolik to zabere místa na disku?“ 

„Něco kolem dvou až tří terabajtů,“ odpověděl Rodney po pohlédnutí na obrazovku na svém laptopu, 

kde probíhal překlad databáze z panelu. 

„Stáhni to. Až budeme mít spojení s Daedalem, pošleme jej na Zemi na Odysseu. Určitě jim to bude 

alespoň k něčemu dobré, snad.“ 

„Jistě. Aktivuji stahování,“ řekl Rodney a zmáčknul pár tlačítek na klávesnici. Na obrazovce se 

okamžitě objevil stav stahování dat. 

„Bude to trvat necelý den, než se to stáhne.“ 

„Vím, že nebudeš moc rád, ale měl by ses jít při pravit. Za hodinu vyrážíš.“ 

„Už zas? Ráno jsme se teprve vrátili.“ 

„Od té doby, co jsou Wraithové v chaosu, což je pro nás dobré, pro ně divné, tak se našlo pár jejich 

opuštěných základen. S týmem majora Lornea to prověříte. V záloze budete mít Apolla. Je asi tak 

hodinu od planety.“ 

„Jistě,“ řekl na to Rodney a poměrně pomalu vstal z křesla a vydal se ke dveřím stejně jako Elizabeth, 

která je otevřela. 

 

Galaxie Ida 

Prostor, O3P-457 

U planety se aktivovala SuperBrána, kterou proletěly dvě pozemské lodi. Poblíž nich poletovala 

asgardská loď, na které se nacházel Gori. Poté, co se brána deaktivovala, tak se obě pozemské lodě 

daly do pohybu za asgardskou, která se dala na sestup atmosférou planety.  

 

O3P-457 

Poté, co všechny tři lodě přistály na povrchu planety, velitelé nechali otevřít spodní rampy na 

vystoupení ven. Pozemšťané nevěřili svým očím, jelikož to, co jejich senzory zaznamenaly z vesmíru, 

bylo něco jiného, než ve skutečnosti bylo na povrchu. 
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„Domov,“ řekla Kaila, která stála hned vedle Kevina. Když viděl její úsměv ve tvářičkách, usmál se 

také, jelikož věděl, že za pomocí její přeživší rasy dokážou navrátit život všem Asgardům, kteří nahráli 

svá vědomí do jádra Odyssey. Kevin s Kailou přišli ke Gorimu, který na ně čekal u hlavního vchodu 

do pevnosti Asgardů. Jakmile se k nim přidal Jack, tak mohli vyrazit. Oba velitelé s Kailou následovali 

Goriho, který po zadání hesla na panelu, vstoupil do ohraničeného území, které bylo z vnějšku 

maskované. 

„Páni,“ vyšlo z Kevina, když viděl tu nádheru. Stovky budov se nacházelo pod maskovanou kopulí. 

„Vítejte na Verghalii,“ přivítal je Gori. Kolem velkého města poletovaly malé přepravné lodě, které 

mířily k velké asgardské lodi třídy O’Neill, která právě byla v konečné fázi stavění. 

„Tak tohle jsem nečekal.“ 

„Já jo,“ řekl na to Jack. Kevin se zasmál a všichni následovali Goriho, který pomalými krůčky mířil 

k transportní plošině. Jack, Kevin i Kaila se před plošinou zastavili, ale Gori je ujistil, že je to 

bezpečné. Když už všichni stáli na plošině, Gori na ovládacím panelu, který byl uprostřed plošiny, 

posunul kámen na určené místo a všechny to najednou transportovalo. 

 

Všichni čtyři se objevili v hlavní budově, ve které sídlila nejvyšší rada Asgardů. Jackovi bylo velmi 

povědomé to místo, ve kterém se právě nacházeli. Když pohlédl hlavou nahoru, uviděl deset křesel 

mířící ke středu. Místnost byla kulatá, nacházel se tam pouze jeden vchod, který zároveň byl i 

východem. Gori se transportoval na své místo a počkal na zbylých devět. Jakmile se všichni objevili, 

mohl Gori zahájit jednání o obživení jejich rodin. 

„Plukovníku Marksi, slyšeli jsme od generála O’Neilla, že veškeré vědomí Asgardů, kteří se rozhodli 

ukončit své životy kvůli následkům klonování, jsou teď na vaši lodi v jádře, je to pravda?“ zeptal 

Baldur sedící hned vedle Goriho. 

„Ano, je to pravda. Když jsme se vydali do této galaxie na Orillu, Thor nás zasvětil do současné 

situace. Nenalezli způsob, který by dokázal jejich životy bez následků prodloužit, rozhodl se tak mojí 

lodi poskytnout veškerou technologii, kterou vlastnili. Nebo vlastní?“ pohlédl na Jacka. Ten pohlédl na 

něj a pokynul na Kailu, která je stále součástí posádky na Odyssey. 

„Vlastní. Jádro dříve dokázalo přivolat na loď nepřátelské lodě, ale později se nám ho podařilo očistit, 

takže ho máme aktivované nepřetržitě. V současné době totiž stojíme proti většímu nepříteli, než byli 

Oriové. Druhé alianci se podařilo najít antickou základnu, na které Antikové stavěli prototyp nové 

lodi. Silnější než Aurory. Potřebujeme pomoc a naší největší pomocí by bylo, kdyby nám naši přátelé 

dokázali pomoci v tělesné podobě než v holografické. Navíc Kaila by byla určitě ráda, kdyby měla své 

rodiče opět při sobě a mohli by tak žít opět normální život jako rodina. Určitě musíte chápat, jak se 

cítí, když může mluvit pouze s holografem táty a nemůže ho v potřebných případech ani obejmout. 

Jestli jste našli způsob, jak všem Asgardům v jádře navrátit život, tak vás prosím, udělejte to.“ Někteří 

Asgardé začali mezi sebou komunikovat, ale Gori se po Kevinových slovech zaměřil na Kailu, která 

stála u Kevinovy nohy. 

„Kailo, ty jsi dcera Kvasira a Friggy, mám pravdu?“ 

„Ano, máte.“ 

„Vím, že to teď bude znít pro vás všechny divně, moje odtržená frakce vás vůbec nezná, ale jak bys, 

Kaily, popsala tvůj vztah s těmito lidmi?“ zajímalo Goriho. Kaila pohlédla na Kevina, který se na ni 

usmál, stejně jako ona na něj. Pak se zaměřila na Goriho, který čekal na její odpověď. Všude 

v místnosti bylo ticho, než Kaila odpověděla: „Jsou má druhá rodina. Starají se o mě, vždycky jsou tu 

pro mě. Bez nich bych byla osaměla a neměla bych kamarády.“ Gori se usmál a s radostí tak mohl 

oznámit: „Podle mě bychom měli teda začít co nejdříve s oživováním, že Kaily?“  



~ 53 ~ 
 

„Jupí,“ zaradovala se Kaila a povyskakovala na Kevinovu nohu. Kevin ji chytil a vzal si ji do náručí se 

slovy: „Budeš mít opět rodinu, Kaily.“ Kaila objala Kevina kolem krku a Jack pohlédl na Goriho, 

který je sledoval. 

 

Mléčná dráha 

Česká Alpha základna 

Plukovník Tom Švestka, velitel základny, v tuto chvíli seděl ve své kanceláři, kde podepisoval 

schvalování k postavení další části osady. Po několika podpisech položil pero na stůl a vydal se ke 

dveřím, ke kterým z druhé strany právě mířila Helen s Janem. Když Helen právě chtěla zaklepat na 

dveře, Tom je otevřel. 

„Pěkný, ani nemusím klepat,“ řekla na to Helen. 

„Helen, co pro vás mohu udělat?“ 

„Pro nás nic, ale my něco máme pro vás,“ odpověděla Helen. Tom se zalekl a zapřemýšlel se nad tím, 

co pro něj tentokrát přichystali. Jan ho ale uklidnil, že to není nic šíleného. Když teda uvěřil, že to není 

nějaká šílenost z jejich stran, vydal se za oběma jdoucími důstojníky, kteří měli namířeno do jídelny. 

Když Helen otevřela dveře, zaznělo hlasitě: „Překvapení!“ Všichni z Alpha základny se nacházeli 

v jídelně, kde uprostřed na stole byl obrovský dost, na kterém bylo čtyřicet svíček, a po celé místnosti 

byly samé balónky s nápisy „Vše nejlepší k narozeninám“. 

„Helen, co jsem vám říkal?“ 

„O narozeninách nic nepadlo,“ odpověděla Helen a pak ho obejmula se slovy: „Vše nejlepší 

k narozeninám, Tome.“ 

„Děkuji. Děkuji vám všem.“ 

 

Galaxie Ida 

Verghalia 

Za pomoci pokročilejší technologie se podařilo Gorimu všechna vědomí Asgardů uložené v jádře 

přesunout na disk, který je připojený na tvorbu nových těl. Během minuty stihl vytvořit prvních sto těl. 

Teď už jen zbývalo propojit je s diskem a nahrát do nich jejich vědomí. Když Kevin viděl Kailu, jak 

cupitá kolem jednoho těla, přišel blíže ke Gorimu a zeptal se ho: „Vytvoříte nové tělo i pro Kailu? Co 

mi Kvasir řekl, tak její tělo vydrží maximálně pět let, déle ne.“ 

„Počítal jsem s tím. Už jen podle vzhledu jsem odhadl, že její tělo je původní. Vytvořil jsem jí tělo 

podle současné velikosti. Bude růst jako normální Asgard.“ 

„Děkuji mockrát, za nás všechny, a hlavně za Asgardy, kteří se brzy připojí k vám.“ 

„Jsem rád, že naše rasa bude opět silnější a ve větším počtu. Nebudeme se teď muset skrývat před 

zbytkem vesmíru.“ Jakmile přístroj pro přesun vědomí do těl ukázal stoprocentní výkon, mohl začít 

s přesunem. Jako první přesunul Thora, hned za ním Kvasira, Friggu, Hermioda, Freyra, Heimdalla, 

dokonce i Lokiho a další. Věděl, že chvíli potrvá, než nabydou vědomí, a tak šel za Kailou, které řekl, 

aby se postavila na malou platformu. Ujistil ji, že vše bude v pořádku, jen ji přesune do nového těla. 

Kevin na ni viděl, že se bojí, a tak přišel k ní a slíbil ji, že zůstane poblíž. Když byla připravena, Gori 

začal s přesunem jejího vědomí. Netrvalo ani chvilku a Kaila začala křičet. 

„Gori, co se děje?“ zeptal se hned Kevin. 

„Už to bude.“ Kevin pohlédl na Kailu, která před ním mizela. Hned jak její původní tělo zmizelo, 

zeptal se: „Kde je teď?“ 

„Hned vedle Kvasira. To nejmenší tělíčko.“ Kevin hned k ní běžel. Když přiběhl za Kailou, hned ji 

musel chytat, jelikož po nabytém vědomí se jí podlomily nožky. 



~ 54 ~ 
 

„Držím tě, Kaily. Jsem u tebe.“ Kaila na něj mrkla a pak zavřela očka. Gori mezitím nastavil stroj, aby 

dál vytvářel těla a nahrával do nich vědomí. Pak hned šel za Kevinem a Kailou. 

„Bude v pořádku. Je moc mladá, a tak trvá déle, než si přivykne na nové tělo.“ Zatímco ti dva si 

povídali, Jack po dlouhém bádání našel konečně Thora, který na něj vybafnul. Byl na to nezvyklý, 

obzvlášť od něj by to nikdy nečekal. 

„O’Neille, rád vás opět vidím.“ 

„Thore, příteli. Chyběl jste mi.“ 

„Vy mně také.“ Thor s Jackem pak šli za ostatními, kteří byli u Kaily, u které už dřepěli oba rodiče, 

kteří ji drželi za ručky. Čekali, až nabyde vědomí. 

„Gori, bratře. Rád tě opět vidím. Děkuji za všechny.“ 

„Thore. Jsme rodina, pro všechny vždycky všechno.“ Thor stoupnul ke Gorimu, který pohlédl na zbylé 

Asgardy, kteří nabývali vědomí. Věděl, že Thor byl nejlepším velitelem Asgardů i jejich flotily, proto 

mu hned nabídl, zda-li by chtěl velet opět Asgardům. Když se Thor poohlédl kolem sebe a viděl, jak 

ostatní Asgardé s tím souhlasí, přijal tedy Goriho nabídku a stal se opět velitelem. Kaila po chvilce 

ležení v Kevinových rukách nabyla vědomí. Jako první spatřila Kevina, ale jakmile pohnula hlavou na 

levou stranu, viděla jak Kvasira, tak i Friggu. 

„Mami, tati.“ Kevin jí opatrně položil na zadek na zem. Frigga předběhla Kvasira a Kailu co nejvíce 

obejmula. Kvasir se pak připojil a objal obě své ženštiny. Kevin mezitím šel za Jackem, kterému řekl: 

„Myslím, že náš úkol skončil.“ 

„My tu máme ještě zůstat měsíc, takže vás akorát doprovodíme a my vyrazíme dál,“ řekl mu na to 

Jack. Kvasir, Frigga i Kaila přišli z ničeho nic za Kevinem a Jackem, kteří se chystali k odchodu. 

„Plukovníku Marksi,“ ozval se Kvasir. 

„Ano, Kvasire?“ 

„Dlouho jsme přemýšleli o tom, kdyby takový den nastal. Byli bychom rádi, kdybychom mohli zůstat 

na vaši lodi a nadále vám i pomáhat. Mnohé vám dlužíme, obzvlášť za postarání o naši dceru,“ řekl 

Kvasir. Kevin dřepnul, aby mu viděl přímo do očí a odpověděl mu na to: „Kvasire, vy nám nic 

nedlužíte. Ani o starání o Kailu. Byla to naše povinnost, udělali bychom to pokaždé. Navíc, myslím, že 

teď, když jste opět všichni ve svých tělech, byste měli zůstat pohromadě.“ Nedaleko nich byl Thor, 

který o všem věděl už dávno. 

„Oni už se rozhodli, plukovníku. Je to dlouho, co jsme o tom hovořili spolu,“ s těmito slovy přišel 

s Gorim k ostatním. Kaila celou dobu pozorovala Kevina a čekala na moment, který přišel během 

chvilky. 

„Tak pojď ke mně, Kaily. U mě jste vždycky vítáni.“ Nastavil ruce a Kaila mu hnedka do nich skočila. 

Vzal si ji do náručí a začal ji šimrat. 

„Alespoň bude o zábavu postaráno.“ 

 

O hodinu později 

Kvasir, Frigga a Kaila stáli poblíž rampy u Odyssey, kde čekali na příchod Thora. Jack se mezitím 

přidal k posádce a vydal se dál na cestu. Na planetě byla už jen Odyssea, která čekala na příchod 

Markse se staronovými členy Odyssey. Kvasir s Friggou se rozloučili s Thorem, který jim slíbil 

jakoukoliv pomoc, jestli ji budou potřebovat. Kdykoliv mají vrátka otevřený. Po rozloučení se přidali 

ke Kevinovi a Kaile, kteří už na ně čekali. Když všichni nastoupili do lodi, rampa se zavřela a Odyssea 

se pomalu dala do pohybu směrem k SuperBráně. 
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Epizoda 7 : Nová bitevní loď v nasazení 

 

Mléčná dráha 

Země, SGC 

Generál Landry pochodoval chodbami SGC, které vedly do místnosti, kde se nacházela brána. Když 

tam došel, čekal tam na něj tým SG-1, který za posledních pár měsíců vystřídal hodně členů. 

V současné době zůstával velitelem podplukovník Cameron Mitchell. Dále tam zůstal Teal’c. Ti dva 

zůstali jediní u SG-1. Vala dávno opustila tým a setrvává s Tominem v galaxii Oriů. Daniel se rozhodl, 

že se usídlí na Sibyle, kde dostala velení podplukovník Hetty Johnsová, která byla náhradou u SG-1 za 

plukovníka Samanthu Carterovou. V současné době operují v terénu pouze Cameron a Teal’c. Další 

členové nebyli ještě vybráni. 

„Generále. Jdete nás vyprovodit?“ zeptal se Cameron. 

„Tak nějak. Vlastně jsem se přišel zeptat, jak jste pokročil s výběrem. Už jste si vybral?“ Brána se 

zrovna aktivovala a Mitchell s Teal’cem se vydali k ní. 

„Ještě ne. Kam spěchat?“ Než mu na to Landry stihl něco říci, tak ti dva vstoupili do brány. 

„Já jim dám pracovat jen ve dvou,“ řekl na to Landry a opustil místnost. 

 

K9L-MKS 

K9L-MKS byla planeta, kterou našel plukovník Marks v antické databázi. Planeta byla zcela opuštěná 

a hodně těžko se hledá. Právě v tuto chvíli se na planetě nacházel Kevin s týmem SGO-1. Všech pět se 

právě procházelo lesem, který vedl k hoře. Když po dlouhé chůzi dorazili na vrchol, rozhlédli se kolem 

sebe. Pod horou se nacházela velká louka, dost velká na to, aby tam postavili hangár a v něm začali 

stavět Queenmary. Major Jennings přišel k plukovníku Marksovi blíže a zeptal se: „Vážně chcete vše 

udržet v tajnosti? Ptám se jen, aby pak nebyly kvůli tomu nějaké problémy.“ 

„Když to udržíme v tajnosti, nehrozí únik informací. Všem na Odyssey a Hammondovi věřím, proto o 

tomto vědí jen tyto lodě,“ odpověděl Marks. 

„Nemluvně o tom, kdyby se to dozvěděla IOA.“ 

„Nerad to říkám, ale jsme vojáci, a tak vše musíme vzít do vlastních rukou. IOA by nejraději chtěla 

mít kontrolu nad celou Zemí,“ řekl na to Marks. Vytáhl z kapsy PDA a zaznamenal polohu, která je 

vhodná pro stavbu hangáru. 

„Když o tom tak přemýšlím, divím se, že IOA nezveřejnila bránu veřejnosti,“ ozval se poručík Kestr. 

„Nezveřejnili ji, protože používáme technologii, kterou jsme buď získali, nebo nám ji dali. To je drží 

v koutě. Ale je jen otázkou času, než do nás půjdou,“ odpověděl Marks a pak na vestě aktivoval 

vysílačku. 

„Odysseo, Hammonde, tady Marks. Můžete přistát na planetě. Koordináty byste už měli mít poslané.“ 

„Rozumíme,“ odpověděla Sam zároveň s Mikem. 

 

Prostor, Abydos, Sun Tzu 

Sun Tzu dnešním dnem byl oficiálně postaven do aktivní služby. V současné době setrvával na orbitě 

Abydosu. Podplukovník Yin, velitel Sun Tzu, právě teď seděl ve svém velícím křesle, kde čekal na 

hlášení majora Johna Huntera. Major byl dočasně převelen na Sun Tzu, aby mohl zaškolit Číňany 

s používáním lodních systémů. 

„Všechny sekce hlásí, že jsou připraveni. Můžeme vyrazit,“ oznámil John. Bylo pro něj docela 

zábavný, že jediný, kdo mu na palubě rozuměl, byl podplukovník Yin. Někdy si říkal, proč ho tam 

vlastně poslali, když stejně při vysvětlování mu nikdo nebude rozumět, jedině velitel. Nakonec to bere 
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tak, že si z nich někdy může udělat srandu. Po oznámení se obrátil na podplukovníka, který pohlédl na 

zbytek část posádky, která pochodovala po můstku. 

„Vstupte do hyperprostoru,“ rozkázal velitel. 

„Rozkaz. Otevírám hyperprostorové okno.“ Před Sun Tzu se objevilo modré okno, do kterého vletěli. 

 

K9L-MKS 

Poté, co obě lodě přistály na planetě, se na louce pohybovalo značné množství lidí. Ti, kteří dostali 

volno, se rozhodli, že si udělají malé kempiště u malého jezírka. Další pochodovali po louce a 

vyznačovali rozměry pro stavbu hangáru. Obě posádky byly nadšeni tímto rozhodnutím. Takové volno 

si ani nepamatují. Velitelé jim ho mohli dopřát, jelikož BC-305 se bude stavět za pomocí asgardského 

jádra, které už disponují obě lodě. 

 

Kaila s Kvasirem a Friggou v tuto chvíli taktéž odpočívali. Kevin chtěl, aby také měli rodinné chvilky 

pospolu. V tuto chvíli se nacházeli na hoře, ze které byl krásný výhled na přírodu. Kaila několikrát 

běžela ke krajnici, ale pokaždé ji Kvasir zachytil a přenesl ji k mámě, která měla v košíku přichystané 

jejich oblíbené jídlo, které pozemšťanům moc nechutná. Frigga i Kvasir byli šťastní, že jejich dcerka 

může být součástí rodiny. Nedokázali by si představit, že by ji neměli. Je to rošťanda, která se ještě má 

hodně co učit, ale základy už zvládá na výbornou. 

„Dobrou chuť,“ popřála Kaila rodičům a s velkým kručením v břiše se pustila do jídla. Vůbec 

nečekala, až jí rodiče odpoví. 

„Dobrou chuť,“ dopověděli oba dva a pustili se taktéž do jídla. 

 

O pět hodin později 

Po dlouhé době se konečně podařilo načrtnout plán hangáru s jeho rozměry a umístěním. Kevin se 

Sam zrovna stáli venku, když Kvasir na palubě Odyssey za pomocí jádra vyhloubil na louce velkou 

jámu. Oba dva nakoukli do jámy, než se tam objevil zbrusu nový hangár pro BC-305 Queenmary. 

Schválně z obou lodí všichni vyšli ven a stoupli si kolem hangáru. Obě posádky dohromady zaplnily 

celý obvod hangáru. Bylo to přesné na posledního člena posádky. Nikdo nechyběl ani nepřebýval. 

Když oba velitelé lodí viděli odhodlání obou posádek, nemohli si přát lepší. Všichni stáli za jedním a 

při sobě. Kevin se Sam pohlédli na všechny a ujistili se, že jsou všichni připraveni. Když tak usoudili, 

Kevin mávnul rukou, což bylo pro všechny znamení, že se mohou pustit do práce. Během chvilky se 

všichni rozutekli a začali s prací. Kvasir krom hangáru vytvořil vedle něj i ovládací panel, kterým 

mohou vrata otevírat. Nebyl moc složitý na ovládání. Byly tam jen čtyři tlačítka. První na otvírání, 

druhý na zavírání, třetí a čtvrté byly nouzové pro otevření a uzavření v případě závady. Poté, co Kvasir 

otevřel vrata, bylo uvnitř pouhé prázdno. 

„Co budeme vytvářet jako první, plukovníci?“ zeptala se Kaila. 

„Nejdříve by to chtělo ukotvení, než začneme s kostrou lodi,“ odpověděla Sam. Všichni kolem ní 

souhlasili, a tak se dali do práce. 

 

Hyperprostor, Sun Tzu 

Major Hunter pochodoval v kajutě z jedné strany na druhou. Čekal totiž na jeden hovor, který chtěl 

vyřítit poměrně rychle a bez problémů. Když mu zapípala obrazovka na pracovním stole, přišel k ní a 

zmáčkla na tlačítko, které bylo ve spodní části obrazovky. Na obrazovce se zobrazil generál Landry, 

který seděl ve své kanceláře. 

„Majore, co pro vás mohu udělat?“ 
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„Pane, nechte mě přeřadit zpátky na Apolla. Prosím. Je to tu k nevydržení, obzvlášť když mi tu nikdo 

nerozumí, až na podplukovníka Yina, ten je jediný.“ 

„Sun Tzu je jejich první bitevní loď, kterou postavili. Potřebují zaškolit v jeho používání.“ 

„Vždyť už jsem tu měsíc. Sice dneska poprvé vzlétli, ale i tak už je to dlouhá doba. Prosím, pane, 

zachraňte mě.“ 

„Vydržte tam ještě týden, pak se vrátíte zpátky,“ rozhodl Landry. Hunter se zaradoval a řekl: „Děkuji, 

pane. Máte to u mě.“ 

„S tím počítám. A jak jde vlastně zkušební let?“ 

„Všechno je v pořádku. Když se nestřetnou s Druhou aliancí, loď bude vcelku.“ 

„Majore, potřebuji vás na můstku,“ ozvalo se z interkomu v jeho kajutě. Byl to podplukovník Yin, 

který ho volal. Landry se usmál, když to zaslechl. Kývl hlavou a dodal: „Hodně štěstí.“ 

„Děkuji, pane.“ Obrazovka ztmavla a Hunter se vydal na můstek, aby zjistil, co tam provádí. 

 

K3P-490, Sibyla 

Podplukovník Hetty Johnsová seděla ve své kanceláři, ze které měla krásný výhled na bránu i 

operační. Zrovna četla na počítači zprávy o IOA, která chce převzít plnou moc nad SGC. Hetty chtěla 

vědět, co IOA podniká, jelikož je všichni z programu StarGate odtrhli. Když zrovna četla pasáž o tom, 

co si myslí o SGC a o ostatních, brána se aktivovala. 

„Příchozí červí díra, zapínám štít,“ oznámil kapitán Graham Simmons, který dříve setrvával v SGC u 

zadávacího počítače brány. Hetty vstala z křesla a namířila si to přímo k němu. 

„Máme identifikaci?“ 

„Ano, je to jednička,“ odpověděl Graham po nahlédnutí na obrazovku. 

„Vypněte štít.“ Štít na bráně se deaktivoval a tým plukovníka Petra Sovika vykročil z brány. 

„Madam,“ řekl Petr, když k němu Hetty přišla. 

„Jaký byl průzkum?“ zeptala se a oba se vydali do chodby, která mířila k místnosti, kde si týmy 

odkládají věci. 

„Měli bychom si vybrat jiné planety na průzkumy. Tyhle jsou až moc blízko Druhé alianci i Pinů. 

Málem si nás všimli, takže jsme dali zpátečku a rychle běželi k bráně,“ odpověděl Petr. 

„Od té doby, co jsme narazili na Druhou alianci, je vše jak od začátku, kdy jsme se poprvé střetli 

s Goa’uldy. My vlastníme antickou technologii i Druhá aliance. Měli bychom toho nějak využít, jenže 

potíže jsou nejvíce s tím, že oni mají vyspělejší techniku. Určitě tu loď stavěl Janus.“ 

„Myslíte toho antického vědce, který postavil ten stroj času na Jumperu?“ 

„Ano, to je on.“ Oba se zastavili před místností, kde mají vstup jen páni. Dámy mají místnost o chodbu 

dál. 

„Škoda, že o tom nenechal žádné záznamy. Bylo by super vědět, kde se jejich základna nachází. 

Stačilo by jen poslat pár atomovek do jádra a bylo by po problémech.“ 

„Tak jednoduchý to nebude. Nezapomeňte, že vylepšení, které získali, už dávno mají integrovaný na 

lodích. Proč jinak myslíte, že naše lodě mají jasný rozkaz zdrhnout, když je spatří?“ 

„Pravda. Když dokázali skoro zničit Odysseu, tak jak by dopadli ostatní lodě.“ 

„Jo. Za půl hodiny brífink v zasedačce.“ 

„Vyřídím ostatním,“ řekl Petr a vstoupil do pánské místnosti. Po zavření dveří se Hetty opět vydala do 

operačního, aby mohla dočíst zprávy IOA. 

„Podplukovníku, do operačního,“ ozvalo se z interkomu. Hetty na svém uchu zapnula vysílačku a 

odpověděla: „Jsem na cestě.“ Po chvilkové chůzi chodbou přišla ke schodům, které rychle vyběhla. 

Hned poté, co přišla ke Grahamovi, který stál u senzorů, se ho zeptala: „Co se děje?“ 
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„Dálkové senzory zaznamenaly lodě Druhé aliance letící přímo k nám,“ odpověděl Graham. Oba se 

dívali na senzory, které ukazovaly tři mateřské lodě Druhé aliance mířící k planetě. 

„Vytočte Zemi.“ 

„Ano, madam.“ Graham okamžitě stoupnul k zadávacímu panelu a vytočil na bráně Zemi. Jakmile 

byla červí díra vytvořena, poslal přes počítač identifikační kód. 

„SGC, tady Sibyla. Potřebuji okamžitě mluvit s generálem Landrym,“ řekla do aktivované vysílačky. 

„Hned tu bude,“ odpověděl Walter. Během několika vteřin čekání se ozval Landry: „Podplukovníku, 

děje se něco?“ 

„Dálkové senzory zaznamenaly tři mateřské lodě Druhé aliance mířící rovnou na nás. Budeme muset 

přemístit Sibylu na jinou planetu, pane.“ 

„Je tu problém. Zrovna nikoho nemáme při ruce, kdo by mohl Sibylu přemístit. Myslíte, že o vás 

vědí?“ 

„Určitě. Jsme poblíž jejich teritoria, budou chtít vědět, jestli je Sibyla opuštěná, nebo obydlena námi,“ 

odpověděla Hetty, která pochodovala po operačním. 

„Zavolejte na Atlantidu, ať vám tam pošlou Shepparda. Ten má zkušenosti s létáním.“ 

„Ano, pane. Ozveme se, až budeme na jiné planetě. Sibyla konec.“ Spojení mezi Zemí a Sibylou bylo 

přerušeno. Hned po deaktivaci brány zadal Graham adresu Atlantidy.  

 

Galaxie Pegasus 

Lantea, Atlantis 

Na Atlantidě se otevřela brána. Amelie Banksová, která zrovna seděla v operačním, oznámila: 

„Neplánovaná mimozemská aktivace!“ Elizabeth stála poblíž ní, a tak se hned mohla zeptat: 

„Přijímáme identifikaci?“ 

„Ano, madam. Je to Sibyla. Přijímáme video hovor.“ 

„Pusťte to,“ řekla Elizabeth a stoupla k obrazovce, která se nacházela vedle dálkových senzorů. Na 

obrazovce se zobrazila podplukovník Johnsová. 

„Hetty, co pro vás mohu udělat?“ 

„Máte tam někde poblíž Shepparda? Potřebujeme přemístit Sibylu. Míří na nás Druhá aliance,“ 

odpověděla Hetty. 

„Amelie, zavolejte podplukovníka Shepparda. Ať sem co nejrychleji přijde.“ 

„Hned to bude.“ 

„Za jak dlouho je tam máte?“ zeptala se Elizabeth. 

„Podle senzorů by tu lodě měly být do hodiny. Jsme na jejich teritoriu.“ John si rychle pospíšil a 

zrovna běžel po schodech nahoru přímo k Elizabeth. 

„Jsem tu. Co se děje?“ 

„Půjdeš na Sibylu. Letí k nim Druhá aliance,“ odpověděla stručně Elizabeth. 

„Potřebujeme přemístit město. Nevíme, co by dokázaly jejich lodě proti Sibyle. Nechci riskovat.“  

„Jistě. Jsem na cestě.“ 

„Výborně. Budu vás tu očekávat.“ Brána se deaktivovala a Amelie zadala adresu nazpátek. Po 

vytvoření červí díry poslali identifikační kód a John si to namířil rovnou k bráně. 

 

Mléčná dráha 

K3P-490, Sibyla 

„Vítejte na Sibyle, podplukovníku,“ přivítala ho Hetty, která tou dobou stála pod shodami. 

„Děkuji, podplukovníku. Vyrazíme rovnou?“ 
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„Ano. Všichni jsou zpátky ve městě. Můžeme vyrazit,“ odpověděla Hetty a namířili si to do místnosti 

s křeslem. 

 

K9L-MKS 

Plukovníci Marks a Carterová se právě procházeli uvnitř hangáru, kde během tří hodin za pomocí jádra 

dokázali sestavit kotevní svorky. Právě v tuto chvíli prováděli testy, které měly zjistit, jak moc změnit 

ukotvení svorek. Při spuštění prvního testu se jedna svorka málem zabořila do podlahy. 

„Ups,“ vyšlo z Kevina, který pohlédl na Kvasira. 

„Hned to spravím.“ 

„Takhle bychom Queenmary spíše rozdrtili, než jen zakotvili,“ okomentoval to Kevin. 

„Test číslo dvě.“ Při druhém testu už to bylo lepší, ale pořád to chtělo změnit parametry. Věděli, že to 

bude chtít čas, a hlavně trpělivost v tomhle případě. A tak Sam s Kevinem stoupli na platformu a 

nechali se přenést rovnou na Odysseu. 

 

K3P-490, Sibyla 

Podplukovník Sheppard seděl v antickém křesle. Na rozkaz podplukovníka Johnsové se pustil do 

práce. 

 

Sibyla s aktivovaným štítem se pomalu začala vznášet nad vodou. Se třemi ZPM bylo docela 

jednoduché vzlétnout. Během několika vteřin se nacházela v atmosféře planety a hned na to byla na 

orbitě planety, odkud vstoupila do hyperprostoru. 

 

K9L-MKS, Odyssey 

Plukovník Marks se zrovna nacházel na můstku Odyssey se svou sestrou, která mu na boční obrazovce 

zobrazila zprávu, která před několika minutami dorazila od SGC. Aby nikdo nezjistil, kde se právě 

přesně nachází, Sam za pomocí Kvasira rozmístili při cestě satelity, které signalizují falešnou pozici. 

„A sakra,“ řekl na to Kevin. 

„Jo. Museli přemístit Sibylu na jinou planetu, která není poblíž teritoria Druhé aliance.“ 

„Moment,“ trklo něco Kevina, „Když věděli, kde se Sibyla nachází, tak musely jejich dálkové senzory 

být poblíž, jelikož přes celou galaxii nedosáhnou.“ 

„Chceš tím říci…?“ 

„Ano, teď už víme, kde se přibližně prototyp antické lodi nachází,“ odpověděl na její nedokončenou 

položenou otázku. 

„Pěkný. Ale podle databáze je v té oblasti přes sto planet. Kde chceš začít?“ 

„Obyčejné planety můžeme škrtnout rovnou, jelikož Antikové nestavěli něco tak velkého jen tak na 

obyčejných planetách. Něco na nich bude významného.“ 

„Srozumitelněji by to nešlo?“ 

„Ach promiň, já zapomněl,“ omluvil se ji Kevin a opřel si ji o sebe. 

„Bude chvíli trvat, než mi zase myšlení naskočí zpátky po tom všem. A to jsem už chtěla začít stavět 

bazén na zahradě.“ 

„Neboj se. My musíme za hodinu odletět zpátky na Zemi podle plánu. Hammond tu zůstane. A jestli si 

vzpomínám, Athena by měla být taky na Zemi. Můžeš jít za majorem Bartou.“ 

„Pavel… Dlouho jsem se s ním už neviděla. Pořád jen lítáme na mise a nikdy nemáme pořádné 

volno,“ okomentovala to Jane. Kevin se postavil před ni a řekl jí: „Jestli chceš, tak ti klidně dám volno 

na měsíc. Zasloužíš si ho.“ 
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„Tady si ho ale zaslouží všichni.“ 

„Jenže oni nedávno nebyli na pokraji smrti. Ty ano, takže ti to dávám jako rozkaz.“ 

„A kdo se bude o tebe starat?“ zajímala se o jeho ochranu, jelikož ví, jak to v předchozích týden bylo, 

a jak ho Druhá aliance unesla. 

„Mike se Sharon si mě určitě pohlídají.“ 

„Při cestě na Zemi je zaškolím, jak se o tebe mají postarat. Budou ti dělat pejska.“ Jane s Kevinem se 

zasmáli, když pohlédli za sebe, kde u taktické konzole stáli oba sourozenci. 

„Kapitáne, dejte vědět všem, že za hodinu odlétáme. Ať se začnou vracet na Odysseu.“ 

„Ano, pane.“ Mike okamžitě sedl ke konzoli, odkud se spojil s celou posádkou. 

 

Abydos 

Po vypuštění Sun Tzu zůstávaly na Abydosu ve výrobní lince pouze dvě lodě, Columbia a Princeton. 

Obě lodě byly v poloviční stavbě. 

 

V hangáru, kde se právě stavěla Columbia, se objevil plukovník Pendergast, který se začal tam nahoře 

hodně nudit. Věděl, že zrovna nikdo v hangáru není, jelikož jsou všichni na obědě. Když se dostal 

dovnitř lodi, pochodoval chodbami, které ještě nebyly hotové, směrem ke kajutě velícího důstojníka. 

Chtěl se podívat, jestli pořád staví stejný styl vevnitř lodi, nebo jej změnili. Když vešel do kajuty, 

zavřel za sebou dveře. 

„Páni. Tak takovou kajutu jsem teda na Prometheu neměl. Toto bych si nechal líbit,“ okomentoval 

vzhled kajuty velícího důstojníka Columbie. Pokaždé byla kajuta velících první zhotovena, aby mohli 

pracovat okamžitě, jakmile je loď v částečné stavbě. Po jeho pravici se nacházela velká postel stavěna 

pro dva. Hned vedle postele se nacházely stolky, na kterých byly lampy spolu s budíky. Když je viděl, 

vzpomněl si na mládí, kdy mu nestačil jeden budík, aby ho dostal z postele. V pravém rohu u výhledu 

ven se nacházeli dveře, které vedly do koupelny a na záchod. Na druhé straně místnosti se nacházela 

televize s gaučem. O kousek dál se nacházel pracovní stůl, na kterém ležel papír. Lionel se nad tím 

zarazil, a tak ze zvědavosti si šel přečíst, co je na něm napsáno. 

 

Zdravím, 

až se budete u Antiků nudit, zařídil jsem Vám velení Columbie. Je to malé překvapení, až budete 

připraven. O rodinu si nedělejte starosti. Dříve nebo později by se všechno dozvěděli, jelikož IOA 

chystá velké plány na převzetí kontroly programu Hvězdná brána. Sice loď ještě není dokončena, ale 

věřím, že se vám určitě bude líbit. Nevím, jestli zrovna vedle Vás stojí plukovník Emerson, nebo ne, ale 

pro něj mám taktéž překvapení. Ale v tuto chvíli létá z jedné mise na druhou. Do důchodu má sice 

daleko, ale už má toho hodně za sebou. Někteří se diví, že ještě vůbec létá, když už byla tolikrát 

opravena. Vždycky byl a vždycky bude velitel Odyssey. Takže doufám, že se k nám hned připojíte, jak 

budete chtít od tama zmizet. A ještě jedna věc. Děkuji za záchranu života, jsem Vám dlužný do konce 

života. 

 

S pozdravem, 

Kevin Marks. 

 

Po přečtení dopisu se Lionel usmál. Hned pod dopisem se totiž nacházely fotky jeho rodiny. A aby 

ještě toho nebylo málo, byla tam ještě obálka, ve které byly fotky pro Paula. Je tam na nich jeho žena a 

pětiletá dvojčata, kluk a holka. 
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„Děkuji,“ řekl Lionel a s obálkou, dopisem i s fotografiemi zmizel zpátky za ostatními do vyšší sféry. 

 

Prostor Povznesených 

Paul pochodoval venku mezi budovami, které byly na jeho vkus až moc velké. Byly to přímo 

mrakodrapy. 

„Ani bych se nedivil, kdyby tu měli i hernu.“ 

„Paule,“ zavolal na něj z dálky Lionel, který ho dobíhal. Paul se zastavil a počkal na něj, než ho 

dohoní. Když se tak stalo, Lionel se několikrát po sobě musel pořádně nadechnout. Paula mezitím 

zaujala jediná věc, a to je ta, kterou Lionel držel v levé ruce. 

„Něco pro tebe mám,“ s těmito slovy podal Paulovi obálku. Když ji otevřel, pohlédl na fotky, na 

kterých má svou rodinu. 

„Kde jsi…?“ divil se Paul. 

„To náš mladý plukovník. Poděkování za záchranu.“ 

„Páni.“ 

„A ještě něco. Už na nás dole čekají, až se vrátíme.“  



~ 62 ~ 
 

Epizoda 8 : Nepřítel před branami 

 

Galaxie Pegasus 

Lantea, Atlantis 

Ve večerních hodinách Amelia Banksová seděla v operačním, kde si četla knihu. Najednou z ničeho 

nic se brána aktivovala a Amelie rychle položila knihu na stolek a aktivovala na bráně štít. 

„Neplánovaná mimozemská aktivace!“ Elizabeth přiběhla z kanceláře k Amelii, která hned ohlásila: 

„Přijímáme signál.“ 

„Na obrazovku.“ Elizabeth se postavila k obrazovce, která se nacházela hned vedle ní. Na obrazovce 

se objevil známý Todd, který v posledních měsících pozemšťanům značně pomáhal. 

„Todde, překvapuje mě, že jste se ozval.“ 

„Mám pro vás důležitou zprávu. Pusťte mě k vám. Jak můžete vidět, jsem tu sám.“ Elizabeth pohlédla 

na Amelii, která po pár stisknutí tlačítek na klávesnici potvrdila Toddova slova. 

„Vypněte štít,“ rozhodla Elizabeth, že ho na Atlantidu pustí. 

„Štít je vypnut, můžete projít.“ Elizabeth se vydala ke schodům, pod kterými byl tým mariňáků, který 

už čekal na příchod Todda. Když Todd přišel, Elizabeth už na něj čekala u brány. 

„Co pro nás máte?“ 

„Byl bych rád, kdyby u toho byl i podplukovník Sheppard a doktor McKay.“ Elizabeth kývla hlavou a 

zapnula na svém uchu vysílačku. 

„Johne, Rodney, dojděte do zasedací místnosti.“ 

 

O 10 minut později 

John, Rodney, Elizabeth a Todd seděli v zasedací místnosti u stolu. Všechny tři zajímalo, co pro ně 

Todd měl. 

„Po vašem úspěšném útoku na známé wraithské základy se zbylí Wraithové seskupili. Když si někteří 

nejvyšší uvědomili, že se vám podařilo dostat k největším základnám, rozhodli se, že se všichni nalodí 

na úly a křižníky a vyrazí do jiné galaxie.“ Všichni tři si najednou začali vyměňovat podhledy. 

„Do jaké galaxie?“ zeptala se okamžitě Elizabeth. John se naklonil dopředějc a čekal, co Todd odpoví. 

„To není známo. Ale určitě zachytíte jejich pohyb na vašich dálkových senzorech,“ odpověděl Todd. 

John rychle vstal od stolu a vydal se do operačního k Amelii. 

„Amelie, zobrazte mi dálkové senzory.“ Amelie kývla hlavou a po dotknutí antického panelu se 

zobrazila na obrazovce mapa galaxie. 

„Do hajzlu,“ taková byla jeho slova, když viděl, kam wraithské úly a křižníky míří. Podíval se za sebe, 

kde už tou dobou stál zbytek. 

„Mléčná dráha,“ řekl Rodney, když viděl směr, kam míří Wraithové. 

„Je to náhoda, že míří zrovna tam, nebo vědí o Zemi, že je zrovna tam?“ zajímalo Johna. 

„Náhoda. Je to totiž nejbližší galaxie této,“ odpověděl Todd. 

„Zadejte Zemi.“ 

 

Mléčná dráha 

Země, SGC 

Plukovník Reynolds se svým týmem se před několika minutami vrátili z mise. V tuto chvíli seděli 

všichni v zasedací místnosti, kde čekali na příchod generála Landryho, který u sebe v kanceláři měl 

Mitchella s Teal’cem. Oběma totiž domlouval, aby si konečně někoho vybrali do týmu. Oba si zatím 

stačili sami, a tak nikoho do týmu nechtěli. Landry se naštval a raději šel za týmem plukovníka 
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Reynoldse, který tam na něj čekal. Když otevřel dveře od své kanceláře, které vedly do zasedací 

místnosti, zaznělo z interkomu: „Neplánovaná mimozemská aktivace!“ 

„Co to je tentokrát?“ zajímalo Landryho a namířil si to ke schodům. 

 

Harriman nemusel zavírat iris, jelikož hned po aktivaci dostal identifikační kód Atlantidy. Než Landry 

sešel schody, přímí přenos na Atlantidu probíhal. 

„Doktorko, hlášení máte až za týden.“ 

„Máme problém. Do Mléčné dráhy míří Wraithové. Po zničení základnách se rozhodli, že zkusí štěstí 

v další galaxii, která je blízko Pegasu, což je Mléčná dráha,“ informovala jej o situaci. 

„Kolik a jak dlouho jim bude trvat dostat se k nám?“ zeptal se Landry. 

„Podle dálkových senzorů budou do týdne na okraji Mléčné dráhy. Úlů je osmdesát, křižníků sto,“ 

odpověděla Elizabeth. Najednou zavládlo na obou stranách ticho. 

 

K9L-MKS 

Nová pozemská loď třídy BC-305 se nacházela na začátku stavby. V tuto chvíli se na planetě 

nenacházela jak Odyssea, tak i Hammond. Obě lodě měly misi, a tak nechali na planetě malou skupinu 

lidí s trojici Asgardů, kteří jim pomáhali. Na planetě ponechali kapitána Evanse, prvního důstojníka na 

Odyssey. Kevin mu svěřil na starost dohled nad stavbou lodi podle plánů, které byly zhotoveny. 

 

Mike v tuto chvíli byl v hangáru u asgardského jádra, které bylo postaveno s méně funkcemi, než má 

Odyssea a Hammond na palubě. Právě teď si nechal za pomocí jádra vytvořit miniaturu Queenmary. 

Když si z podstavce do rukou vzal 3D model Queenmary, uznal, že takový vzhled by teda nečekal. 

 
(Zvětšený model Queenmary.) 

 

„Tak teď jsem zvědavý, jak ji postavíme,“ okomentoval to Mike a podíval se na Kvasira, který stál 

hned vedle něj. 

„Myslím, že postavení bude ta jednodušší část, kapitáne,“ řekl Kvasir a stoupnul před panel, na kterém 

přednastavil sestavení konstrukce. 
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„Tak postavení možná bude snadný, ale zprovoznit ji, to už bude něco jiného.“ Kvasir zmáčkl na 

průsvitný kámen na panelu a během několika vteřin se před nimi zobrazila zhotovená konstrukce 

Queenmary. 

„Pěkný,“ uznal rychlost stavění. 

„Za pomocí jádra bude vše snadnější.“ 

„Už se těším, až tahle kocábka vzlétne,“ řekl Mike a přišel blíže ke konstrukci. 

 

Země, SGC – o tři hodiny později 

Poté, co se Země dozvěděla o hrozbě Wraithů, svolali v SGC mimořádnou schůzi. Všichni velitelé 

pozemských lodí se nacházeli v zasedací místnosti, kde krom nich byl generál Landry a prezident 

Hayes. Také si pozvali do SGC doktorku Weirovou, podplukovníka Shepparda a podplukovníka 

Johnsovou. Všichni seděli kolem velkého stolu. Jako první si vzala slovo Elizabeth. 

„Před několika hodinami se nám ozval Todd, že má pro nás informace o možné hrozbě Wraithů. Poté, 

co nám oznámil, že se všichni Wraithové seskupili, jsme se také dozvěděli, že zkusí hledat další 

pastviny, bohatší, než jsou v Pegasu. Okamžitě jsme se podívali na dálkové senzory, které potvrdily 

naše obavy. Do Mléčné dráhy míří osmdesát úlů doprovázených stovkou křižníků. Do týdne budou na 

okraji galaxie. Doktoru Zelenkovi a McKayovi se podařilo spočítat, kde by wraithské lodě měly 

vystupovat z hyperprostoru. Můžeme toho využít, jelikož každá loď se k nim přidala z jiného místa, a 

tak budou různě vystupovat. Nemusíme tak jít proti všem lodím zároveň.“ 

„A proto jsem si vás sem všechny pozval, chci slyšet vaše návrhy na zničení jejich lodí, než sem 

dorazí.“ 

„Máme něco kolem dvaceti ZPM, bylo by dobré, kdyby jich pár navíc dostali i ostatní,“ navrhla 

Svitsová. 

„Je jich dvacet jedna. Doporučuji, aby všechny lodě měly po třech ZPM. Převážně připojená na 

paprskomety a štíty,“ řekl Marks. 

„Souhlasím,“ přiklonil se k tomu Landry. 

„Ubydou nám tak dvanáct ZPMek, devět nám zbydou.“  

„Bude dobré mít něco do zásoby,“ řekl O’Neill. 

„A co zbraňové křeslo na Antarktidě?“ zeptal se prezident. 

„Je bez střel. Takže v podstatě k ničemu,“ odpověděl O’Neill, který při posledním použití křesla využil 

všechny dostupné střely na orijské lodě. 

„Bude nejlepší vyrazit do Pegasu, co nejrychleji, než překročí hranice,“ řekla Helen. 

„Hammond a Odyssea budou operovat zvlášť poblíž Mléčné dráhy, budeme ničit vše, co se dostane 

nejblíže hranic. Daedalus a Apollo budou těsně před námi. Athena bude s Onestar, budou v půli cesty 

mezi Atlantidou a námi, budou nám tak zároveň přeposílat informace o stavu wraithských lodích. 

Enterprise se Sun Tzu budou skákat tam, kde budou potřeba. Takže budou mezi Daedalem a Athenou. 

Měli bychom tak alespoň pokrýt část vesmíru, kde by měli Wraithové opustit hyperprostor. Dále 

máme čtyři Aurory. Jedna loď se bude nacházet u první planety, která se nachází u hranic Mléčné 

dráhy. Je tam brána a my nesmíme dovolit, aby se k ní dostali. Další Aurory se rozmístí po celé 

hranici,“ informovala všechny Sam o plánu. 

„Co kdybychom zavolali do orijské galaxie?“ napadlo Kevina, který celou dobu přemýšlel, jak získat 

více lodí. 

„To není špatný nápad,“ uznal Jack při pohledu na něj. 

„Ještě můžeme brnknout Cestovatelům,“ ozval se John. 

„Opět Larrin?“ zeptal se Kevin a zbytek, krom Johna a prezidenta, se zasmál. 
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„Slíbil jsem jí večeři,“ nakonec vyšlo z Johna. 

„Víte vůbec, kde se nachází?“ zeptal se Jan Svits. 

„Larrin mi dala adresu,“ odpověděl John. 

„Dobrá. Měli bychom začít, co nejdříve. Moc času nám už nezbývá,“ řekl Jack, který měl v současné 

době v místnosti nejvyšší vojenskou hodnost. Všichni přítomni souhlasně kývli hlavou.  

„Dejme se do práce,“ řekla Helen. Všichni velitelé lodí vstali od stolu a vydali se do transportní 

místnosti, odkud se nechali přenést na své lodě. Elizabeth s Johnem si to namířili do místnosti 

s bránou, aby se vrátili do Pegasu. 

 

Prostor, Země 

Daedalus, Odyssey, Athena, Apollo, Onestar, Hammond, Enterprise a Sun Tzu se nacházeli na orbitě 

Země, kde čekali na jejich velitele. 

 

Odyssey 

Na můstku se nacházel Mike Evans, který seděl u pilotní konzole. U taktické konzole seděla Sharon 

Evansová. Po příchodu Kevina Markse oba zpozornili a čekali jen na rozkazy. 

„Kapitáne, zadejte kurs k SuperBráně. Uděláme si rychlou návštěvu v galaxii Oriů,“ řekl při sednutí do 

křesla. Mike kývnul hlavou a hned zadal do počítače kurs. 

 

Enterprise 

Poté, co Odyssea vstoupila do hyperprostoru, se Jack O’Neill po příchodu na svou loď spojil 

s ostatními loděmi. 

„Za den sraz na hranici,“ po těchto slovech se otočil na majora Erica McKenzie, který na jeho povel 

aktivoval hyperpohon. 

 

Všechny lodě během pár vteřin opustily orbitu Země a vstoupily do hyperprostoru. 

 

Země, Colorado Springs, dům Marksových 

Jane Marksová dostala od bratra nařízené volno, které teď měla. Když se dozvěděla o tom, že do 

Mléčné dráhy míří Wraithové, chtěla se přidat, jenže Kevin jednoznačně řekl, že ne. V tuto chvíli byla 

na zahradě, kde právě napouštěla vodu do bazénu, který si před měsícem s bratrem postavili. Na sobě 

měla modré plavky, které prozatím kryla osuškou, kterou měla omotanou kolem těla. Když byl bazén 

naplněný, vypnula vodu, osušku odhodila bokem a rychle skočila do bazénu. Po vynoření se zasmála a 

rozhlédla se kolem sebe. Na zahradě bylo ještě spoustu práce, ale když jí bratr nařídil volno, tak má 

volno.  

 

Mladý muž stojící před vchodovými dveřmi se snažil dozvonit se dovnitř, ale nikdo neotvíral. Když 

zaslechl šplouchání vody za domem, sešel schody a vydal se po vyznačené cestičce k bazénu, ve 

kterém ležela Jane na nafouknutém lehátku.  

 

Když muž přišel k bazénu, potichu se vydal blíže k ní. 

„Baf!“ Jane zakřičela a z lehátka se svalila do vody. Po vynoření teprve zjistila, kdo to je. 

„Ty jeden…“ nedopověděla větu a rychle po něm šplíchla vodou. 

„Ale no ták. Nech mě alespoň svléci, než mě pocákáš ještě více.“ Byl to Pavel Barta, který měl 

dovolenou stejně jako Jane. 
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„Nekecat a šup sem za mnou.“ 

„Jak si přejete.“ Jen co se Pavel svlékl, skočil za ní. 

 

Prostor u SuperBrány, Odyssey – o hodinu později 

Kevin Marks po dlouhé době seděl u pilotní konzole. Chybělo mu řízení, a tak se prohodil s Mikem 

Evansem, který v tuto chvíli stál u prosklené mapy. 

„Aktivujte ji,“ řekl Kevin. Sharon po zmáčknutí několika tlačítek aktivovala SuperBránu, která 

vytvořila červí díru. Když Kevin viděl, že je stabilní, zažehl hlavní motory a vydal se s lodí přímo do 

středu. 

 

Galaxie Oriů 

Celestis – o půl hodiny později 

Vala s Tominem po příletu Odyssey povolali všechny dostupné lodě, které jim zůstaly. Celkem jich 

sehnali devět. Pravě teď se nacházeli s Kevinem na náměstí, kudy prochází denně mnoho lidí. 

„Kolik máme času?“ zeptala se Vala. 

„Do týdne by měly být na hranicích Mléčné dráhy,“ odpověděl Kevin. 

„Tak to bychom si měli pospíšit,“ usoudil Tomin. 

„Použijeme SuperBránu, červí díra povede přímo do Pegasu. Není to od tama moc daleko,“ řekl 

Kevin. Po skončení konverzace se Kevin nechal přenést na Odysseu a Vala s Tominem na jednu 

orijskou loď. 

 

Prostor mezi Mléčnou dráhou a galaxií Pegasus – o dvacet hodin později 

Jako první z hyperprostoru se vynořila Enterprise, hned za ní se objevil zbytek. Všechny lodě 

setrvávaly na jednom místě, kde čekaly na příchozí rozkazy. 

 

Enterprise 

O’Neill stál u boční obrazovky, na které byla zobrazena Carterová. Oba byli členové vlajkového týmu. 

Avšak delší dobu mají jiné rozkazy i úkoly. 

„Generále,“ ozvala se major Simonsová a Jack se na ni obrátil, „Senzory zaznamenaly výstup desíti 

lodí z hyperprostoru.“ Jack nadzvednul udiveně obočí. Požádal Sam, aby chvíli počkala, a šel se 

podívat na výstup lodí z hyperprostoru. Když viděl Odysseu, kterou následovalo devět orijských lodí, 

nemohl tomu uvěřit. 

„Tohle je lepší, než jsem očekával,“ okomentoval to a vrátil se zpátky k obrazovce, na které se zobrazil 

i Marks. 

„Doufám, že jsme tu na čas.“ 

„Pospíšil jste si.“ 

„Ještě, že existují SuperBrány,“ zachechtal se Kevin, jelikož oni celou cestu sem letěli 

hyperprostorem, on si polovinu cesty zkrátil SuperBránou. 

„Devět lodí je slušný počet. Jak se ti to podařilo?“ zeptala se Sam. 

„Vala je až moc přesvědčivá v tomhle. Je na jedné z lodí s Tominem.“ 

„Ještě, že ji máme. Tak jestli je to všechno, tak jsme tu všichni. Cestovatelé by měli čekat na 

stanovených souřadnicích.“ 

„Jsme tu v předstihu a ve větším množství, než bylo plánováno. Měli bychom se pustit do toho co 

nejrychleji, než na to Wraithové přijdou,“ řekl Kevin. 

„Takže… Můžeme začít?“ zeptala se Sam. 
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„Můžeme,“ odpověděl Jack. Obrátil se na majora McKenzieho a řekl: „Spojte se se všemi loděmi a 

pošlete jim pokyny.“ Major kývnul hlavou a v následujících vteřinách přišly rozkazy všem lodím. 

 

Během několika vteřin všechny lodě, až na Odysseu a orijské lodě, vstoupily do hyperprostoru. 

 

Odyssey 

Kevin opět sedl k pilotní konzoli, na které si zobrazil program na poslání zprávy. Po velkých změnách 

na můstku si pořídil pod konzolami běžnou klávesnici s písmeni a čísly. Bylo tak teď snazší posílat 

zprávy na různé lodě. Po velmi rychlém napsání pokynů a souřadnic, kde by Wraithové měli opustit 

hyperprostor, se vydaly i ostatní lodě na lov.  

 

Jedna orijská loď zůstala na místě, zbytek vstoupil do hyperprostoru. 

 

Galaxie Pegasus 

Lantea, Atlantis – o šest hodin později 

Elizabeth seděla vedle Rodneyho v operačním, odkud sledovali na dálkových senzorech postup 

Wraithů. 

„Do deseti minut poblíž Atheny vystoupí z hyperprostoru čtyři úly a deset křižníků,“ oznámil Rodney. 

„Mají k dispozici Onestar a jednu orijskou loď. Měli by to zvládnout,“ řekla Elizabeth, která se 

podívala na počítač, který ukazoval na mapě tři tečky a dalších čtrnáct mířící k nim. 

„Už se ozval Sheppard?“ zeptal se Rodney. 

„Před hodinou. Podařilo se mu sehnat pět lodí. Cestovatelé jich moc nemají, ale pomohou nám.“ 

„Dvacet šest lodí proti sto osmdesáti. Není to moc vyrovnaný,“ řekl na to Rodney. 

„Ještě, že mají ZPM. Pro jistotu sleduj senzory, jestli některá jejich loď nepřekročila hranici. Kdyby 

ano, tak jsme na řadě my.“ Elizabeth vstala od panelu, odkud si to namířila přímo do své kanceláře. 

 

Prostor, Athena 

Poté, co dala Helen Pavlovi dovolenou, se usadila stejně jako Kevin u pilotní konzole. Pavlu poslala 

k taktické konzoli. Všichni byli na svých místech, kde čekali na přílet wraithských lodí. Když chybělo 

jen pár minut do jejich příletu, začala Helen s vydáváním rozkazů. 

„Aktivujte štíty, nabijte paprskomety.“ Na můstku se automaticky ztlumila světla se znícím 

poplachem. 

„Zaznamenávám otevírání hyperprostorových okem!“ Helen se spojila s ostatními loděmi a řekla: 

„Tak lidičky, jdeme na to.“ 

 

Prostor 

Z hyperprostoru se vynořily čtyři úly s doprovodem desíti křižníků. Obě pozemské lodě spolu 

s orijskou loď nečekaly na reakci nepřátelských lodí a hned začaly s palbou. 

 

Athena 

„Zaměřte první úl a transportujte hlavici,“ rozkázala Helen. Pavla kývla hlavou. 

„Hlavice na cestě.“ Na obrazovce zobrazující pozici nepřátelských lodí zmizela tečka znázorňující 

mateřský úl. 

„Úl byl zničen.“ 

„Zaměřte další.“ 
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„Nejde to. Nepřátelé aktivovali rušičky.“ 

„Tak jdeme na to zostra.“ Helen zaměřila nejbližší úl a za pomocí paprskometů mu poškodila 

hypermotory. 

 

Prostor 

Zatímco Athena se zaměřila na úly, Onestar s orijskou lodí si to namířily na křižníky. Tři z deseti 

křižníků už byly zničeny. Za pomocí paprskometů se jim ničili křižníky krásně, ale problém nastal, 

když úly i křižníky vypustily stovky šipek. Nastal tak problém, jelikož není dostatek F-302, aby 

zaútočily na šipky. 

 

Onestar 

Plukovník Jan Svits stál za majorem Petrem Ohralem, který seděl u pilotní konzole. Oba viděli to 

samý. Stovka šipek mířila na všechny tři lodě. 

„Přeneste tři Mark IX před šipky. Výbuch by jich měl pár desítek zničit,“ rozkázal Jan. Petr souhlasně 

kývnul hlavou a po zmáčknutí několika tlačítek přenesl zaměřené hlavice před letící šipky k lodím. Po 

vteřině zhmotnění vybuchly. 

 

Prostor, Daedalus 

Samotný Daedalus poletoval poblíž planety, u které by Wraithové měli vystoupit z hyperprostoru. 

Jelikož tam byli dříve než Wraithi, nařídil plukovník Caldwell evakuaci obyvatelů na planetě. Steven 

stál u majora Kleinmana, který stál u panelu v přední části můstku. 

„Tým hlásí, že všichni obyvatelé prošli bránou na bezpečné místo,“ oznámil Dave. 

„Výborně. Přeneste tým zpátky na palubu.“ Steven ho poplácal po rameni a šel ke kapitánu Pat 

Meyersové, která seděla u pilotní konzole. 

„Jak jsme na tom?“ 

„Letí sem jen dva úly a tři křižníky. Měli bychom to zvládnout,“ odpověděla Pat. 

„Dobře. Ať jsou všichni připraveni na svých místech.“ 

 

O šest dní později 

Za posledních šest dní se podařilo zničit celkem padesát tři úlů a šedesát čtyři křižníků. Na lodích 

pomalu začaly docházet zásoby jídla. Postupně se prostřídali a zaletěli si na Atlantidu, odkud zásoby 

dostaly poslané ze Země. 

 

Prostor, Odyssey 

Odyssea měla posledních pár hodin docela rušno. Jelikož ještě zbývalo dvacet sedm úlů a třicet šest 

křižníků. Marks nechtěl čekat, až se nepřátelské lodě dostanou blízko Mléčné dráhy, a tak opustili 

současné místo setrvání a vyrazili jim naproti, aby Wraithové nemuseli tak dlouho čekat na smrt. 

 

Lantea, Atlantis – o jeden den později 

Elizabeth vyšla z kanceláře a namířila si to rovnou k Rodneymu, který jí před několika dny oznámil 

nepříjemnou zprávu. Jedna wraithská loď proklouzla a během několika hodin by měla překročit hranici 

Mléčné dráhy. Všechny lodě byly zaměstnány ostatními, a tak se Elizabeth rozhodla k razantní věci. 

Před pár minutami se objevil Sheppard, který v současné době seděl v antickém křesle. Elizabeth byla 

rozhodnuta opustit Pegasus a vrátit se do Mléčné dráhy. 

„Johne, tady Elizabeth, jsi připraven?“ 
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„Nedělám to poprvé.“ 

„Štít je aktivní, můžeme,“ oznámil Rodney. 

„Johne, můžeš.“ 

Atlantida s aktivovaným štítem vzlétla. Po dosažení orbity se objevilo hyperprostorové okno, do 

kterého Atlantida vletěla. 

 

Prostor 

Právě teď si to pozemské lodě rozdávaly se sedmnácti úly a deseti křižníky. Ze všech lodí se 

objevovaly samé modré paprsky. Chtěly co nejrychleji ukončit tenhle boj a vydat se do Mléčné dráhy 

zničit jediný úl, který pronikl. Největší problém byl, že všichni Wraithové vypustili šipky, které 

pozemšťané museli taktéž zničit. 

 

Sun Tzu 

Podplukovník Yin stál poblíž majora Huntera, který hlásil: „Štíty na dvaceti procentech!“ 

„Jak jsou na tom ostatní?“ 

„Ti mají nad padesát.“ 

„Oznamte všem, že se stáhneme!“ rozkázal Yin.  

„Ano, pane.“ Hunter kývnul hlavou a rychle poslal zprávu všem pozemským lodím, které měly dost 

práce v udržení úlů na jednom místě. 

 

Enterprise 

Generál O’Neill se v tuto chvíli pevně držel svého křesla, jelikož jeho loď byla pod těžkou palbou 

nepřítele. 

„Pane, Sun Tzu hlásí, že se stahují. Mají štíty na dvaceti procentech,“ oznámil Eric. 

„Kolik zbývá lodí?“ 

„Šest úlů. Křižníky byly komplet zničeny,“ odpověděl Eric. 

„Tak to bychom to měli co nejrychleji ukončit. Najděte nejpoškozenější úl a zaměřte se na něj,“ 

rozkázal Jack. Eric kývnul hlavou a za pomocí senzorů našel nejpoškozenější úl. Hned poté, co k němu 

přiletěli, použili na něj vše, co měli k dispozici. Úl byl po několika přesných zásazích do hypermotorů 

zničen. 

 

Hyperprostor, Atlantis 

Atlantida ve velké rychlosti v hyperprostoru mířila za úlem, který právě překročil hranice Mléčné 

dráhy. Aurory, stejně jako pozemské, cestovatelské a orijské lodě byly zaměstnány posledními úly, 

které v Pegasu zbyly. 

John, Elizabeth, Rodney, Teyla a Ronon se nacházeli v řídící místnosti, kde stáli u obrazovky, která 

zobrazovala jejich pozici. Chybělo ještě pár minut, kdy překročí hranici Pegasu a vletí do Mléčné 

dráhy. 

„Co budeme dělat, až úl zničíme? Zabijeme i Todda?“ zeptal se Ronon. 

„Poté přistaneme na planetě, kde se nachází Sibyla. Todda nezabijeme, naopak doktorka Kellerová 

možná přišla na způsob, jak z něj udělat člověka, aniž by se vrátil do své původní podoby,“ 

odpověděla Elizabeth. 

„Nejraději bych ho stejně viděl mrtvého,“ řekl na to Ronon a usmál se na Teylu. 

„Úl by měl podle výpočtů vystoupit přímo u obyvatelné planety. Informovali jsme SGC, poslali tam 

týmy, které jim pomůžou s evakuací.“ 
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„Zvládnou to včas?“ zeptal se John. 

„Doufám, že ano,“ odpověděla Elizabeth. 

„Přiletíme před nimi, nebo až po nich?“ zeptal se John. 

„Bude to těsné,“ odpověděl Rodney. 

„Za půl hodiny bychom měli být na místě, běžte se připravit.“ 

 

Prostor 

Právě v tuto chvíli skončil boj s Wraithy v galaxii Pegasus. Všechny úly a křižníky byly zničeny. 

Orijské lodě se vydaly k SuperBráně, cestovatelské se vydaly domů a pozemské lodě co nejrychleji 

vstoupily do hyperprostoru, aby dohnaly poslední wraithskou loď. Odyssea s vylepšenými 

hypermotory se dostane do Mléčné dráhy rychleji než ostatní. Proto nevzala do zápřahu všechny lodě a 

letěla sama. Zbylé lodě se spojily a po vytvoření hyperprostorového okna do něj vletěly. 

 

Mléčná dráha 

Prostor, Q5Z-989 – o dvacet minut později 

Nad planetou, která zcela ještě nebyla evakuována, se objevila dvě hyperprostorová okna. Z jedné 

vyletěla Atlantida, z druhé wraithský úl, který okamžitě po jeho vystoupení vypustil šipky. Atlantida 

po výstupu okamžitě zahájila útok úl. Úl také nečekal a zahájil palbu na ni. 

 

Atlantida 

Všichni obyvatelé Atlantidy pocítili první dopady nepřátelských zbraní na štíty. John sedící v antickém 

křesle sledoval obrazovku, na které se mu zobrazoval stav wraithského úlu. 

„Elizabeth? Co s těmi šipky?“ zeptal se John. 

„Zaměř se nejdříve na úl. Podle senzorů na planetě není život a brána je otevřena zvenčí. Neuniknou 

nám,“ odpověděla Elizabeth stojící u Rodneyho, který hlídal stav štítů. V tuto chvíli byly štíty na 

osmdesáti pěti procentech. John zavřel oči a za pomocí mysli vypustil polovinu střel, co měli v zásobě.  

 

Prostor 

Střely vylétající z Atlantidy proletěly skrze wraithský úl, který během několika vteřin byl zničen. 

S sebou vzal také několik šipek, které se nacházely poblíž úlu. Zbylé šipky po zjištění, že na planetě 

není žádný život, se vracely zpátky do vesmíru, kde si to namířily na Atlantidu. Jelikož šipky nemohly 

Atlantidě moc ublížit, tak je nechali, ať narazí do štítů. Po minutě zatížení štítů, se pouze poblíž 

planety nacházela Atlantida, na které panovala radost a chvála. 

 

Atlantida 

„Zvládli jsme to,“ řekla radostně Elizabeth. 

„Madam, máme spojení se Zemí,“ oznámil Chuck. 

„Spojte nás.“ Chuck kývnul hlavou a po zmáčknutí několika tlačítek na laptopu bylo spojení navázáno. 

„SGC, tady Atlantida. Úl byl zničen. Wraithů se obávat už nemusíme.“ 

„To rád slyším. Alespoň se obyvatelé brzy vrátí domů,“ řekl generál Landry. 

„Ozveme se vám, až dorazíme k Sibyle. Weirová konec.“ Spojení bylo ukončeno, a tak mohla říci 

Johnovi, ať vstoupí do hyperprostoru. Chuck mezitím informoval všechny pozemské lodě, které letěly 

hyperprostorem k nim, že úl spolu s šipky byly zničeny. Jelikož všichni Athosiané byly na Atlantidě, 

nemusela Teyla přemýšlet, jestli se vrátí zpátky do Pegasu nebo ne. Ronon taktéž nemusel přemýšlet o 

návratu. Jeho největší přání bylo zbavit se všech Wraithů, což bylo splněno až na jednoho, kterého by 
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nejraději pozemšťané proměnili na člověka, na což už raději ani nemyslel. Po odeslání všech zpráv se 

Atlantida dala opět do pohybu a namířila si to k Sibyle. 
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Epizoda 9 : Nový svět 

 

Mléčná dráha 

F5P-396, Atlantida 

Poté, co Atlantida přistála na planetě, kde se nacházela Sibyla, začaly být na Zemi rozepře o jejím 

vlastnictví. Sibyla byla ve vlastnictví armády, ale Atlantida patřila čistě pod celou Zemi, takže jak pod 

armádou, tak i pod IOA. 

 

Elizabeth s Johnem seděli v zasedací místnosti, kde čekali na příchod pozvaných. Byli to 

podplukovník Johnsová a poručík generál O’Neill. Po jejich sednutí ke stolu se Elizabeth otočila na 

Jacka, který pro všechny měl ne moc dobré zprávy. 

„IOA se snaží skrze prezidenta dostat moc nad Atlantidou. Zatím se držíme ho mít na naší straně, ale 

bude jen otázkou času, než kývne návrhu IOA. Právě teď je s ním Landry s Davisem, kteří se snaží 

prezidentovi vysvětlit, že to, co IOA dělá, míří akorát ke zkáze.“ 

„Zjevně Atlantida není to jediné, co chtějí, mám pravdu?“ zeptal se John. 

„Přesně tak. Chtějí kontrolu i nad Sibylou, všemi loděmi a nad SGC. A obzvlášť kontrolu nad všemi 

vojáky,“ odpověděla Hetty. 

„No bezva. Nejen, že v současné době máme problémy s Druhou aliancí, ale IOA chce začít válku 

mezi námi a jimi. Jsou normální nebo co?“ Elizabeth nemohla tomu věřit, co se za poslední dobou na 

Zemi děje.  

„Obávám se, že s nimi ve válce už jsme,“ řekl jí na to Jack. Všichni tři se na něj podívali, a pak slabě 

kývli hlavou. 

„Musíme co nejrychleji vymyslet, jak nad nimi získat moc, jinak brzy skončíme někde hluboko pod 

zámkem,“ řekla Hetty. 

„Dokud spadá brána pod nás, tak o nejhorším nemusíme přemýšlet, zatím. Popřípadě se sbalíme a 

přestěhujeme se na jinou planetu,“ vznesla Elizabeth nápad, který se všem v místnosti líbil, jelikož už 

dlouho žijí mimo svůj domov. 

 

K9L-MKS – o den později 

Plukovník Marks s poručíkem Marksovou právě sjížděli výtahem do spodního patra, kde Kvasir 

pracoval na stavbě Queenmary. Když z něj vystoupili, neměli slov. Queenmary v současné době měla 

hotový celý trup. Kevin neměl slov. Stoupl si k lodi a dotkl se nového trupu. Pak se otočil na Kvasira a 

pochválil ho za dobře odvedenou práci. Nikdy by nevěřil tomu, že by dokázali tak rychle postavit 

novou loď, a to obzvlášť nové třídy. 

„Jak je na tom vnitřek lodi?“ 

„S tím jsem chtěl právě na vás počkat. Kolik chcete podlaží?“ 

„Pokud správně počítám, tak by se jich tam mělo vejít deset. Bude to bojová loď, nebude obsahovat 

posádku jako na lodích třídy Daedalus,“ odpověděl Kevin. Kvasir se otočil k panelu a po několika 

stisknutí a přesunutí kamenů se vevnitř lodi zhmotnila podlaží. 

„Podlaží je už hotové. Co si přejete dál?“ zeptal se Kvasir. Kevin si připadal, jako kdyby měl vše 

diktovat postupně, co vše má udělat. Otočil se k němu čelem a dřepnul. 

„Kvasire, takhle se mě na to neptej. Vždyť víš, co vše patří na lodě. Dokonce jsem pro případ nahrál na 

disk, jak bych si vše představoval. Stačí nahlédnout do něj. Zbytek nechám na tobě. Jen přemýšlím, jak 

na ni integrovat všechny technologie. Nepozorovaně to neuděláme.“ 

„Jednoduše, řekni, že to potřebuješ na Odysseu a máš to hned,“ řekla stojící Jane hned za ním. 
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„To by taky šlo. Ale už tak má Odyssea více technologií než ostatní lodě. Pochybuji, že nám to jen tak 

dovolí,“ řekl jí na to Kevin a narovnal se. 

„Stačí říci Druhá aliance a máš k dispozici vše, o co si řekneš,“ řekla Jane a usmála se na něj. Při 

pomyšlení na Druhou alianci si Kevin vzpomněl, co se před nedávnem stalo. Jane to na něm poznala, a 

tak se k němu přitulila a objala ho. 

„Omlouvám se.“ 

„Za nic se neomlouvej. Jsem rád, že jsem o tebe nepřišel,“ řekl Kevinem a pohladil ji rukou po rameni. 

 

Země, Colorado Springs, SGC 

Generál Henry Landry s majorem Paulem Davisonem měli právě teď s prezidentem Henry Hayesem 

zasedání, které se výjimečně koná v SGC v zasedací místnosti vedle Landryho kanceláře. Všichni tři 

seděli u stolu, zatímco prezidentova stráž stála u dveří a schodů. 

„Zjevně víte, proč jsem se s vámi chtěl sejít,“ začal jako první prezident. Landry s Davisonem kývli 

hlavou, jelikož věděli, jaký je důvod návštěvy prezidenta. 

„IOA má poněkud jiné plány, než máte vy.“ 

„To jsme pochopili. Sám jste kdysi bývával voják. Určitě nás chápete,“ řekl Landry, který věděl o tom, 

že prezident kdysi setrvával v armádě, než začal s politikou.  

„Ano, chápu. Ale jsou tu fakta, která nezáleží pouze na vás.“ 

„Takže chcete bránu zveřejnit a vyhlásit válku mezi USA a zbylým světem?“  

„Pan Carl Strom má na to jiný názor,“ odpověděl prezident. Zatímco prezident hovořil s generálem, 

major zapisoval veškeré detaily do notebooku, který měl položený na stole. 

„Sotva ho dosadí do vedení, tak už chce o všem rozkazovat.“ 

„Chce pro všechny udělat jen to nejlepší,“ hájil ho Hayes.  

„No jasně. Chce mít pod kontrolou všechen vojenský personál spolu se vším, co patří pod program 

Hvězdná brána. Předem říkám, pane prezidente, my nejsme majetek, který můžete vlastnit. Jsme lidi, 

co dělají vše pro ochranu celé planety a všeho, co je nám drahé.“ 

„Za majetek vás považovat nemůžeme, to ano, ale pořád mám pravomoc rozhodovat o tom, co se stane 

a co ne.“ 

„Chápu to tak, že nás chcete odsud vyhodit a dosadit IOA do vedení?“ 

„Prozatím ne,“ odpověděl prezident. 

 

F5P-396, Atlantida – o pět hodin později 

Po schůzi prezidenta v SGC se všichni nejvyšší důstojníci dostavili na Atlantidu, kde chtějí sjednat 

další postupy. V zasedací místnosti byli přítomni všichni velitelé bitevních lodí spolu s velitelkami 

antických měst a generálem Landrym. Všichni seděli kolem stolu a poslouchali generála, který je 

informovával o průběhu prezidentova rozhovoru. 

„To se dalo čekat,“ řekla Elizabeth sedící vedle Landryho. 

„Měli bychom se připravit na nejhorší. Jestli zakročí a my nebudeme připraveni, dostanou se k moci 

hodně rychle. A o výhružkách ani nemluvně. Budou chtít kontrolu nad všemi loděmi,“ řekl Kevin. 

„Na Digammu se v případě nouze nastěhovat nemůžeme, už tak je přeplněná,“ ozvala se Sam. 

Přemýšlela dopředu, která planeta by byla vhodná pro případ nouze. 

„Museli bychom najít úplně jinou planetu, o které by nikdo nevěděl. Byla by to pro nás výhoda. Nikdo 

by o nás nevěděl,“ řekl Jack.  

„Vzhledem k tomu, že Druhá aliance vlastní antickou technologii, není moc dobrý nápad přesouvat se 

na jinou planetu. Stále se zlepšují. Odhaduji, že nás brzy najdou stejně, jako předtím našli Sibylu. 
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Zatím je Digamma nejlepší možností na naše přesunutí. Je tam aktivní štít, energie, vody je tam taky 

dost stejně jako i jídla. Dokázali bychom se tam uživit. A ubytování by taky neměl být problém. 

Atlantida a Sibyla jsou dost velký na to, abychom jsme se tam všichni vešli,“ řekl Kevin, který 

uvažoval nad případným útokem ze strany Druhé aliance, která se snaží chytit někoho z nich, kdo má 

v krvi antický gen. 

„Kdo s tímto vůbec z IOA začal?“ zeptal se Steven. 

„Nově dosažený do vedení Carl Strom,“ odpověděl Landry. 

„No bezva. Nejen, že se dostal k moci, ale zároveň je to i spolužák našeho prezidenta. Potom není 

divu, že se s ním spolčuje,“ řekla Hetty. 

„Bude to rozhodně boj. A neskončí tak rychle,“ řekl Landry. Ostatní přítomni na to souhlasně kývli. 

Věděli, že boj proti IOA neskončí tak rychle. Bude se táhnout tak dlouho, než zvítězí. 

 

K9L-MKS – o dva týdny později 

Queenmary se každým dnem blížila ke svému zhotovení. Kevin se právě v tuto chvíli nacházel na 

můstku, který byl téměř prázdný. Všude ze zdí trčely samé kabely, které ještě nebyly připojeny 

k zařízením, jejíž zhotovení bude ještě nějakou dobu trvat. Když stál uprostřed prázdné místnosti, 

najednou se objevilo pronikavé bílé světlo, které rozjasnilo celý můstek. Kevin se jen usmál a při 

otočení za sebe řekl: „Je to dlouho, co jsme se neviděli, plukovníci.“ Paul i Lionel se snadno a 

poměrně rychle dozvěděli o stavbě nové lodi, která je před mnoha důležitými lidmi utajena. 

„Když už máme stejné hodnosti, co takhlenc si tikat?“ navrhl Paul. Kevin si odfouknul a pak nakonec 

s tím souhlasil. 

„Takže, co vás sem vítá?“ 

„Nejvyšší chtěl vědět, co přesně znamená náš fanklub, tak mu to právě teď ukazujeme,“ odpověděl 

Paul. 

„Fanklub, jo? Co na to ti nahoře?“ 

„Ti nadávají. Ale vědí, že když něco, tak od tama zdrhneme dříve, než by něco stihli udělat,“ 

odpověděl tentokrát Lionel. Paul se zasmál, protože to právě on to tak nazval. 

„Ale teď přejdeme k věci,“ obrátil Paul téma a přešel na důvod, proč se tu objevili, „Jaks pochopil, 

víme o tom, že se pokoušíte stavět loď, která bude výkonnější než 304ky. No, a tak jsme se rozhodli, 

že krapet přiložíme ruce k dílu. Jaké technologie bys rád chtěl?“ 

„Co takhlenc všechny od všech ras?“ navrhl Kevin. 

„Vtipálku. Tak jaký?“ 

„Tak máme k dispozici naši technologii, antickou, asgardskou, simskou, goa’uldsou a bianskou. Pokud 

jsem na někoho nezapomněl, tak je to vše, co máme k dispozici. Takže kdyby to bylo možný, tak 

všechny technologie dát na Queenmary.“ 

„Šest různých technologií, to bude makačka,“ řekl na to Lionel. Paul do něj ale strčil se slovy: „To 

zvládneme. Ti nahoře pak na nás budou ještě naštvanější.“ Všichni tři se zasmáli a pustili se do práce, 

se kterou jim přišla tentokrát pomoci Kaila. Kvasir se po delší době opět věnoval Friggě. 

 

F5P-396, Atlantida 

Jak se dalo očekávat, doktorka Jennifer Kellerová nalezla za pomocí antické databáze způsob, jak 

proměnit Todda na člověka. Podle databáze je to možné, ale proces je bolestivější než u retrovirusu, 

který vynalezl doktor Carson Beckett. Proto právě teď o tom diskutovala na ošetřovně s Toddem, 

kterého každodenně hlídala stráž. 

„Jak dlouho bude trvat přeměna?“ zajímalo Todda. 
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„U původního retroviru to trvalo alespoň deset hodin, problém byl v tom, že to nebylo napořád, a navíc 

to způsobilo ztrátu paměti. Tento, který jsem nalezla v antické databázi, by měl fungovat podobně, jen 

s tou změnou, že paměť vám zůstane a proměna bude trvalá. Proto to bude trvat celý den.“ Todd vydal 

z úst divný zvuk, jelikož věděl, že předchozí experimenty byly u ostatních Wraithů bolestivé. 

„Nemusíte se bát. Uspíme vás, aby vás to nebolelo. Až se probudíte, budete ve stejném těle, jen jinak 

vypadat,“ uklidnila ho Jennifer. 

„Dobrá tedy. Kdy začneme?“ 

„Retrovirus je téměř hotový. Můžeme začít okamžitě.“ 

„Dobře,“ souhlasil s tím Todd.  

 

Pro bezpečnost všech na Atlantidě se oba přemístili do izolace, kde vše provedou. Veškeré potřebné 

věci měli připravené, takže mohli začít. Todd se musel převléci do pacientského oblečení. Sice to pro 

něj bylo děsný, ale dokázal to překousnout. Poté lehl na lehátko a nechal Jennifer pracovat. O pár 

metrů víše je pozorovala Elizabeth, za kterou přišel John. 

„Zdá se mi to, nebo se Todd vážně rozhodl stát se člověkem?“ 

„Nezdá,“ odpověděla Elizabeth. 

„Mluvil jsem s Rodneym. Chtěl svolení, aby se mohl podívat potom, co Antikové na Atlantidě ještě 

zanechali. Tak jsem mu to dovolil.“ 

„Zjevně mu současné hračky nestačí,“ řekla na to Elizabeth a usmála se. Oba se pak zároveň podívali 

dolů na Todda, který v současné době spinkal na nemocničním lůžku. 

 

Země, Colorado Springs, SGC 

Poté, co se Landry vrátil zpátky do SGC, začaly se dít věci. Všichni věděli, že IOA se jen tak nevzdá, a 

tak se rozhodl, že na stanoviště Digamma přemístí několik důležitých věcí, kterých by se nejraději 

IOA zmocnila. V tuto chvíli stál v řídící místnosti, kde hovořil skrze aktivní bránu s plukovníkem 

Ryanem Robbinsnem. 

„Netušil jsem, že to může zajít až tak daleko. Rozhodně budeme na přesun zařízení připraveni. Celé 

podlaží ve spodním patře v podzemí je prázdné.“ 

„To rád slyším. Do dvou hodin bych je vám tam poslal. Vědci se musí ujistit, že se při přesunu 

nepoškodí nebo nespustí.“ 

„Rozumím. Zároveň informuji ostatní o situaci. Budeme si muset pospíšit s další vesnicí. Simská 

vesnice je plně zhotovena a Simové mají vlastní domovy. Ve středu vesnice mají transportér, který je 

přenese sem do budovy k bráně, když budou chtít jít na jinou planetu na návštěvu.“ 

„Výborně. Ozvu se za dvě hodiny. Landry konec.“ Obrazovka před ním ztmavla a brána se 

deaktivovala. Landry se pak obrátil na Harrimana se slovy: „Budu v kanceláři, kdyby se něco dělo.“ 

„Ano, pane.“ 

 

K9L-MKS 

Po navrácení Odyssey na K9L-MKS, kde staví Queenmary, plukovníci Emerson a Pendergast čekali 

na mýtině. Když oba zahlédli Markse, zamávali na něj, aby věděl, kde jsou. Oba seděli na trávě a 

pozorovali slunce, které zapadalo za hory. Kevin lehl vedle nich a podepřel si hlavu se slovy: „Na 

Zemi máme větší problémy, než jsme mysleli.“ 

„IOA?“ hádal Paul. 

„Trefa. Jestli to takhlenc bude pokračovat dál, vyženou nás ze Země. Generál Landry pro jistotu začal 

s plány a přesuny důležitých věcí na Digammu.“ 
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„To je to až tak vážný?“ zeptal se Lionel. 

„Bohužel. Chtějí mít všude civilní velení. My vojáci bychom je pak museli poslouchat. V několika 

případech by hodně lidí, včetně mě, skončilo ve vězení v Oblasti 51.“ 

„Ty a do vězení? Cos provedl?“ zeptal se Paul. 

„Tomu bys nevěřil. Poslal jsem několikrát IOA do…někam. Jim se to pokaždé nelíbilo, jelikož mně 

vše vždy prošlo a jim ne. Obzvlášť při cestě do orijské galaxie, když pan Marrick vytvořil Replikátora 

za pomocí asgardského jádra. A nejlepší bylo, když jsem odškrtl Odysseu z jejich seznamu, stejně jako 

Athena, která vlastně nikdy pod IOA nepatřila,“ odpověděl Kevin. 

„Hádám, že chtějí získat zpátky moc, že?“ zeptal se Lionel. 

„Přesně tak. Nezajímá je nebezpečí ze strany Druhé aliance. Místo toho se chtějí rvát s námi o vedení.“ 

„Když o tom tak přemýšlím, je docela divné, že se delší dobu Druhá aliance neobjevila,“ řekl Paul. 

„Naposledy chtěli zaútočit na Sibylu, ale tu jsme naštěstí stihli přemístit na jinou planetu. Poté se už 

neukázali. Se získáním antické DNA mají problém a oni zjevně na to přišli. Poté, co jste mě zachránili 

z jejich věznění, tak jsme se shodli s velícími, že dočasně všechny lidi s antickou DNA přesuneme na 

Sibylu, kde budou v bezpečí.“ 

„Ty se asi za všechny nepočítáš, co?“ Paul se na něj podíval a Kevin se posadil a opřel se o nohy, které 

pokrčil. 

„Popravdě bych ani nedokázal být zavřený pořád na jednom místě.“  

„Věř mi, že víme, co to znamená. Obzvlášť tam nahoře,“ podotkl Lionel na svůj pobyt s Paulem tam 

nahoře mezi Povznesenými. 

„Jinak málem bychom zapomněli. Všechny technologie máš k dispozici na Queenmary v jádře. Zbraně 

se štíty jsou taktéž hotovy. Stačí jen připojit drátky ke konzolám, aby vše fungovalo. Ale nejdříve by 

se měli vytvořit.“ 

„Mockrát vám oběma děkuji. Bez vás bychom byli nejspíše v hlíně pod kytkami.“ 

„Tak ale nemluv. Stále jsme všichni naživu, a to je hlavní. Ale pro teď se musíme opět rozloučit. Ti 

nahoře musí funět vzteky jak cosi,“ řekl Paul a s Lionem vstali na nohy. Kevin taktéž vstal a po 

rozloučení s nimi se vydal zpátky na Odysseu, která se nacházela necelý kilometr od něj. 

 

F5P-396, Atlantida – o dvacet hodin později 

Přeměňovací proces se pomalu chýlil ke konci. Jennifer celý proces sledovala z pozorovatelny. Do 

doby, než proces bude hotový, nesmí nikdo jít do izolace, jinak by hrozila nákaza. Todd moc netrpěl, 

jelikož celý proces prospal. Když tablet, který měla s sebou Jennifer, zapípal, podívala se na něj a 

zjistila, že je vše kompletní. Sešla po schodech dolů a namířila si to k izolaci. Nejdříve, než do ní 

vstoupila, nechala pročistit vzduch. Poté, co uvedl počítač na stěně, že hodnota kyslíku je stoprocentní, 

mohla otevřít dveře a vstoupit do místnosti. Jennifer byla jako první, která viděla Toddův nový vzhled. 

Nikdy by nečekala, že z něj bude takový fešák. 
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„Páni,“ vyšlo z ní. Nikdy by nečekala, že by Todd vypadal tak krásně ve skutečnosti jako člověk. 

Poplácala si po rameni za dobře odvedenou práci a pak dala ostatním vědět. Když Elizabeth s Johnem 

a Hetty přišli na izolaci, obě dvě dámy se zarazily, když viděly Todda. John do obou zezadu narazil. 

Když se podíval před sebe, tak pochopil, proč tak rychle zabrzdily. Todd seděl na lůžku a ohlížel se. 

Byl zvědaví, jak teď ve skutečnosti jako člověk vypadá. Když se viděl v zrcadle, tak se lekl a na lůžku 

poodskočil. 

„Jennifer, kam jste ho schovala? Tohle přece nemůže být Todd,“ řekl John. 

„Muže, kterého teď vidíte před vámi, je na sto procent Todd,“ ujistila ho Jennifer. 

„Hetty?“ promluvil na ni. Hetty se zadívala do Todda. Vůbec si v tu dobu neuvědomovala, že to byl 

vlastně Wraith. 

„Heh.“ John do ní drbnul, když už jinak nešlo. Několikrát po sobě otočila hlavu a pak se podívala na 

Johna a zeptala se ho: „Říkal jsi něco?“ 

„Ale nic,“ odpověděl a vešel do místnosti. 

„Je to poněkud zvláštní pocit, Johne Shepparde,“ řekl Todd. 

„Mně povídej. Rozhodně ti budeme muset dát jinačí jméno, když jsi jako my všichni.“ 

„Jedno jméno mě napadlo. Allen Haff,“ řekla Jennifer, která o novém jméně přemýšlela při jeho 

přeměňovacím procesu. 

„To není špatný jméno,“ souhlasila s ní Hetty. Elizabeth souhlasně kývla hlavou a spolu šly za 

Toddem, tedy vlastně teď už Allenem. 
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Epizoda 10 : Tajemství světa, část 1 

 

Mléčná dráha 

F5P-396, Atlantida, 25. července 

Todd, teď už ale známí pod jménem Allen Haff se cítil od jeho proměny lepěji. Se všemi na Atlantidě 

se spřátelil, až na Ronona, který ho stále považoval za Wraitha. Právě teď Allen mířil na ošetřovnu za 

Jennifer, která ho chtěla po přeměně zatím průběžně kontrolovat. Když se mu zrovna dívala do očí, 

culila se při tom. Až moc se jí nový Todd líbil. Allen si toho všimnul, podíl val se na ni a zeptal se: 

„Jsem až moc přitažlivý?“ Jennifer se zaculila a otočila se k němu zády. Allen se zasmál a vstal 

z lůžka. Stoupl za Jennifer a otočil si ji k sobě. Chtěla ho políbit, jenže najednou se na ošetřovně 

objevil Ronon, který si to k nim namířil. Odstrčil Allena od Jennifer a přitiskl ho ke zdi. 

„Ronone, ne!“ 

„Je to Wraith.“ 

„Býval, teď je člověkem jako my všichni.“ Ronon chvíli Allena rukou přidusil, než ho pustil. Naštvaně 

odešel a nechal ty dva o samotě. 

„V pořádku?“ zeptala se Jennifer, když si Allen zrovna masíroval krk, na kterém měl před chvílí ještě 

Rononovu přitisknutou ruku. 

„Pro něj zjevně nikdy člověkem nebudu, jak to tak vidím,“ odpověděl Allen při pohledu na dveře, 

kterými Ronon odešel. 

 

Elizabeth s Johnem se právě nacházeli v operačním, kde čekali na příchod několika hostů. 

„Jak to vůbec teď je na Zemi?“ zeptal se John. 

„Co myslíš? Nátlak ze strany prezidenta nebo IOA?“ 

„Usuzuji, že bledě,“ odpověděl si sám John. Brána se aktivovala a vytvořila se stabilní červí díra. Štít 

na bráně byl aktivní, než Chuckovi přešel na počítač identifikační kód. Hned po něm štít deaktivoval. 

Elizabeth s Johnem sešli po schodech dolů, pod kterými počkali na příchod návštěvy. Z brány vyšla 

Samantha Carterová, která dorazila sama bez doprovodu. Po zavření brány se vydala ke dvěma 

stojícím, kteří se na ni usmáli stejně jako ona. 

„Vítejte na Atlantidě,“ přivítala ji Elizabeth. 

„Děkuji, doktorko.“ 

„Kde jste nechala doprovod?“ zeptal se John. 

„Marks dorazí později, jelikož museli s Odysseou někam letět. Šla jsem tedy napřed, abyste nemuseli 

tak dlouho čekat. A kde vlastně máte McKaye?“ 

„Rodney s Rononem trucují,“ odpověděl John a zasmál se. 

„Jak to? Co jim kdo udělal?“ 

„Žárlí na Allena, jelikož po proměně na člověka se všechny ženský do něj zamilovali,“ odpověděl 

John a Elizabeth mu na oplátku dala pohlavek se slovy: „Mě z toho vynech.“ 

„Pardón,“ omluvil se John a tentokrát se zasmála Sam. Všichni tři pak vyrazili do laboratoře za 

Rodneym. 

 

Rodney seděl v laboratoři u počítače, na kterém si pročítal antickou historii. Moc ho to nebavilo, a tak 

si spustil na počítači hru, kde sestřeloval asteroidy. Párkrát se mu podařilo nastřílet nula bodů, ale 

časem se postupně zlepšoval. Když trefil první asteroid, vyrušili ho návštěvníci. John mu vypnul 

obrazovku a sedl si na stůl, u kterého Rodney seděl. 

„Co potřebuješ tentokrát?“ zeptal se rovnou Rodney a John ukázal rukou na Sam. 
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„Ahoj Sam,“ řekl, když se podíval na Sam. 

„Ahoj Rodney. Nerušíme?“ 

„Ty nikdy. Co potřebuješ?“ Sam při chůzi k němu vytáhla z kapsy flash disk, který mu položila na 

stůl. 

„Před několika měsíci jsme narazili na místo, kde Druhá aliance měla počítač s SGC. Podařilo se nám 

tam stáhnout data v Antičtině, které jsou navíc zakódované. Kódování bylo snadné, překlad taky, ale 

jsou tam slova, která neznáme. Potřebujeme, aby ses na to podíval v databázi.“ 

„Dobře. Kolik tam toho tak je?“ 

„Kolem dvaceti až třiceti neznámých slov.“ 

„Tak mi dejte hodinu,“ řekl Rodney a hned si vzal flash disk, který připojil k počítači. Sam ho děkovně 

poplácala po rameni a s Elizabeth vyrazily do jídelny. John šel k bráně, jelikož i on očekává menší 

návštěvu. 

 

Hyperprostor, Odyssey 

Jane Marksová procházela chodbami Odyssey, které vedly k řídícím místnostem. V jedné z nich se 

nacházel její bratr, jenže nevěděla v jaké. Na palubě bylo celkem deset těchto místností, každá v jiné 

části lodi. Když právě nahlédla do páté řídící místnosti, povzdychla si. Jelikož neměla při sobě tablet, 

tak se nemohla podívat do vnitřních senzorů a zjistit, kde se právě nachází. Vlastně od jeho únosu se 

na lodi lokalizace posádky poměrně ztížila. Nikdo bez jeho hesla nemohl najít lidi, kteří mají v krvi 

antický gen. 

„Brácho, štveš mě,“ zakňučela. 

„A s čím?“ ozvalo se zpozad ní. Jane vyjekla a poposkočila. Když se otočila, viděla svého bratra stát 

před ní. 

„To už mi, prosím, nedělej,“ řekla Jane a opřela hlavu na jeho hruď. 

„Omlouvám se. Copak potřebuješ?“ 

„Volal generál Landry a tys nebyl k zastižení, takže jsem všechno musela vyslechnout já.“ 

„Ajaj. Co chtěl?“ 

„IOA se rozjela ve velkém. Pamatuješ si, jak jsi praštit praporčíka Stanleyho Keppera a naštval 

Woolseyho kvůli několika věcem?“ 

„Jo.“ Kevin tušil, že IOA po získání větší moci bude chtít něco udělat lidem, co se u nich v minulosti 

provinili. 

„No, chtějí tě zbavit velení Odyssey a strčit tě do cely, která se nachází v nově postavené budově IOA. 

Je na tebe vydán zatykač, abych byla přesná,“ řekla mu Jane. 

„Odhaduji, že nejsem jediný na tom seznamu.“ 

„Ne. Jsi tam i s plukovníkem Svitsovou, která tenkrát praštila nějakého Danielse.“ 

„Ještě že Helen žije v České republice, ale já to budu mít horší. Mají to k nám poměrně blízko, takže 

jen budou čekat na moment, kdy se tam objevím.“ Kevin se zapřemýšlel, jak tohle vyřeší. Věčně se mu 

na lodi zůstávat nechce. Po chvilce přemýšlení se nakonec rozhodl, že to nechá na později, nejdříve 

vyřeší pár věcí na Atlantidě. 

 

F5P-396, Atlantida 

Sam s Elizabeth seděly u stolu, na kterém měly dva podnosy s jídlem. Převážně Sam ho měla plnější 

než Elizabeth. Když viděla Sam, jak si bere jedno sousto jídla za druhým, opřela se zády o opěradlo 

židle a usmála se na ni. Sam se na chvilku zarazila a podívala se na ni. 

„Mám rovnou gratulovat?“ zeptala se Elizabeth. 
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„Kruci. Že já si na to nedávám pozor,“ odpověděla na to Sam a opřela si hlavu o ruku. 

„Gratuluji.“ 

„Děkuji. Ale nikomu to, prosím vás, neříkejte. Neví to ani Kevin.“ 

„Slibuji. Jaký máte termín?“ 

„Za sedm měsíců, v únoru.“ 

„Tak to máte ještě spoustu času.“ 

„To ano, jen nevím, jak to říci Kevinovi.“ 

„Zvládl i horší věci. Věřte mi, tohle je oproti těm předešlým situacím procházka růžovým sadem.“ 

„Doufám, že máte pravdu,“ řekla Sam a z interkomu v jídelně se najednou ozvala Amelie: „Doktorko 

Weirová, Odyssea právě opustila hyperprostor.“ 

„To bylo rychlý,“ řekla Elizabeth a pak zapnula na svém uchu vysílačku se slovy: „Rozumím, jsme na 

cestě.“ 

 

Než obě dámy přišly do operačního, Kevin se sestrou se přenesli na Atlantidu k bráně. Když oba 

zahlédli dámy, jak míří k nim, počkali na ně poblíž brány. 

„Nejste tu nějak brzo?“ zeptala se Sam a hned na to Kevina políbila. 

„Nejraději bych teď vyřešil jinou situaci. Na mě a Helen je vydán zatykač. Chtějí nás zavřít do cely 

v budově IOA,“ oznámil Kevin. 

„Cože?“ divila se tomu Sam. 

„IOA začíná jednat. Vědí, že my nad nimi máme technologickou převahu,“ řekla tentokrát Jane. O 

zbytku si chtěli promluvit o samotě, a ne na veřejnosti, a tak si to namířili do zasedací místnosti. Než 

ale Kevin šlápnul nohou na schod, najednou z ničeho nic zmizel. Všichni se zmateně rozhlíželi kolem 

sebe. 

 

Kevin se najednou objevil v místnosti, ve které byla tma. Po jeho objevení se ale všechna světla 

rozsvítila. Zmateně se rozhlížel kolem sebe. Vůbec nevěděl, kde to právě teď je. Když udělal menší 

krok vpřed, uprostřed místnosti se objevilo jasné světlo, které rozzářilo oblast s vyvýšenou podlahou. 

Vyvýšená podlaha byla ve tvaru kruhu. Na třech stranách byly vyvýšené sloupy, na čtvrté straně se 

nacházela holografická platforma. Vůbec netušil, k čemu tohle všechno slouží. Když přišel k jednomu 

ze sloupců, viděl na něm antické znaky. 

„Co to…?“ 

„Kevine? Slyšíš mě?“ ozvalo se najednou z jeho vysílačky, která byla na jeho opasku. Rukou uchopil 

vysílačku do rukou a odpověděl: „Jo, slyším. Lidi, nebudete mi věřit, kde jsem se to objevil.“ 

 

Digamma 

Charleen a Nico se od narození jejich dcerky se věnovali především jí než ostatních Simů. Právě v tuto 

chvíli se Nico procházel s Teem po osadě, která byla vytvořena pro Simi. Po chvilkové chůzi se 

zastavili u louky, ze které byl krásný výhled na vodopád. 

„Nico, dlouho jsem o tom přemýšlel.“ 

„O čem jsi přemýšlel?“ zajímalo Nica. 

„Vím, že pozemšťané nás zachránili, dali nám vše, co potřebujeme. Ale nemohou nám dát to, co si 

můžeme dát jen my Simové. Domov,“ odpověděl Teo. 

„Tušil jsem, že k tomuto rozhovoru někdy dojde. A souhlasím. Pamatuješ si na tu planetu, která má 

kolem planety tři měsíce a je zcela opuštěná?“ 

„Ano, pamatuji. Tam jsem požádal Eiman o ruku,“ odpověděl Teo. 
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„Právě tam bych chtěl založit novou kolonizaci,“ řekl Nico a podíval se Tea, který se vším souhlasil. 

Po krátkém rozhovoru se k nim přidala Charleen s malou Odysseou, která za posledních několika 

týdnů povyrostla. Charleen podala dcerku Nicovi, který na ni udělal ksichtíka. Odyssea se okamžitě 

rozesmála.  

 

F5P-396, Atlantida 

Kevin, který se nacházel v tajné místnosti, čekal na ostatní, až je Odyssea přenese k němu. Než se 

k němu přenesly Samantha s Elizabeth, porozhlédl se po celé místnosti. Bylo mu tam všechno divný, i 

když u Antiků je vlastně téměř vše divný. Když se obě objevily v místnosti, okamžitě se podívaly 

kolem sebe stejně, jako předtím to udělal Kevin. 

„Wow. Co to je za místnost?“ zeptala se Elizabeth. 

„Že by Janusova experimentální?“ hádala Sam. 

„Jestli ano, tak v tom případě v databázi nic o tom nenajdeme,“ řekl jí na to Kevin. 

„Chce to tým překladačů, jinak s tím nehneme,“ řekla Sam a Elizabeth s ní souhlasila. Okamžitě tak 

začali sestavovat tým, který vyluští veškeré nápisy a texty v Antičtině. 

 

F5P-396, Atlantida – o hodinu později 

Zatímco tým překládal antické texty, Rodney mezitím dokončil zadaný úkol. Než Sam s Kevinem 

dorazili za ním, pochodoval netrpělivě po laboratoři. Když se tam objevili, řekl: „No konečně.“ 

„Co jsi našel?“ zeptala se Sam. 

„To, co tak dlouho hledáte,“ odpověděl Rodney. Kevin se Sam se zarazili při pohledu na něj. Rodney 

okamžitě poukázal na obrazovku, která vysela na zdi. Oba rychle přišli k němu a podívali se na ni. Na 

obrazovce byly zobrazeny plány antické válečné lodi nového typu. 

„Projekt Hydra. Tak to mu Antikové říkali. Klíčové slovo v tom dokumentu bylo „Hydra“. Zbylá slova 

byla potřeba k rozšifrování.“ 

„Celou dobu jsme to měli přímo pod nosem,“ řekl Kevin. 

„Jestli všechny plány sedí spolu s daty uvnitř, tak můžeme proti Druhé alianci bojovat.“ 

„Co všechno obsahují ty data?“ zeptala se Sam. Rodney se dotkl obrazovky, na které se zobrazil 

veškerý obsah soubor, které se nacházely na flash disku. 

„Podle tohoto,“ poukázal rukou na obrazovku, „Úplně všechno.“ 

 

Digamma 

Poté, co Nico měl menší debatu bratrem, šel na základnu promluvit si s plukovníkem Ryanem 

Robbinsnem, který se nacházel ve své kanceláři. Po zaslechnutí klepání na dveře, řekl: „Dále.“ Když 

se dveře otevřely, viděl za nimi stát Nica, a tak vstal od stolu a přišel k němu. 

„Pojďte dál. Posaďte se,“ pobídl ho Ryan a oba sedli na gauč, který se nacházel hned vedle dveří. 

„Co pro vás mohu udělat?“ 

„Chtěli bychom opustit vaši základnu,“ odpověděl upřímně Nico a Ryana to hned zarazilo. 

„Vím, že jste pro nás udělali mnohé. Zachránili jste nás před Piny a Druhou aliancí, dali nám přístřeší. 

Jenže tohle není náš domov. Mnohé z nás cítí to samé. Chtěli bychom začít znovu. S vlastními silami.“ 

Sice to bylo pro Ryana velkým překvapením, ale nebylo to už po prvé, od koho tohle slyšel. Předtím, 

kdy na Digammě s Charleen žila ještě Kaila, tak občas chodila za plukovníkem, kterému vyprávěla vše 

o Simech, co se o nich dozvěděla a jak se na Digammě cítí. Jedna z prvních vět právě byla o tom, že 

by si Simové chtěli opět vytvořit místo, kterému budou moci říkat domove. 

„Rošťanda. Měla pravdu,“ řekl tiše Ryan. 
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„Říkal jste něco?“ 

„Ale nic. Rozhodně vám v přestěhování nebudeme bránit. Je to vaše volba,“ řekl mu Ryan. Nico byl 

rád, že jednání s pozemšťany dopadlo tak dobře. Byl rád, že tenkrát udělal dobře, že se s nimi 

seznámil. Nebýt jich, už by je dávno věznili Pinové a používali by zbraň, která dokáže vyhladit celou 

planetu během několika vteřin.  

„Děkujeme vám, plukovníku. Budeme vašimi dlužníky.“ 

 

F5P-396, Atlantida – o týden později 

Po týdnu luštění nápisů v místnosti se podařilo vše přeložit. V místnosti se nacházeli krom Markse, 

Carterové a Weirové ještě Sheppard a Lorne. Všichni stáli na kruhové platformě, kde čekali na to, až 

jim doktor McKay přečte veškerý překlad. Po zdlouhavém poslouchání došli všichni k závěru, že 

pouze lidi s antickým genem mohou zprovoznit přístroj. Proto Elizabeth požádala Johna a Evana, aby 

se k nim připojili. 

„Takže co uděláme, doktore?“ zeptal se Evan. 

„Jelikož vy tři jste dostupní a máte antickou DNA, tak každý z vás si stoupne k jednomu sloupci,“ 

odpověděl Rodney. 

„K jakému?“ zeptal se John. 

„To je jedno. Asi.“ 

„Jak asi?“ 

„Prostě nevím,“ přiznal se Rodney. John slabě povzdychnul a stoupl si ke sloupci, na kterém stálo 

slovo „Hmat“. Lorne si stoupnul ke sloupci, kde stálo „Sluch“. A Marks si nakonec stoupl 

k poslednímu sloupci, na kterém stálo „Zrak“. 

„Dobrá a co teď?“ zeptal se opět John. 

„V nápisech stojí, že bys měl dát na sloupek ruce. Majore, vy zas ucho a plukovník oči.“ 

„Neděláte si z nás srandu, že ne, doktore?“ zeptal se rovnou Marks, než začne vykukovat oči přímo do 

sloupku. 

„Jen jsem vám řekl to, co tam stojí,“ řekl na svou obranu Rodney, že si nic nevymýšlí. Po velkém 

váhání tak všichni učinili to, co mají udělat. 

„A co teď?“ zeptala se Sam, když se nic nedělo. Během několika vteřin se na sloupku, u kterého stál 

John, změnil na zelenou. To samé nastalo i u Evana. Ale Kevinův sloupec zčervenal. 

„Kevine, rychle jdi od toho!“ zakřičela na něj Sam. Než Kevin něco stihl udělat, horní část sloupku se 

silně ozářila. Kevin silně zaječel a pak sebou trhnul a spadl zadkem na zem. John s Evanem rychle 

přestali dělat to, co dělali, a rychle běželi k ostatním. Plukovník si rukama kryl oči, jelikož ho strašně 

bolely.  

„Kevine, jsi v pořádku?“ zeptala se Sam, když k němu dřepla. 

„Oči…“ Sam pohlédla na Elizabeth, která už tou dobou volala na Odysseu, aby všechny přenesla na 

ošetřovnu na Atlantidě. Během pěti vteřin byli všichni přeneseni. 

 

Hyperprostor, Athena 

Plukovník Svitsová seděla ve velitelském křesle na můstku, kde četla na tabletu zprávu, kterou jí 

poslali ze Země. Když se dozvěděla o tom, že IOA na ni vydalo zatykač, zírala stejně tak jako ostatní. 

Major Barta stál poblíž ní a čekal, co se teď bude dít. Věděl, že tohle je ze strany IOA absurdní. 

„Co teď budeme dělat, madam?“ 

„To teď nevím. Za hodinu bychom se měli setkat s Enterprise. Proberu to s generálem O’Neillem.“ 

„Myslíte, že s tím něco dokáže udělat? Znáte přece IOA. Když něco začnou, chtějí to dokončit.“ 



~ 83 ~ 
 

„No právě. Jsou naštvaní a největší pifku mají na mě a na Markse. Obzvlášť po tom zasedání u nich,“ 

odpověděla Helen a vstala z křesla. Stoupla si před Pavla a dopověděla: „Jestli to takhle půjde dál, 

IOA zavře do vězení všechny vojáky, kteří jim budou odporovat. Takže všechny. Nezbyde nám nic 

jiného, než pak opustit Zemi a nechat ji na pospas IOA.“ 

„Tak v tom případě bychom měli vzít s sebou i naše rodiny, jinak by nás mohli vydírat i přes ně,“ řekl 

Pavel. 

„Madam, subprostorem nám z Enterprise poslali zprávu. Setkáme se o něco dříve. Misi ukončili 

předčasně, a tak se s nimi setkáme do pěti minut,“ oznámila kapitán Nyklová. 

„To bylo rychlý,“ okomentoval to Pavel. 

„Snad přijdeme na nějaké řešení, jak tohle celé jednou pro vždy uzavřít. Opusťte hyperprostor.“ 

 

Digamma 

Poté, co se vše rozhodlo, se Simové pomalu začínají balit. Plukovník Ryan Robbins jim samozřejmě 

slíbil pomoc, když už se rozhodli opustit základnu a vydat se opět vlastním směrem. Krom pomoci 

s přesunem také Ryan slíbil, že jakmile Hammond nebo Odyssea budou k dispozici, za pomocí jádra 

jim pomohou postavit pár budov, aby měli kde bydlet. Avšak zatím Simové moc nespěchali, jelikož na 

planetě, kam se chtějí přestěhovat, není téměř nic postaveného pro jejich živobytí. Navíc Charleen má 

teď hodně práce o starání dcerky. Prozatím jejich dům slouží jako poradna nejvyšších, kde se teď 

všichni nachází. 

 

F5P-396, Atlantida 

Poté, co všichni prošli vyšetřením, se všichni shromáždili u Kevina, který si stále rukama zakrýval oči. 

Seděl na lehátku a čekal. 

„Jestli je tu McKay, tak mi ho dejte pod ruce, protože ho praštím,“ řekl Kevin. 

„V pořádku?“ zeptala se starostlivě Sam. 

„Bolí mě oči jak cosi. To tam nikdo nevyluštil vedlejší účinky přístroje?“ 

„Ty právě nešli rozluštit,“ ozval se Rodney. Kevin oddělal ruce a položil je na lehátko. Pak seskočil 

rychle z lehátka a otevřel oči. Chtěl si to jít vyřídit s Rodneym, ale místo toho se zarazil. 

„Co se děje?“ zeptala se Jennifer, která byla poblíž. 

„Mám mlhu v očích. Nemohu vůbec zaostřit,“ odpověděl Kevin a rukou si přejel po víčkách očí. 

Všichni ostatní si vzájemně vyměnili pohledy. 

 

Pokračování příště 
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Epizoda 11 : Tajemství světa, část 2 

 

Mléčná dráha 

F5P-396, Atlantida 

Rodney s Radkem a Sam se snažili přijít na to, co ten antický přístroj je vlastně zač. Všichni tři seděli 

v místnosti u přístroje, kde měli počítače, kterými se snažili připojit k přístroji. Bohužel bezúspěšně. 

Pouze, co mají k dispozici, je překlad textu, který se nachází na stěnách v místnosti. 

„Něco tady musí být o vedlejších účincích. Nemohli to jen tak postavit a nechat to být,“ nevěděla si 

Sam rady. 

„V databázi o tom není ani slovo. Hledal jsem v ní už tucetkrát,“ oznámil Radek, který seděl pár metrů 

od ní na vyvýšeném můstku u prvního sloupce, kde stál John. 

„Tak to zkuste třeba ještě jednou, může to tam být pod jiným názvem,“ požádala ho Sam. 

„Nic tam nenajdeme, protože to tam není,“ ozval se najednou Rodney, který k nim přišel s laptopem 

v rukou, „Pamatujete si na ten den, kdy plukovník aktivoval omylem ten panel?“ 

„Chceš tím říci…?“ Sam vstala ze země a šla blíže k Rodneymu. 

„Přesně tak. A jestli se nemýlím, mělo by tam být všechno o tomhle přístroji. Včetně toho, jak zvrátit 

účinky, když se někdo postaví špatně. Doufám.“ 

„Pojď se mnou, Rodney. Radku, vy tu zůstaňte a pročtěte ještě jednou ty texty, třeba bylo něco 

přeloženo špatně,“ řekla Sam a s Rodneym se nechala přenést do řídící místnosti. 

 

Prostor, Enterprise 

Poručík generál O’Neill seděl v zasedací místnosti, kde u stolu taktéž seděla plukovník Svitsová. Oba 

by si rádi promluvili o IOA a o zatykač, který byl vydán jak na Markse, tak i na ni. 

„Poté, co jsme se rozhodli ukončit spolupráci s IOA, tak se rozhodli na to jít druhou stranou. Celou 

dobu, co bylo od nich klid, plánovali odvetu. Dokonce se dostali přímo k prezidentovi, který začíná se 

vším souhlasit.“ 

„Aby to fakt nedopadlo tak, jak předpokládáme. Jestli to takhlenc půjde dál, všichni, co patříme 

k armádě, se budeme muset přestěhovat na jinou planetu.“ 

„Zatím jsou v ohrožení jen ti, co pracují pod SGC.“ 

„Což je, když to spočítám, kolem dvou až třech tisíc lidí,“ řekla přibližný počet lidí, kteří patří do 

programu Hvězdná brána. 

„Daedalus setrvává na orbitě Zemi. Generál Ryan schválil přesun nejstřeženějších zařízení na Sibylu. 

Tam budou v bezpečí,“ řekl Jack. 

„Štěstí, že ani jedno město není na Zemi. Bůhví, co by se teď s nimi dělo.“ 

„Prozatím přesouváme jen důležitá zařízení. Když budou mimo dosah Zemi, nebudou mít na to 

právo.“ 

„Doufám, že děláme správnou věc. Všichni tam máme své rodiny,“ řekla Helen a podívala se směrem 

k oknu, skrze který byl vidět prázdný. 

 

F5P-396, Atlantida 

Poté, co se Sam s Rodneym snažili přijít na to, jak zvrátit účinky přístroje, Kevin na ošetřovně 

nevydržel být, a tak někam vyrazil. Právě si to mířil chodbami, které vedli k transportéru. Při cestě 

pořádně neviděl, měl v očích mlhu. Dokonce v jeden moment se zastavil a hned si chytl za oči, jelikož 

pocítil ostré žluté záření. Byla to normální světla, jenže pro Kevina v současné době byla oslňující. Ti, 

kteří ho spatřili, si dělali o něj starosti, jenže on je ujistil, že je v pořádku. Nikomu neřekl pravdu, že 
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ten přístroj mu zařídil skoro slepotu. Když dorazil k transportéru, dveře se otevřely. Vstoupil dovnitř a 

zmáčkl na panelu místo, kam se chtěl přenést. Nebylo to zrovna k operačnímu, ale na okraj Atlantidy, 

kde jsou obytné prostory. 

 

Když vyšel z transportéru, namířil si to k nejbližší volnému pokoji. Otevřel dveře a okamžitě zhasnul 

světla. Venku byla tma, takže v celé místnosti taktéž zavládla tma. Zavřel za sebou dveře a pak šel 

k posteli, na kterou si sedl. Poté se podíval před sebe a zjistil, že v potmě ještě něco málo vidí. 

 

Sam seděla u panelu, který by teoreticky měl patřit k tomu přístroji. Rodney zrovna připojil k němu 

počítač, když za nimi přiběhla Jennifer. 

„Plukovník zmizel. Na ošetřovně není a na volání neodpovídá,“ oznámila jim. Poblíž nich stála 

Elizabeth, takže vše slyšela. Viděla, jak Sam okamžitě bere do rukou vysílačku a zkouší se s ním 

spojit. Jak říkala Jennifer, na volání nereaguje.  

„Jane, tady Sam. Najdi Kevina a přenes mě k němu.“ 

„Našla jsem ho, je na okraji města v obytných prostorech,“ po těchto slovech byla Sam přenesena za 

Kevinem. 

 

Když se u něj objevila, našla ho ležet na posteli. Hned k němu běžela. 

„Kevine,“ promluvila na něj. 

„Už nikdy, nikdy nechci mít něco společného s antickým přístrojem.“ 

„Neboj, budeš v pořádku. S McKayem pracujeme na panelu, který se ti nedávno podařilo aktivovat. 

Předpokládáme, že má něco společného s tím přístrojem.“ 

„Sam,“ Kevin se posadil a podíval se na ni, „Na světle vůbec nevidím. V potmě vidím jen záblesky, 

nic jiného. Oslepl jsem.“ Sam ho chytla za ruce a řekla mu na to: „Budeš vidět, slibuji. Nedovolím, 

abys neviděl vyrůstat naše dítě.“ Kevin otevřel ústa, když mu Sam oznámila, že je s ním těhotná. Sedla 

si vedle něj a přela si jeho hlavu o své rameno. 

„Jak dlouho?“ 

„Už dva měsíce. V únoru z tebe bude táta,“ odpověděla Sam. Kevin se usmál, vzpomněl si totiž, jak se 

o tom kdysi bavil se sestrou, která mu říkala, že na založení rodiny je pravý čas. Pak se na chvilku nad 

něčím zapřemýšlel. 

„Kevine, co se děje?“ 

„Něco mě napadlo,“ odpověděl a rychle vstal z postele. Když otevřel dveře, opět pocítil tupou bolest 

očí. Zastavil se, ruku opřel o zeď a opatrně sjel dolů na zem. Sam okamžitě k němu přiběhla. 

„Kevine?“ Dřepla si k němu a rukou se ho dotkla tváře. 

„To bude dobrý.“ 

„Měl bys být na ošetřovně.“ 

„Tam mě dostaneš akorát v bezvědomí, jinak ne,“ řekl jí na to Kevin a se zavřenými oči vstal zpátky 

na nohy. Sam ho chytla za ruku a naváděla ho, kudy má jít k transportéru. 

 

Rodney naštvaně pěstí praštil do panelu, jelikož se mu nedařilo připojit laptop k panelu. 

„Nevím proč, ale nejde to. Pokaždé to hodí error.“ 

„Zkoušel jsi to obejít?“ zeptal se ho Radek Zelenka, který seděl pár metrů od něj u dalšího panelu. 

„Samozřejmě, že jsem to zkoušel, jinak bych tu takhlenc nenadával.“ 

„Třeba by to mohl zkusit on,“ ozvala se Sam, když vyšli schody nahoru do operačního. Radek i 

Rodney se okamžitě podívali na ně. 
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„Myslíte, že to zvládne?“ zeptal se Rodney. 

„Za pokus nic nedám. Jen mi tu ztlumte světlo, ať mohu otevřít oči,“ požádal je Kevin. Rodney vstal 

od panelu a šel k dalšímu panelu, který se tentokrát nacházel vedle zadávacího panelu. Stoupl si 

k počítači a po zmáčknutí několika tlačítek na klávesnici se světla v operačním ztlumila. 

„Už můžete otevřít.“ Kevin opatrně otevřel oči a pak šel k antickému panelu, který se mu náhodou 

podařilo aktivovat. 

„Takže… Když jsem se o něj minule opřel, tak se aktivoval, že?“ 

„Jop,“ odpověděla Sam. 

„Tak to zkusím znovu.“ Kevin se ho dotkl, ale nic se nestalo. 

„Tak tohle nevyšlo,“ okomentoval to Rodney, který tentokrát stál u Radka. 

„Počkejte, dejte tomu chvilku. Přece jen nejsme Antikové, jsme obyčejní lidé,“ řekl Radek. Měl 

pravdu, po chvilkovém dotknutí se panel zaktivoval, ale tentokrát se objevil nad ním hologram. 

Hologram zobrazoval text, který byl psán v Antičtině. 

„Rodney, dokážeš to přeložit?“ zeptala se Sam. 

„Hned to bude.“ Rodney stoupl k laptopu, který si vzal a naskenoval do počítače text, který se během 

několika vteřin přeložil. 

„Mám to.“ 

„Co tam stojí?“ zeptala se Elizabeth, která tam s Johnem přišla během chvilky. 

„Je to seznam lidí, kteří mají antický gen. Jenže není to jejich seznam, ale náš. Město si samo vybralo 

lidi, kteří se k tomu přístroji mohou přiblížit, přesněji použít ho. Podplukovník Sheppard a major 

Lorne byli správně postaveni. Jenže místo vás, plukovníku, tam měl stát generál O’Neill. Pak jste měl 

být vy.“ 

„Moment, vždyť tam jsou jen tři sloupce. Čtvrtý tam není,“ zarazil se nad tím Kevin. 

„Podle toho tam je.“ 

„Kde se teď nachází Enterprise?“ zeptal se John. Radek stoupl k dálkovým senzorům, které nastavil na 

zaměření Enterprise. 

„Hodina letu v hyperprostoru,“ odpověděl. 

„Radku, kontaktujte je subprostorem, ať sem okamžitě přiletí,“ zavelela Elizabeth. 

„Jistě, hned to bude.“ Radek okamžitě sedl ke svému počítači a začal se psaní zprávy pro Enterprise. 

„Je tam něco o vedlejších účincích?“ zajímalo Sam. 

„Stojí tam jen to, že když dojde ke špatné postavení, budou ta určitá osoba potrestána. Bohužel o 

zvrácení tu nic není, je mi to líto.“ Sam se podívala na Kevina, který zavřel oči a sklesl hlavu. 

 

Prostor, Enterprise 

Helen s Jackem se zrovna nacházeli na můstku Enterprise, kde u boční obrazovky měli zobrazenou 

mapu oblasti, kde se přibližně nachází Druhá aliance s Luciánskou aliancí a Piny. 

„Pro tuto oblast je zákaz létání. Do té doby, než přijdeme na to, jak se dokážou dostat do našeho 

hyperprostorového tunelu, tak se této oblasti musíme vyhýbat. Dále dlouho jsme neslyšeli o Pinech. 

Jako kdyby se schovali,“ řekl Jack. 

„Co víme, tak Pinové spolupracují s Druhou alianci na té utajené antické základně. Spíše se snaží přijít 

na to, jak tu loď aktivovat bez antického genu.“ 

„Pravdou je, že když jsme chytili toho špeha, informace přestali unikat. Zjevně všechno organizoval 

on.“ 

„Až mě k němu pustí, tak mu taky zlomím ruku, střelím do břicha, do nohy a do ruky, a ještě upustím 

krev, aby se neřeklo.“ 
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„Všichni víme, co jste si všichni tři prožili. Proto na vás všechny nikdo netlačí.“ 

„Na mě nemusíte pomalu. To spíše sourozenci potřebuji odpočinek. Marks nevydržel ani týden ve 

špitále a hned se vrátil na loď. Marksová skoro to samý, jenže to vzala o týden později.“ 

„Je toho na ně moc,“ řekl Jack. 

„Pane, subprostorem jsme dostali zprávu z Atlantidy,“ ozvala se major Simonsová. 

„Co v ní stojí?“ 

„Máme se okamžitě vydat na Atlantidu, potřebují vás tam, pane.“ Helen pohlédla na Jacka a ten na ni. 

„Zadejte kurs,“ rozkázal Jack. Helen mezitím zavolala na Athenu a nechala se přenést na ni. Obě lodě 

tak vyrazily směrem k Atlantidě. 

 

Prostor, Daedalus 

Plukovník Caldwell měl spoustu práce s přesouváním důležitých zařízení ze Země na Sibylu. Právě 

teď přesouvali na loď výzkumy, co se týče cizí existence ve vesmíru. Veškeré údaje o Goa’uldech, 

Tok’rech, Oriích, prostě informace o všech rasách, se kterými měla Země tu čest se seznámit. Data se 

právě přesouvala do vyhrazeného disku, který se nacházel na Daedalu. Přesun těchto dat zabere nějaký 

čas, a tak Caldwell s Kleinmanem zašli do lodní střelnice, kde vzali do rukou P-90ky a trefovali se do 

terčů. Při nabití zbraně se najednou z interkomu ozvala kapitán Pat Meyersová: „Pane, generál Landry 

by rád s vámi mluvil. Je to prý naléhavé.“ Steven položil zjištěnou zbraň na stůl a pak přišel k panelu, 

který byl hned u dveří. Zmáčkl na bílé tlačítko a odpověděl: „Hned tam budu.“ Podíval se na 

Kleinmana, který už věděl, co má dělat, oddělal ze zbraní zásobníky a šel je schovat. Mezitím si to 

Caldwell namířil na můstek. 

 

F5P-396, Atlantida – o půl hodiny později 

Enterprise s Athenou vystoupily z hyperprostoru nad planetou, pak se obě lodě vydaly na sestup. Po 

přistání obou lodí na Atlantidě si to hned oba velící důstojníci namířili na Atlantidu do centrální věže. 

 

Když oba přišli po schodech nahoru, zastavili se u Kevina, který seděl na zemi u antického panelu. 

„Co se děje?“ zeptal se okamžitě Jack. 

„Máme jeden velký problém,“ odpověděl Kevin. 

 

Weirová, Carterová, Marks, Sheppard, McKay, Lorne, O’Neill a Svitsová se nechali přenést do 

místnosti, kde se nacházel antický přístroj. Shodli se na tom, že jim vše raději vysvětlí přímo u 

přístroje než na oko, aniž by ho neviděli. 

„Tak už mi to vysvětlíte?“ zeptal se Jack. 

„Město si samo vybralo lidi, kteří mohou použít tento přístroj. Za pomocí panelu, který se nachází 

v operačním, jsme zjistili, kdo kde má stát, aby se přístroj aktivoval. Podplukovník Sheppard 

s majorem Lorneem stáli správně, jenže plukovník Marks nestál správně. Místo něj jste měl stát vy,“ 

vysvětlila mu Elizabeth. 

„Což přichází k další otázce,“ ozval se Kevin, „Kde máte to čtvrté stanoviště, které tam je napsáno?“ 

„Myslím, že ho mám,“ odpověděl Rodney, který stál na vyvýšené podlaze. Rukou ukazoval směrem 

dolů. Sam přišla k Rodneymu a podívala se na zem. Měl pravdu, čtvrté stanoviště bylo přímo na 

vyvýšené podlaze. 

„Kevine, pojď sem,“ řekla mu Sam. 

„To nepůjde. Nevidím, kde stojíš.“ Helen k němu přišla a chytla ho za ruku. 

„Pomůžu ti.“ 
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„Děkuji.“ Oba šli k Sam, která stála u Rodneyho. Když všichni čtyři stáli na vyvýšené podlaze, Sam 

s Helen postavili Kevina tak, aby byl správně. Mezitím John s Evanem stoupli na svá místa. Poté se 

čekalo jen na Jacka, až si stoupne na místo, kde původně stál Kevin. 

„Co teď?“ zeptal se Jack. 

„Přiložte k tomu oči,“ odpověděl Rodney. Během chvilky přišla stejná reakce, jako u Kevina. 

„Ne, není to vtip,“ řekl mu na to Kevin. Jack po chvilce tak učinil a oči přiložil ke sloupci. Sam, Helen, 

Elizabeth i Rodney si stoupli bokem. Opět stačila jen chvilka a sloupce začaly měnit barvu. Sloupec, u 

kterého stál John, zezelenal, stejně tak i u Evana. Když přišlo řadu na Jacka, jeho sloupec zezelenal. 

Pak přišla řadu na Kevina, který tam jen stál. Přímo pod jeho nohy se objevilo silně zářivé zelené 

světlo, které ho celé obklopilo. Poté všechna zelená světla zhasla a před nimi se zobrazil hologram. 

Zobrazila se jak antická žena, tak i planeta. 

„Před mnoha lety jsme skupiny Antiků cestovaly hlubokým vesmírem v naději, že opět zasadíme 

zrnka nové civilizace. Po dlouhém cestování jsme narazili na planetu, která se zdála být ta správná. 

Usadili jsme se na ní a začali vybudovávat novou civilizaci. Několik let se nám dařilo, jenže pak přišla 

pohroma a my museli planetu opustit. Mezitím se nám podařilo vytvořit planetu, která byla totožná 

s tou naší. Lidi, kteří tam žili s námi, tak nepoznali rozdíl. Vše jsme drželi v naprosté tajnosti. Proto 

jsme naše přátele při přesunu uspali, aby nevěděli, že planeta, kterou obývali, byla nakažena 

smrtelným jedem, který se roznášel v atmosféře planety. Usadili jsme se tak na kopii planety a žili tam 

dál bez rozdílu pravé planety Zemi.“ Hologram s antickou ženou zmizel a planeta zobrazená vedle ní 

se zvětšila. 

„Země,“ řekla Sam. Kevin posunul nohu bokem a hologram zmizel a světla se v místnosti rozsvítila. 

Pak neudržel rovnováhu a spadl na zadek. Sam k němu hned běžela a dřepla si vedle něj. Viděla, jak 

opatrně otvírá oči. Chvíli s nimi zmateně koukal po okolí. Sam zkusila zamávat rukou mu před očima, 

jestli ji vidí nebo ne. Když se na ni vůbec nepodíval, tušila, že je něco špatně. Jenže chvilku poté se 

otočil na ni a pohladil ji rukou po bříšku s tím, že jí řekl: „Takhle mi rukou mávat před očima příště 

nemusíš.“ Sam ho hned objala a políbila na pusu. 

„Sice ještě pořádně nezaostřím, ale už vás konečně vidím.“ 

„Skvělá správa. Ale co měla ta zpráva znamenat?“ zeptal se Jack, který s ostatními přišli k Sam a 

Kevinovi. 

„Jestli jsem to správně pochopil, Země, kterou známe, není Země,“ odpověděl Rodney. 

„Je to pouhá kopie Země,“ řekla Sam. 

„Zajímalo by mě, co to bylo za pohromu, že ji museli opustit,“ ozval se John. Brzy na to se objevila u 

nich Jane, která měla pro všechny důležitou zprávu, která přišla ze Země. 

„Brácho, máme problém.“ Kevin vstal ze země a podíval se na sestru, která měla znepokojující tvář. 

„IOA vyslalo několik lidí ven, dva z nich byli u našich rodičů. Stejně jako u vás, plukovníku Svitsová. 

Začali je vydírat. Pokud se jim vy dva nevzdáte, půjdou po našich rodičích, stejně tak jako po vašich. 

Dokonce navštívili i vašeho bratra. Nebojte se, všichni jsou v pořádku, ale IOA hlídají všechny naše 

blízké.“ Helen se podívala na Kevina a ten na ni. Oba byli tak vytočení touto zprávou, že by někoho 

nejraději zastřelili. 

„Příště místo pár zlomenin vytáhnu rovnou zbraň.“ 

„Co na to Landry?“ zeptal se Jack. 

„Generál poslal několik týmů, aby je hlídali. Při dalším přiblížení okamžitě zakročí,“ odpověděla Jane. 

„Myslím, že ta pravá Země se nám bude hodit, pokud za ta dlouhá léta se dala do pořádku,“ řekl John. 

„Nejdříve se musíme vypořádat s Druhou aliancí. Podle informací chystají další odvetný útok. 

Luciánská aliance taktéž. Pokud informátoři mluvili pravdu, chystají útoky na naše základny, aby nás 
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prvně oslabili. Pak vyrazí na Zemi. Vědí, že při evakuaci používáme jen naše základny, které jsou na 

takové situace připravené,“ oznámil Jack. 

„Projekt Hydra,“ plácl jen tak Rodney. 

„Je načase vyrovnat skóre,“ oznámil Kevin a všichni si vzájemně vyměnili pohledy. 
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Epizoda 12 : Nová síla 

 

Hyperprostor, Odyssey 

Poté, co si několik lidí poslechlo na Atlantidě zprávu, že celou dobu žili na kopii pravé planety Země, 

rozhodli se, že prozkoumají oblast, kde by se pravá Země měla nacházet. Mezitím, co Odyssea hledala 

Zemi, Hammond se nacházel na K9L-MKS, kde díky získaným datům z projektu Hydra mohou 

instalovat novější techniku na Queenmary, která je téměř hotová. 

 

Kevin s Jane se nacházeli v jídelně, kde seděli u stolu. Všichni kolem nich zrovna obědvali, jen oni 

dva měli na stole pouhé pití. Za posledních pár dní na Zemi se stalo hodně věcí, že neradi na ně 

vzpomínají. Vlastně tohle by se vůbec nemělo dít. 

„Jak je na tom Svitsová?“ zajímalo Jane. 

„S Helen jsem včera mluvil. Rozhodla se, že svému bratrovi všechno řekne. Je také voják, takže 

s prověrkou nebude mít problém. Landry vše schválil.“ 

„Pořád tomu nemohu věřit, že dokážou zajít tak daleko. Vyhrožovat lidem, kteří vůbec nevědí, o co se 

jedná.“ 

„Jestli ta pravá Země existuje a jestli bude na ní život, přestěhujeme se tam všichni.“ 

„Nová Země, nový začátek,“ řekla na to Jane. Než se oba stihli napít, z interkomu se ozval kapitán 

Evans. Požádal oba, aby přišli na můstek. 

 

Když oba na požádání dorazili na můstek, Mike jim oznámil: „Jsme na místě.“ 

„Vystupte z hyperprostoru, štíty na maximum,“ rozkázal Kevin. Mike sedící u pilotní konzole kývnul 

hlavou a učinil tak. 

 

Prostor, pravá Země 

Odyssea vystoupila z hyperprostoru přímo u planety. Když se všichni z můstku podívali před sebe ven, 

viděli celou planetu. 

„Je to…?“ divila se Jane. 

„Země,“ Mike s Kevinem a Sharon řekli jedno a to samé slovo, na které mysleli. 

„Co ukazují senzory?“ 

„Na planetě nejsou žádné známky života. Avšak senzory zaznamenávají, že planeta obsahuje kyslík a 

dusík,“ odpověděla Sharon. 

„Nějaké známky po tom jedu v atmosféře?“ 

„Nejsou žádné stopy po tom, že bych tam nějaký jed byl.“ Kevin se podíval na sestru a řekl: „Zjevně 

se díváme na náš budoucí domov.“ 

 

O týden později 

Země, Colorado Springs, SGC 

Helen Svitsová se svým bratrem, Pavlem Zaoralem, právě teď procházeli chodbami, které vedli do 

kutlochu, který vlastní českému týmu HB-1. Jelikož jsou to Češi, tak právě chtěla bratra prvně 

představit jim. Po zaklepání na dveře oba vstoupili dovnitř. Všichni čtyři členové týmu se váleli jako 

obvykle na gauči. Helen zakašlala, aby získala jejich pozornost. Petr Hél vypnul televizi a podíval se 

na Helen se slovy: „Plukovníku, co vás sem vítá?“ 

„Ráda bych vás představila s mým bratrem, major Pavel Zaoral. Tohle je major Petr Hél, kapitán 

Martin Vrátný, kapitán David Holba a seržant Marek Ondráček.“ Major Hél vstal z gauče a přišel blíže 
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ke dvěma stojícím důstojníkům. Natáhl ruku a řekl: „Majore, vítejte u HB-1.“ Pavel taktéž natáhl ruku 

a potřásali si. 

„Děkuji, majore. Doufám, že si budeme všichni rozumět.“ 

„To doufám. Sice tu máme menší bordýlek, ale kvůli vám to tu hnedka uklidíme, že hoši?“ Petr se 

otočil na zbytek týmu, který okamžitě vstal z gauče. David s Markem si šli uklidit oblečení, které se 

všude válelo, a Martin šel k malé kuchyňce, kterou taktéž uklidil. Pavel s Helen stáli u dveří a 

sledovali, jak tým HB-1 začal uklízet kutloch kvůli novému členovi. Petr oba požádal, aby chvilku 

počkali, než to pořádně uklidí. A tak sourozenci sedli na gauč a pozorovali čtveřici uklízejících bordel. 

 

Zatímco těch šest se nacházelo v kutlochu, Kevin se Sam se rozhodli, že něco oznámí vyšším 

důstojníkům, především generálu O’Neillovi a Landrymu. Všichni čtyři se teď nacházeli v zasedací 

místnosti, kde krom nich nebyl nikdo jiný. 

„Co se děje tak důležitého, že potřebujete s námi mluvit?“ zeptal se Hank. 

„Jde o to, že bychom vám něco měli říci,“ začala Sam a podívala se na Kevina. 

„Dříve jsme to chtěli udržet v tajnosti, ale potom, co začala IOA s vyhrožováním, tak jsme se rozhodli 

vám to říci. Ale i tak by o tom mělo vědět minimum lidí, nechceme, aby se to dostalo k IOA.“ 

„O co teda jde?“ zeptal se Jack. 

„Za pomocí asgardského jádra na Odyssee jsme vytvořili novou třídu lodi. Queenmary je téměř 

dokončena. Jen chybí několik systémů zprovoznit a dokončit kajuty s řídícími místnostmi, jinak vše 

funguje,“ odpověděl Kevin. Jack i Hank vyvalili oči. Nikdy v životě by je nenapadlo, že by někdo 

něco podniknul za jejich zády. Chvilku zavládlo tak ticho, než se Jack zeptal: „Proč?“ 

„Protože je vyspělejší než Odyssea s Atlantidou dohromady,“ odpověděla Sam. 

„Za pomocí antické a asgardské databáze se podařilo dát obě technologie dohromady. Je to vlastně 

bitevní loď, neslouží pro přepravu, ale především je postavena k boji proti Druhé alianci. Queenmary 

má tak dva štíty, první je antický, který má Atlantida se Sibylou, a další je asgardský, který používáme 

u všech lodí. Má také paprskomety, asgardské jádro, a dokonce i drony, které jsou vytvořeny za 

pomocí jádra. Kvasir si myslí, že bychom je dokázali i normálně používat bez aktivaci křesla nebo 

antické DNA. Krom toho na celé lodi jsou transportéry, které využívali Simové u nich na domovské 

planetě. Bezpečně se tak můžeme pohybovat po lodi. Nemůže se stát, že by se někdo při transportu 

objevil mezi palubami.“ 

„Kdy bude schopna letu?“ zeptal se tentokrát Hank. 

„Doufám, že do dvou týdnů. Ještě se musí provést testy,“ odpověděl opět Kevin. 

„Zkusíte, jestli Queenmary vydrží nápor Odyssey?“ plácl jen tak Jack, jenže netušil, že právě to plánují 

oba plukovníci. Když totiž oba na to souhlasně kývli, dělal Jack, že nic neřekl. 

„Mimochodem, mám k tomu i důvod, proč byla postavena. Plánuji totiž někomu Odysseu vrátit,“ řekl 

Kevin. 

„Myslím, že nemusím hádat,“ řekl Hank. Kevin souhlasně kývnul hlavou a počkal, až se někdo objeví. 

Paul Emerson i Lionel Pendergast se poměrně rychle objevili v zasedací místnosti. Poslední dobou oba 

dva totiž sledují všechny pracující pod SGC. Jakmile přišla řek o tom, že někomu předá Odysseu, tak 

se hned ozvali. Paul i Lionel sedli mezi Kevina a Jacka a poslouchali dál jejich debatu, která se jejich 

příchodem zastavila. 

„Jaký to je tam nahoře?“ zajímalo Jacka. 

„Úplná nuda. Hotový fanklub. Nelíbí se jim, že téměř každý den porušujeme všechny jejich daná 

pravidla,“ odpověděl Paul. 

„Dávám tomu pár dní a brzy nás tu máte zpátky v původní formě,“ řekl Lionel. 
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„V původní formě?“ divil se Paul. 

„Sakra, nikdy bych nevěřil tomu, že to někdy řeknu takhlenc,“ řekl mu zpátky na to Lionel a pak už 

raději nechali mluvit ostatní, přece jen Paul i Lionel se vidí každý den. 

„Mimochodem, Columbia brzy bude taktéž schopná letu. Můžete si tam už nastěhovat věci,“ řekl 

Hank. Lionel pohlédl na Kevina, který mu na to řekl s rozmáchnutýma rukama: „Musel jsem jim to 

říci, jinak by to neschválili.“ Lionel povzdychnul a položil hlavu na stůl. 

 

F5P-396, Sibyla 

Podplukovník Hetty Johnsová se nacházela ve své kanceláři, která se oproti Elizabethiné na Atlantidě 

hodně lišila. Jelikož Hetty patří jak mezi vědce, tak i vojáky, upravila si kancelář dle své potřeby. Na 

jedné straně zdi měla pověšenou dotykovou obrazovku, která byla propojena se systémy Sibyly. Když 

kolem ní prošla, tak zapípala. Hrnek s kávou, který nesla v rukou, položila na stůl a pak stoupla před 

obrazovku, které se dotkla. Na obrazovce se zobrazily dálkové senzory, které udávaly loď letící 

hyperprostorem mířící k nim. 

„A sakra,“ vyšlo z jejích úst. Rychle vzala do rukou vysílačku, kterou měla na stole a spojila se 

s Atlantidou, která okamžitě potvrdila informace na Sibyle. 

 

Po necelých pěti minutách se Elizabeth s Johnem za pomocí Jumperu přesunuli na Sibylu, kde s Hetty 

šli do zasedací místnosti, kde se k nim připojil Radek Zelenka, který se nechal převelet z Atlantidy na 

Sibylu, kde se poté stal hlavním vědcem, tak jako byl Rodney McKay na Atlantidě. Všichni čtyři sedli 

k původnímu stolu, který tam byl za doby Replikátorů. 

„Dálkové senzory zaznamenaly blížící se loď. Můžeme vyloučit, že to je Druhá aliance, nebo Pinové,“ 

začala jako první Hetty. 

„A co když přece jen je to Druhá aliance? Nesmíme zapomenout, že se dostali k antické technologii. 

Co když zrovna je to ta antická válečná loď?“ zeptala se Elizabeth. 

„To není,“ odpověděl Radek, „Upravil jsem senzory tak, aby rozeznaly jakoukoliv technologii. 

Antická to není.“ 

„Když jste sem přistáli, prozkoumali jste celou planetu?“ zeptal se John. 

„Ano, hned další den byl vyslán tým. Nic nenalezli,“ odpověděla Hetty. 

„Co když tato planeta někomu dříve patřila a ten někdo se rozhodl vrátit se?“ napadlo Johna. 

„Když jsme prozkoumali povrch planety, nic nenaznačovalo tomu, že by tu někdo v minulosti žil.“ 

„Která z našich lodí je nejblíže nás?“ zeptala se Elizabeth. 

„Athena. Jsou zrovna na misi na F3K-402. Prozkoumávají planetu, na kterou by se Simové měli 

přestěhovat. Pro jistotu chtějí vědět, jestli tam nikdo nežije a jestli na ni nemá někdo jiný zálusk,“ 

odpověděla Hetty při pohledu na tablet, který ležel před ní na stole. 

„Měli bychom jí dát vědět, aby sem přiletěla. Mezitím necháme zamaskovat obě města,“ řekla 

Elizabeth. Všichni souhlasně kývli hlavou. Radek vstal hned z místa a šel zapnout maskování. Zároveň 

tak informoval Atlantidu, aby udělali to samé. Hetty s Elizabeth pak šly do operačního, kde požádaly 

kapitána Grahama Simmonse, aby zadal na bráně adresu Země. 

 

Prostor, F3K-402, Athena 

Plukovník Svitsová se po seznámení Pavla s HB-1 vrátila na svou loď, která tou dobou byla na orbitě 

planety, kam se chtějí Simové přestěhovat. Po transportu na loď si sedla do velitelského křesla a 

požádala majora Bartu, aby jí stáhl na tablet veškeré informace, které prozatím získali. 

„Kyslík dýchatelný, místa je tam dost, krásná krajina a výhledy, tady se jim určitě bude líbit.“ 
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„Budou mít krásnou planetu na nový začátek,“ řekl na to Pavel. Helen se usmála a pak se obrátila na 

Pavlu, která oznámila: „Madam, subprostorem jsme dostali zprávu od Sibyly. Máme se co nejrychleji 

k nim dostavit. Jejich dálkové senzory zaznamenaly cizí loď letící k nim.“ 

„Za jak dlouho tam budeme?“ 

„Do půl hodiny,“ odpověděla Pavla po zadání kursu do systému. 

„Aktivujte hyperpohon.“ 

„Ano, madam.“ 

 

Hyperprostor, Athena 

Po vstupu do hyperprostoru šla Helen s Pavlem na menší povídačku do kanceláře. Oba sedli ke stolu a 

Pavel čekal, až Helen začne. 

„Takže, co vy a Jane? Slyšela jsem, že byste rádi bydleli spolu.“ 

„Jak…?“ Pavel sklopil hlavu, jelikož s Jane to chtěli prozatím udržet v tajnosti. 

„Dříve, než něco pošlete zašifrovaně a expresní linkou, dejte k tomu poznámku, že je to osobní.“ 

„Já jsem vůl,“ uznal chybu, kterou udělal. 

„Takže…?“ zajímalo Helen. 

„S Jane už jsme přemýšleli o tom, jak bychom mohli dopadnout, jestli to dobře dopadne s tou pravou 

Zemí. Rádi bychom si tam postavili domek a žili v něm šťastně až do smrti.“ 

„Uvidíme, jestli nám dá vedení zelenou,“ řekla na to Helen. 

 

F5P-396, Sibyla – o 20 minut později 

Hetty stála u dálkových senzorů, které zobrazovaly přiblížení neznámé lodi do jejich soustavy. Radek 

seděl poblíž ní, když zaznamenal na počítači Athenin výstup z hyperprostoru. 

„Athena právě opustila hyperprostor,“ oznámil. 

„Aktivujte maskování.“ Radek kývnul souhlasně hlavou a aktivoval maskování stejně jako Atlantida, 

která tou dobou byla maskovaná. 

„Spojte nás s Athenou.“ 

„Tady Svitsová, jsme na pozici.“ 

„Rozumím.“ 

 

Prostor, F5P-396 

Athena hlídkující nad planetou čekala na výstup neznámé lodi z hyperprostoru. Během následujících 

vteřin se tak stalo. Neznámá loď se vynořila z hyperprostorového okna. 

 

Athena 

Helen vstala z křesla a sledovala neznámou loď, která se k nim blížila. Po chvilce pohlédla na Pavla, 

který oznámil: „Loď má pouze zvednuté štíty. Zbraně nenabíjí.“ Pavel pohlédl pak na Helen, jelikož se 

divil, že neznámá loď nemíří hned zbraněmi na ně. 

„Kontaktují nás,“ oznámila Pavla. 

„Na obrazovku,“ s těmito slovy se k ní přesunula. Když se obraz aktivoval, všichni přítomni na 

můstku, co se dívali na obrazovku, nevěřili svým očím. Pavel rychle zadal příkaz do asgardské 

databáze, která potvrdila předtuchy všech. 

„Furlingové,“ řekla Helen. 

„Vy nás znáte? Předpokládám, že pocházíte z planety Země?“ zeptal se Furling. 

„Ne, neznáme a ano, pocházíme z planety Země. Jmenuji se plukovník Helen Svitsová.“ 
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„Jannar Furling, velitel furlingské válečné flotily,“ taktéž se jim představil. 

„Madam, detekuji otevírání hyperprostorových oken!“ oznámil Pavel. 

 

Prostor, F5P-396 

Poblíž furlingské lodi se vynořily z hyperprostoru další dvě, které přiletěly blíže k nim. 

 

Athena 

Pavlovi zapípala opět konzole. Tentokrát oznámil přímo, kdo volá: „Jsou to Asgardé a Noxové.“ 

„Dejte je všechny na obrazovku.“ Obrazovka se rozdělila na tři části, ve které byl zobrazen Jannar, 

Thor a Anteaus. 

„Ještě chybí Antikové a jsme tu všichni,“ okomentovala to Helen. Brzy na to se objevil vedle ní Paul 

Emerson. Helen se lekla a krátce jekla. 

„Tak jo. Vysvětlí mi tu někdo, co se děje?“ 

„Kontaktujte Sibylu a Atlantidu, ať se odmaskují. Máme toho hodně na probrání a času je málo,“ řekl 

Paul. Helen souhlasně kývla hlavou a podívala se na Pavla, který už věděl, co má dělat. 

 

F5P-396, Atlantida – o deset minut později 

V zasedací místnosti stála Elizabeth s Hetty, Johnem a Helen. Všichni čekali na příchod aliance čtyř 

nejmocnějších ras v galaxii. První se objevil Paul, po něm následoval Thor, Jannar a Anteaus. 

„Zde se píšou dějiny,“ řekla Elizabeth a všichni šli usednout ke stolu. 

 

Pokračování příště 

  



~ 95 ~ 
 

Epizoda 13 : Seskupení 

 

F5P-396, Atlantida 

Poté, co se Furlingové, Asgardé a Noxové objevili, se začali dít věci. Když se totiž Furlingové 

dozvěděli, že se Druhá aliance zmocnila prototypu antické válečné lodi, okamžitě se rozhodli, že se 

ukážou a pokusí se pomoci pozemšťanům. Vědí totiž, co všechno prototyp umí. 

 

Elizabeth s Hetty v tuto chvíli hovořily s Paulem, který jim vysvětloval, o co vlastně jde. 

„Furlingové byli přítomni při stavbě té lodi. Jde o to, že je napájena samostatným vesmírem. Když ji 

aktivují, tak při nejmenší chybě může zničit celý vesmír. Proto se najednou ukázali po tak dlouhé 

době. Vědí, co hrozí. Proto chtějí pomoci.“ 

„A Antikové s tím souhlasí?“ zajímalo Elizabeth. 

„Tak o tom nemám ani páru. Většinou do všeho s Lionelem strkáme nos, ale to jsme tak jediní, zbylí 

jen pozorují a snaží se nám ve všem zabránit.“ 

„Ještě, že vás máme.“ Paul se usmál a pak sedli kolem stolu v zasedací místnosti. Thor s Jannarem si 

jako první vzali slovo, jelikož byli při stavbě této lodi. 

„Nepředpokládali jsme, že se někdo dostane k té lodi. Jak jsme pochopili, padla do nepřátelských 

rukou, proto jsme se objevili. Jediná šance na záchranu celého vesmíru je, že loď musí být co nejdříve 

zničena, než přijdou na to, jak ji aktivovat.“ 

„Málem se jim to už podařilo. Vědí, že ji aktivují za pomocí antické DNA, kterou někteří naši lidé 

mají,“ řekla Elizabeth. 

„Antická je dovede dovnitř. Ke spuštění lodi potřebují jak DNA Antiků, tak i Noxů, Asgardů i 

Furlingů. Bez nás všech ta loď nepůjde aktivovat. Ale dokážou se dostat ke všem technologiím, které 

jsou na lodi. Navíc na základně toho bylo poměrně dost,“ informoval je Jannar. 

„Omlouvám se, že jdu pozdě,“ řekl doktor Jackson, který přišel za nimi do zasedací místnosti. Posadil 

se vedle Thora a vložil se hned do konverzace. 

 

F5P-396, Sibyla 

Mezitím na Sibyle si zamluvil zasedací místnost Kevin se Sam, kteří si pozvali Simi, Setrdat a Biany. 

Když už chtějí pozemšťané jít proti Druhé alianci, tak alespoň ve velkém množství. 

 

Joana Setrdat seděla vedle Sam, která měla před sebou na stole laptop, na kterém spouště informace, 

které se ostatním zobrazily na dataprojektoru před nimi. 

„Podařilo se nám najít základnu, na které se nachází Druhá aliance. Jak se dá očekávat, planetu střeží 

snad téměř všechny jejich lodě, které disponují antickou technologii použité na prototypu antické 

lodi,“ informovala všechny Sam. 

„Máme v plánu nainstalovat samou technologii na naše lodě. Budeme tak s nimi rovnocenní soupeři. 

Je tu ale problém s počtem lodí. Nás je jen šest, další dvě lodě jsou ještě ve výrobně, a jich je víc než 

dvacet,“ řekl Kevin. 

„Vy jste mohli nám, my teď pomůžeme vám. Za rasu Simů souhlasím. Počítejte s námi, plukovníku,“ 

ozval se jako první Nico Sim. Kevin souhlasně kývnul hlavou. 

„Za Bian souhlasím. Počítejte i s námi,“ souhlasila ministryně Joen Shone, vůdkyně bianské vlády. 

Všichni teď čekali, až se ozve Joana Setrdat, která stále přemýšlela. 

„Kdybychom na naší planetě neměli válku, tak bychom vám pomohli. Omlouvám se, ale nemáme na 

to lidi.“ 
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„To je v pořádku. Vaši situaci chápeme,“ řekla jí na to Sam. Kevin mezitím požádal, aby Joanu Setrdat 

doprovodili k bráně, jelikož to, co budou probírat, je jen pro ty, co budou s nimi bojovat. Joen a Nico 

vstali a přesunuli se k Sam, která byla v šestém měsíci těhotenství. 

„Holka nebo kluk?“ zeptala se první Joen než Nico, který se právě chtěl zeptat na to samé. Sam se 

usmála a odpověděla: „Holka.“ 

„Gratuluji, alespoň ta naše rošťanda bude mít někoho na hraní ve svém věku, až se vám narodí,“ řekl 

Nico. 

„To doufám, alespoň pozná hned po nás jinou rasu,“ řekla na to Sam a obrátila se ke Kevinovi, který 

se k nim přidal. 

„Jaký je teda plán?“ zeptala se Joen. 

„Na Atlantidě jsou v tuto chvíli Asgardé, Noxové, Furlingové, a dokonce i Antikové. Jakmile 

dostaneme adresu planety, kde se Druhá aliance s Piny nachází, neváháme a vyrážíme přímo na ně. Do 

týdne provedeme testy na naší nové lodi, a pokud vše dopadne dobře, budeme moci s nimi rovnocenně 

bojovat.“ 

„Dokázali jste získat technologii, která dokáže překonat tu jejich?“ zajímalo Nico. 

„Ne tak docela. Spíše vše vyjde na stejno a vyhraje ten, kdo bude mít štěstí. Queenmary je prozatím 

jediná loď, která proti nim může vyrazit. Ale když zbylé naše lodě budou nejméně v párech, mají šanci 

tak jako samotná Queenmary,“ odpověděl Kevin. 

„A co budeme dělat my?“ zeptala se Joen. 

„Hodili by se nám lidé, kteří by pod vedením našich týmů pronikli na planetu bránou nebo 

transportním paprskem a obsadili antickou základnu. Je to riskantní, to říkám rovnou, ale jiná možnost 

není.“ 

„Dobře, souhlasím. Promluvím s radou a pokusím se sehnat co nejvíce lidí na pomoc.“ 

„Také souhlasím. Stále jsme vašimi dlužníky,“ souhlasil i Nico. 

 

F5P-396, Atlantida 

Daniel Jackson v tuto chvíli hovořil s Jannarem, který jak Danielovi, tak i všem vyprávěl o historii, 

kdy Antikové, Noxové, Asgardé a Furlingové okupovali celou galaxii a spolupracovali mezi sebou. 

„Někteří z vás to možná ví, někteří ne, ale ani jedna z ras nepochází z Mléčné dráhy. Všichni jsme se 

seznámili až zde, když jsme putovali vesmírem a hledali další známky života. Kdybych vám měl vše 

povědět, byli bychom tu nejméně sto let, takže přejdu k tomu hlavnímu. Po našem seskupení jsme se 

rozhodli postavit společnou loď, která bude spojovat všechny čtyři rasy. Jenže, po její stavbě na nás 

zaútočili Oriové, kteří nás dokázali rozdělit a útočit na nás ve větším množstvím. Na Zemi dokonce 

vypustili mor, který donutil Antiky opustit Zemi. My Furlingové jsme se vydali do jiné galaxie, stejně 

tak i Antikové. Asgardi se zpátky vrátili do vlastní galaxie a Noxové zůstali v Mléčné dráze, kde si 

našli planetu, na které budou žít. Jejich galaxie byla totiž už dávno zničena. Pocházela totiž hned vedle 

orijské. Od té doby jsme pohromadě nebyli, to až do teď.“ 

„Co ta loď dokáže?“ zeptala se Hetty. 

„Téměř všechno, na co jen pomyslíte. Má maskování, hyperpohon, štíty, nový druh generátorů. Když 

se dobře použijí, dají se srovnat s energií v ZPM. Několik druhů zbraní posílené antihmotou. Kdyby ta 

loď vzlétla, dokázala by zničit i samotnou Atlantidu,“ odpověděl Janner. 

„Už teď máme s Druhou aliancí více práce. Jestli se jim ji podaří nějak aktivovat, …“ 

„Nic je nezastaví,“ dopověděl za Hetty Thor. 

„Co teda uděláme?“ zeptala se Elizabeth. 

„Kolem základny hlídkuje spousta jejich lodí, nemáme šanci se tam dostat. Chce to více palebné síly.“ 
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„Takže musíme čekat. Mezitím ale mohou kdykoliv na nás zaútočit a my na ně nejsme připraveni,“ 

ozvala se tentokrát Helen. V místnosti zavládlo ticho, avšak Thora, Jannara a Anteause napadlo něco, 

co by vyrovnalo skóre. 

 

Neznámá soustava, Peuta, základna 

Alec Pin a Kerro procházeli základnou, která vedla do části, kde byl hangár. Po otevření dveří se 

vydali přímo k prototypu antické válečné lodi, u které stáli Mithras a Jakob. 

„Jak jsme na tom?“ zeptal se Kerro. 

„Máme dvě zprávy, jednu dobrou a druhou špatnou,“ odpověděl Mithras. 

„Ta dobrá?“ zajímalo Aleca. 

„Podařilo se nám zjistit, že loď nestavili jen Antikové, jsou tam použity i technologie jiných ras. Teď 

se snažíme přijít na to, které to jsou,“ odpověděl Jakob. 

„A ta špatná?“ zeptal se tentokrát Kerro. 

„Špatná je ta, že abych mohli aktivovat loď, potřebujeme DNA všech ras, které se na tom podílely. A 

pak ještě zazáplatovat díru, kterou jsme tam vytvořili, abychom se do ní vůbec dostali, když se nám 

nepodařilo získat antickou DNA k otevření přepážek,“ odpověděl Mithras. Alec s Kerrem kolem nich 

prošli a za pomocí vytvořené díry do lodi se dostali dovnitř. Jelikož lodní senzory reagovaly pouze na 

DNA stavitelů lodi, museli po lodi rozmisťovat svítilny, aby viděli na cestu. Když Oba dorazili na 

chodbu, která vede do strojovny, zastavil je Leort, který dohlížel na rozřezávání dveří. 

„Musíte vydržet pár vteřin, právě se dostáváme dovnitř,“ oznámil oběma velícím, poté se vrátil 

k ostatním dělníkům, kteří se plazmovým řezákem dostávali dovnitř. Když kus zavřené přepážky spadl 

dovnitř do místnosti, Leort přišel za oběma stojícími veliteli a oznámil: „Už můžete jít. Právě jsme se 

dostali dovnitř.“ Jako první do strojovny vešel Kerro, hned za ním šel Alec. V místnosti se nacházela 

technologie patřící Antikům, Noxům, Asgardům a Furlingům. Po dlouhé době se podařilo Druhé 

alianci dostat k nejmocnějším technologiím této galaxie. Oba se kolem sebe rozhlíželi. Viděli tolik 

dialektů, které v životě ještě neviděli. Okamžitě tak poslali Leorta, ať přivede vědce, který se na to 

podívá. 

„Okamžitě se spojte s Luciánskou aliancí. Je načase vybojovat si místo v této galaxii,“ zavelel Alec. 

 

Země, Colorado Springs, SGC 

Nedávno povýšený plukovník Mitchell procházel s Teal’cem chodbami, které vedly do řídící 

místnosti. Když tam oba přišli, čekal tam na ně generál Landry. 

„Děkuji, že jste přišli.“ 

„Co se děje, pane?“ zeptal se Cameron. 

„To za chvilku zjistíme,“ odpověděl Hank. 

„Příchozí červí díra,“ oznámil Walter, když se brána aktivovala. Iris na bráně byla aktivovaná. 

„Identifikační kód Sibyly.“ 

„Otevřete iris.“ Po otevření iris se Hank s Cameronem a Teal‘cem vydali do místnosti bránou, kde 

stoupli před rampu. Z brány mezitím vyšla Sam, která přišla všechny informovat. 

„Plukovníku.“ 

„Pane.“ 

„Máte něco?“ 

„Problém. A hodně velký.“ 

„Co se stalo?“ zeptal se tentokrát Cameron. 

„Ta antická válečná loď není vlastně antická. Tu loď stavěli před mnoha tisíci lety Antikové, Noxové, 

Furlingové a Asgardé.“ 
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„A sakra,“ řekl na to Hank. 

„Jo. Máme adresu, kde ta základna je. Jenže nemáme dostatek lodí a pozemní síly k útoku. Furlingové 

se pokoušeli získat základnu zpátky, jenže se jim to nepodařilo, proto se teď spojili s námi. Daniel se 

snaží zjistit, jestli existuje šance na překonání té lodi.“ 

„A co Simové, Biani a Setrdat?“ 

„Simové souhlasili, Biani taky, ale Setrdat mají na své planetě vlastní válku, takže ti se nepřidají,“ 

odpověděla Sam a všichni čtyři vyrazili do zasedací místnosti, která byla nad řídicí místnosti. 

 

F5P-396, Atlantida 

Mezitím Kevin, Nico a Joen dorazili na Atlantidu, kde je představil vzácným hostům. 

„Vy jste Sim, že ano?“ optal se Furling. 

„Jmenuji se Nico Sim, jsem velitel simského národa. 

„Jannar Furling, velitel furlingské válečné flotily.“ 

„Anteaus, velitel Noxů.“ 

„Thor, velitel asgardské flotily.“ Po představení se všichni usadili kolem jednoho stolu. 

„Sam šla na Zemi informovat generála Landryho o situaci. Sibyla se jíž spojila se všemi našimi 

loděmi. Za necelý den by měly být na Zemi,“ oznámil Kevin. 

„Jak to vypadá s planetou, která je totožná se Zemí?“ zeptala se Elizabeth. 

„Odyssea provedla důkladnou analýzu. Je čistá. Můžeme se na ni kdykoliv přestěhovat,“ odpověděl 

Kevin. Někteří z nich se na ně dívali zmateně, vůbec nevěděli, o čem mluví. 

„IOA chce převzat kontrolu nad celým programem a nad vojáky. Podnikají kroky, aby nás některý 

zavřeli rovnou do cel. Rozhodli jsme se, že až skončí válka proti Druhé alianci, přestěhujeme se na 

Zemi, kterou kdysi dávno obývali Antikové, než vytvořili naši známou Zemi. Obě planety jsou si 

podobné,“ vysvětlil Kevin. Nico byl z toho v šoku, stejně tak i Thor, Jannar, Anteaus a Joen. Paul 

s Lionelem se právě teď něco chystali říci, když tu najednou se objevil hlavní velitel povznesených 

Antiků. 

„Mno né, Oader. Už jsem doufal, že po mém příletu se neukážeš,“ řekl Jannar. 

„Když ti dva neustále zasahují do nižších vrstev bytí, musel jsem se tu ukázat,“ řekl na to Oader. 

Lionel i Paul raději před ním couvali dozadu, kde poblíž zdi stál i Kevin, který nastavil ruce před sebe, 

aby do něj nenarazili. Když se oba zastavili, podívali se na Oadera, který mezitím přišel k Jannarovi. 

„Existuje způsob, jak je porazit. Ale musíte všichni přiložit ruce k dílu.“ 

 

Země, Colorado Springs, SGC – O týden později 

Sam s Kevinem se právě teď nacházeli v kantýně, kde si sedli tak, aby na ně nikdo neviděl. 

„O čem jsi chtěl se mnou mluvit?“ zajímalo Sam, která se k němu přitulila. Kevin vyndal z kapsy 

krabičku, kterou otevřel. Byl v ní zásnubní prstýnek. Vytáhl ho a zeptal se: „Chtěla by sis mě vzít?“ 

„Ano,“ odpověděla Sam bez váhání a Kevin jí zasunul prsten na prsteníček. Po velkém polibku se 

podívali směrem ke dveřím, u kterých stál Cameron. Bylo tu pár věcí, které by rádi mezi sebou 

vyrovnali. Cam si přisedl k nim a čekal, kdo s čím začne. 

„Vím, že je tu spousta věcí, které se napravit nedají, ale snad napravíme toto. Nechci přijít o naše 

přátelství, které mezi námi bylo. Bylo špatné se takhle pohádat. Omlouvám se.“ 

„Neomlouvej se, to já bych se měl spíše omluvit. Choval jsem se jako blbec.“ 

„Taky bych se měl omluvit,“ řekl Kevin a nastavil ruku. Cam ji taky nastavil a oba si potřásli. Všichni 

dobře věděli, v jaké situaci se nachází, a tak se rozhodli tuto prkotinu hodit za hlavu. 

„Holka nebo kluk?“ 
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„Holka,“ odpověděla Sam a zasmála se. 

„Máte jméno?“ Sam se podívala na Kevina, který odpověděl za ni: „Bude se jmenovat Lilieth.“ 

Nakonec si všichni tři nechali donést oběd, při kterém si dále povídali. 
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Epizoda 14 : Život na lodi? 

 

Mléčná dráha 

K9L-MKS, Queenmary 

Po velké schůzi čtyř nejmocnějších ras v galaxii se pozemšťané rozhodli s testy Queenmary začít o 

něco dříve, než bylo v plánu. 

 

Kevin s Jane byli jediní, kdo byli na můstku Queenmary, zbytek posádky se nacházel na Odyssey. Jane 

sedla k taktické konzoli a Kevin k pilotní. Po krátké kontrole mohli začít s první částí testů. 

 

Prostor, K9L-MKS, Odyssey 

Mike se Sharon měli na starost můstek Odyssey, která setrvávala na orbitě planety. Po několika 

vteřinách čekání mohli všichni na můstku spatřit novou pozemskou bitevní loď třídy Queenmary. 

Mike sedící i pilotní konzole aktivoval boční obrazovku, na které se zobrazil můstek Queenmary. 

„Jak to jde, pane?“ 

„Zatím vše funguje, jak má. Můžeme začít,“ odpověděl Kevin. 

„Dobrá. S čím začneme?“ zeptala se Sharon. 

 

Queenmary 

Zatímco Kevin hovořil s Mikem a Sharon, Jane zkontrolovala poslední systémy, které jsou důležité pro 

boj. 

„Štíty jsou aktivní a fungují na sto procent. Můžeme začít,“ oznámila Jane po kontrole. 

„Aktivujte paprskomety s účinností dvacet procent,“ rozkázal Kevin a na druhé straně tak učinili. 

„Paprskomety nabity. Připravte se,“ oznámila Sharon, „Tři, dva, jedna, teď.“ 

 

Z Odyssey se začaly objevovat modré paprsky, které mířily na Queenmary. 

 

Po jejich dopadu se Jane podívala na obrazovku a oznámila: „Štíty drží na sto procentech.“ 

„Výborně. Zvyšte na padesát.“ 

„Rozkaz,“ řekla Sharon a po chvilce dodala, „Připraveni.“ 

„Můžete.“ 

„Tři, dva, jedna, teď,“ po odpočtu se opět objevily paprsky, které dopadly na Queenmary. Po znovu 

kouknutí na obrazovku zjistili, že štíty drží na sto procentech. 

„Sharon, dej tam sto procent a střílejte do nás, dokud neřeknu stop,“ rozhodl Kevin. 

 

Země, SGC 

Sam šla s Cameronem do zasedací místnosti, kde na ně čekal podplukovník Stark. Když oba za ním 

dorazili, jako první se zeptala Sam: „Co se děje?“ 

„To nevím. Ale Landry má poslední hodinu až moc práce. Pořád volá prezidentovi. Zjevně IOA opět 

něco vyvádí,“ odpověděl Stark. 

„Nejdříve zatykače na Kevina a Helen. Teď to bude co?“ zajímalo Sam. 

„IOA chce zveřejnit celý program,“ odpověděl Landry po skončení hovoru s prezidentem. 

„A jsou ty lidi normální, nebo co?“ zeptal se Cameron. 

„Prezident zatím souhlasí s námi, že by to mělo být v utajení. Ale je jen otázkou času, než vše vyplave 

napovrch.“ 
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„Jak jsme na tom s přesunem věcí z Oblasti 51?“ zeptala se Sam. 

„Vše je přesunuto na Digammu. Celá oblast je už prázdná. Ale aby IOA nic nepoznalo, pořád tam 

máme lidi, kteří oblast hlídají.“ 

„Pentagon?“ zeptal se Cameron. 

„Z poloviny vyklizeno. Jak je na tom Hammond?“ 

„Začali jsme stavět základnu v Cheyenne Mountain, tak jako je tady. Do měsíce by měla být základna 

hotová, dříve to bohužel nejde,“ odpověděla Samantha. 

„Dobře. A co naši dva hosti v celách?“ pozeptal se Henry na muže sloužící Pinům a Druhé aliance. 

„Pořád naživu, bohužel,“ odpověděl Stark a Sam se zachechtala. 

„Leaf a Trents pořád přemýšlí, jak by nás dostali. Ale já jim to zamezil,“ dopověděl Stark. 

„Zjevně je máte hodně rád, takže vám je nechám na starost,“ rozhodl se Henry. 

„Proč zrovna já? Vždyť víte, že bych je nejraději zastřelil.“ 

„A proto vám je dávám na starost, abyste je nezastřelil.“ 

„Díky, pane,“ řekl na to otráveným hlasem Stark. 

„Víte někdo, jak dopadly testy Queenmary?“ zajímalo Sam. 

„Za chvíli by se měli ozvat. Ale podle předchozí zprávy se na ni chystají použít všechno, co je na 

Odyssee k dispozici,“ odpověděl Henry. 

 

Prostor, K9L-MKS 

Odyssey i Queenmary poletovaly nad planetou po dokončení všech testů, které byly úspěšné. 

 

Queenmary 

Část posádky z Odyssey se nalodila na Queenmary. Když všichni byli na svých místech, mohli vyrazit 

k Zemi. Jelikož Kevin převzal velení Queenmary, Odyssey v tuto chvíli velí kapitán Evans, než si ji 

oficiálně převezme její pravý velitel. Kevin s Jane prozatím nikoho nepustili ke konzolám, jelikož jsou 

novější a mají jiné funkce než ty předchozí na Odyssey. Proto oba u nich seděli. 

„Odyssea hlásí, že jsou připraveni,“ oznámila Jane. 

„Výborně. Letíme domů.“ 

 

Prostor, K9L-MKS 

V prostoru se před oběma loděmi otevřela hyperprostorová okna. Po vletění do nich zmizely. 

 

Země, SGC – o půl hodiny později 

Sam seděla doposud v zasedací místnosti. Hladila si bříško a čekala. Když to zrovna nečekala, bílé 

světlo oslnilo celou místnost. Na chvilku si tak musela zakrýt oči. Když je ale odkryla, objevili se před 

ní plukovníci Pendergast a Emerson. Sam vstala ze židle a stoupla si k nim. 

„Sam.“ 

„Plukovníci. Co vy tu děláte?“ 

„Taková návštěva,“ odpověděl Lionel. 

„Ale že se s námi ani nerozloučili. Takové vykopnutí bych z fanklubu rozhodně nečekal,“ divil se 

Paul. 

„Takže vy…?“ 

„Přesně tak. Máte nás zpátky,“ odpověděl Paul. Sam ani chvilku neváhala a oba obejmula. 

„Půjdete na naši svatbu, že ano?“ 

„Svatba?!“ oba se divili. 
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„Ano. Doufám, že než se vrátíte do aktivní služby, tak si uděláte čas.“ 

„Samozřejmě,“ zazněla jednoznačná odpověď. Do zasedací místnosti přišel Landry s doprovodem 

Mitchella. 

„Plukovníci,“ ozval se Landry a všichni tři se otočili směrem k němu. 

„Generále. Tak nás tu máte zpátky. Antikové nás tam po všech těch věcech od nich vykopli.“ 

„A ani se nerozloučili,“ doplnil Lionel. 

„Plukovníku, vy si můžete převzít Odysseu, jakmile dorazí k Zemi. Vy si ještě chvilku počkáte, jelikož 

na Columbii se dokončují poslední úpravy.“ 

„Nevadí, stejně tady s Paulem budeme mít menší prácičku. Pane, rádi bychom vás o něco požádali.“ 

„Jen povídejte.“ 

„Rádi bychom šli za svými rodinami. Zatím jim neřekneme pravdu, co se nám stalo, ale později se ji 

dozvědí,“ řekl Lionel. 

„Už jste přemýšleli o tom, co jim řeknete?“ 

„Že nás letectvo muselo prohlásit za mrtvé kvůli utajené mise, o které věděli jen někteří vojáci,“ 

odpověděl Paul. 

„Dobře. To vám schvaluji. Ale nejdříve, než se rozhodnete vystoupit na veřejnost, musíme udělat 

několik věcí, jinak IOA půjde i po vašich rodinách.“ 

„Co prosím?!“ divili se oba dva. 

„IOA chce získat moc nad vojáky a nad celým programem Hvězdná brána,“ odpověděl z dálky Kevin, 

který stál s Jane u dveří, které vedli do zasedačky. Oba vešli dovnitř a přidali se k nim. 

„Rád vás vidím, plukovníci.“ Oba se tomu usmáli. 

„Tak jak dopadli testy?“ zeptal se Landry. 

„Testy dopadly překvapivě dobře. Vydrží více než Odyssey, a to se divím. A co Antikové, Furlingové, 

Noxové a Asgardé? Už na něco pořádného přišli?“ 

„Chtějí opět postavit stejnou loď, která by byla jak ten prototyp.“ 

„Ale…?“ Marks tušil v tom nějaký háček. 

„Bude to trvat.“ 

„To je špatný,“ řekla na to Jane. 

„To jo. Obzvlášť, když jsme zaznamenali pohyb jejich lodí,“ řekl Henry. 

„Kolik?“ zeptal se Paul. 

„Něco kolem dvaceti. A podle zvěstí se už dostali přímo k technologií na té lodi. Zjevně už mají lepší 

zbraně.“ 

„A taky maskování,“ dodal Lionel. 

„No do prčic. Tak tohle mi úplně vypadlo z hlavy,“ přiznal se Marks. 

„Tys nenechal dát na Queenmary maskovací zařízení?“ zeptala se Marksová. 

„Ne. S tím jsem fakt nepočítal. Hlavní bylo, aby měla lepší zbraně a štíty.“ 

„Stihnete ho tam dát?“ zeptal se Landry. 

„Teoreticky. Zeptám se Kvasira…“ 

„No moment,“ přerušila ho Sam, „Vy dva, už nikam nejdete. To u toho oltáře mám stát sama?“ Kevin 

pohlédl na Jane a ona zas na něj. Oba věděli, že má pravdu, a tak museli práci odložit. 

„Za tři hodiny vás všechny očekáváme. Takže běda, jestli nedorazíte.“ Všichni slíbili, že včas dorazí, a 

tak Sam vzala Kevina i Jane za ruku a odtáhla si je. 

„Moc jim to přeji,“ řekl Paul, když ti tři odešli. 

„Doufám, že na to nepřijde IOA, jinak by si odvedli jak jeho, tak i Svitsovou,“ řekl Henry. 

„Tomu nesmíme dovolit,“ řekl na to Lionel a všichni souhlasili. 
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„Nemáte tu někde pro nás dva smokingy?“ zeptal se Paul, když si uvědomil, že nemají nic na sebe na 

svatbu. 

„Hned se o to postarám,“ řekl Henry a odešel do své kanceláře. 

 

O 3 hodiny později 

Za tu dobu se hodně věcí ohledně svatby změnily. Svatba se původně měla konat u nich doma na 

zahradě, jenže se dozvěděli, že tam někdo z IOA pokaždé okukuje, takže museli místo konání změnit. 

Svatba se tak bude konat v SGC v místnosti, kde se nachází Hvězdná brána. Sam pozvala na svatbu i 

svého bratra Marka, kterému tak trochu musela říci pravdu, kde vlastně pracuje a co dělá. Když Mark 

přišel do prostoru brány se svými dcerami a manželkou, podívali se na cizí kruhový objekt, ke kterému 

vedla dlouhá rampa. 

„Docela zajímavé, jako ozdoba,“ řekl na to Mark. Všichni čtyři si myslí, že je to nějaká ozdoba patřící 

ke svatbě. Sam jim neřekla, že to je Hvězdná brána, díky které můžou cestovat na jiné planety. 

V místnosti krom nich také byl Mike a Sharon Evansovi, Paul Emerson, Lionel Pendergast, Henry 

Landry, Cameron Mitchell, Teal’c, Daniel Jackson, Elizabeth Weirová, Hetty Johnsová, Helen 

Svitsová a Jane Marksová a Swayn. Role oddávajícího čekalo Elizabeth Weirovou, která souhlasila 

s tím, že je oddá. Když přišel do místnosti Kevin Marks, všichni si stoupli na svá místa. Mike stoupl 

k rampě ke Kevinovi, jako svědek. 

„Nervózní?“ zeptal se Mike. 

„Trochu.“ Jane mezitím odběhla z místnosti a šla doprovodit nevěstu. Když zazněla hudba v krátkém 

znění, všichni stoupli na svá místa a čekali na příchod nevěsty, která za doprovodu Jane přišla 

v krásných bílých šatech, ve kterých jí šlo vidět těhotenské bříško. Když taktéž stouply na svá místa, 

Elizabeth mohla začít. 

„Sešli jsme se tu v tento den, abychom spojili tohoto muže a tuto ženu. Pokud zná někdo důvod, proč 

by se tito dva lidé nemohli vzít, ať nyní promluví, nebo ať mlčí navždy.“ Všichni jednoznačně mlčeli, 

a tak Elizabeth pokračovala, „Pokud nikdo, tak budeme pokračovat. Táži se vás Kevine Marksi, berete 

si zde přítomnou Samanthu Carterovou za svou právoplatnou manželku? Budete ji milovat a ctít 

v dobrém i zlém, ve zdraví i nemoci, v bohatství a chudobě? Vzdáte se všech jiných a oddáte se jen jí, 

dokud vás smrt nerozdělí?“ 

„Ano, beru,“ odpověděl Kevin. 

„A nyní se táži vás Samantho Carterová, berete si zde přítomného Kevina Markse za svého 

právoplatného manžela? Budete ho milovat a ctít v dobrém i zlém, ve zdraví i nemoci, v bohatství a 

chudobě? Vzdáte se všech jiných a oddáte se jen jemu, dokud vás smrt nerozdělí?“ 

„Ano, beru,“ odpověděla Sam. Všichni přítomni se usmáli. 

„Prsteny, prosím,“ požádala Elizabeth. K oltáři přistoupil Paul, který měl prsteny připravené na 

podloženém tácku. Jako první vzal do rukou prsten Kevin, který řekl: „Tímto prstenem na důkaz své 

lásky a věrnosti stvrzuji náš sňatek.“ Po těchto slovech jí ho nasadil. Sam poté natáhla ruku a vzala do 

rukou druhý prsten. Vzala Kevinovu ruku a nasadila mu prsten se slovy: „Tímto prstenem na důkaz 

své lásky a věrnosti stvrzují náš sňatek.“ 

„Nyní vás prohlašuji za manželé. Můžete políbit nevěstu,“ jakmile to Elizabeth dopověděla, Kevin 

políbil Sam. Všichni v místnosti začali tleskat a jásat. Po chvilce Elizabeth dodala: „Dámy a pánové, 

přestavuji vám manželé Marksovi.“ 

 

Svatební hostina se přesunula do jídelny, kde pro všechny bylo připravené pohoštění. Sam seděla vedle 

Kevina. Aby se neporušila jedna tradice, tak Jane přinesla velký šátek a přivázala je k sobě. 
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„Vážně, Jane?“ 

„Nevěsta má určitě hlad. Obzvlášť, když jí za dva.“ Sam se zasmála, ale přestala v ten moment, kdy 

Kevin nabral první lžičku a nastavil ji jí před ústa. Nejdříve se podívala na něj a pak usrkla polévku. 

Pak byla na řadě ona. Zatímco ti dva se krmili, k Jane se připojil Pavel Barta. Oba seděli vedle sebe a 

popíjeli víno. 

„Rád bych tě teď unesl, ale tvůj brácha by mě pak nejspíše zabil,“ zašeptal Jane do ucha. 

„Ten by nezabil ani mouchu, natož člověka. Ale když počkáš, až se začne tančit, tak pak možná,“ 

odpověděla Jane. 

 

Čas rychle plynul, že novomanželé zrovna tančili stejně jako Jane s Pavlem. Když zrovna Jane 

s Kevinem byli poblíž sobě, rychle jí zašeptal do ucha: „Jen běžte.“ Jane se začervenala a usmála se na 

brášku. 

„Děkuji,“ taktéž tiše odpověděla. Pak vzala Pavla za ruku a odešla s ním z jídelny. 

„Kam ti dva šli?“ 

„Jak je znám, tak si najdou první prázdnou místnosti s postelí.“ 

 

F5P-396, Atlantida – Večer 

Jelikož si novomanželé chtěli užít krásné líbánky, tak se rozhodli, že vyrazí na Atlantidu, kde pro ně 

Elizabeth nechala přichystat pokoj. Na Zemi by si moc líbánky neužili, museli by být buď na lodi nebo 

v SGC, takže jim nezbývalo nic jiného. Oba teď leželi na posteli při sobě a nad něčím přemýšleli. 

„Vážně to chceš udělat?“ zajímalo Sam. 

„Na Zemi zůstat nemůžeme. Než začneme s kolonizací na kopii Země, tak budeme bydlet na lodi. 

Doufám, že te do dvou měsíců stihneme, než se narodí malá,“ odpověděl Kevin a rukou se dotkl 

bříška. Sam se k němu přitulila a oba pak zavřeli oči a spali. 

 

Země, Colorado Springs, dům Marksových – o týden později 

Sam, Jane i Kevin se nechali transportovat do domu do sklepa, kde nikdo zvenčí neuvidí záblesk 

paprsku. Jelikož zvenčí od silnice jde vidět pouze kuchyň, otevřená garáž a chodba, tak těchto 

místnosti se všichni tři vyhýbali. Kevin s Janě vytáhli krabice a všechno do nich dávali. Sam mezitím 

dávala oblečení do krosen a sportovních tašek, které našla ve skříni. Když všechno měli sbalené, vrátili 

se zpátky do sklepa, kam všechno naskládali na hromadu. Pak si vše nechali přenést na Queenmary, na 

které se prozatím nacházel základ posádky, která je navíc půjčená z Odyssey. 

„Počkejte na mě na Queenmary,“ řekl Kevin. 

„Na to zapomeň. Bez tebe nikam,“ řekla Jane. 

„Jen si označím motorky s autem a oskenuji barák. Nic jiného nechci.“ 

„Tak ty oskenuj barák. Já označím motorky a auta,“ navrhla Jane. Kevin nakonec souhlasil a oba 

sourozenci vyšli po schodech nahoru do předsíně. Sam se mezitím nechala přenést na palubu 

Queenmary. Jane se pomalu plazila po zemi směrem ke garáži. Naštěstí dveře k ní z domu jsou 

posouvající do stran, takže si udělala menší škvíru a vytáhla z kapsy zaměřovač. Postupně ním 

označila dvě motorky a dvě auta. Po splnění úkolu se odplazila zpátky do obýváku, kde se nacházel 

její brácha. 

„Hotovo. Co ty?“ 

„Taky,“ odpověděl Kevin a vzal do rukou vysílačku 

„Zaměřte všechny lokátory a přeneste nás na palubu.“ Než vše Queenmary zaměřila, oba se 

porozhlédli kolem sebe. Věděli, že je to možná naposled, co jsou tady. 
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„Zahajuji transport,“ ozvalo se z vysílačky a vše označené bylo přeneseno. 

 

Muž sedící v autě před Marksovým domem viděl záblesk z garáže. Rychle otevřel dveře a vyběhl 

z auta. Když viděl, že najednou všechno zmizelo, vzal mobil a spojil se s vedením IOA. 

„Vše zmizelo. Už se sem nevrátí.“ Poté zpátky schoval mobil a vrátil se do auta, se kterým odjel. 
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Epizoda 15 : Bitva o Zemi 

Země, SGC 

Paul i s Lionelem se připravovali na to, co vše řeknou svým rodinám. Oba stáli před východem z SGC. 

Když se hlavní vrata otevřela, před nimi na ně čekala dvě auta. 

„Hodně štěstí,“ popřáli si navzájem. Každý nasedl do auta a vydali se na cestu ke svým rodinám. 

 

Země, USA, Michigan, Saginaw 

Po několika hodinách jízdy autem dorazil Paul k domu, kde bydlel se svou ženou a dvěma dětmi. Po 

chvilce přemýšlení vystoupil z auta a namířil si to ke vchodovým dveřím. Sice měl u sebe klíče, ale 

raději zazvonil. Zevnitř se ozvalo: „Moment.“ Když Amanda Emersonová, jeho manželka otevřela 

dveře, neměla slov. 

„Paule…“ Okamžitě jí vyhrkly slzy. 

„Jsem to já.“ Paul ji okamžitě obejmul a políbil. 

„Mami, kdo to je?“ zeptaly se obě děti, když přišly na chodbu. Amanda popošla bokem, aby obě děti 

viděly tátu. 

„Tatí.“ Dvojčata se rozeběhla a Paul dřepnul, aby oba mohl obejmout. 

„Pojďte k tátovi.“ Obě děti si vzal do náručí a vešel dovnitř do domu. Amanda za ním zavřela dveře. 

Po vyzutí botou si to namířil rovnou do obývacího pokoje, který je propojený s kuchyní. Sedl i s dětmi 

na gauč a políbil je na čelíčko. Amanda dřepla před Paula a položila hlavu na jeho nohy. Nikdo z nich 

neměl slov, všichni byli rádi, že je rodina opět pohromadě. 

 

Země, Kanada, Quebec, Montreal 

Po dlouhé cestě, než měl Paul, dorazil i domů Lionel. Tentokrát po zazvonění neotevřela manželka, ale 

syn, Peter Pendergast. 

„Tati.“ Oba se objali a poplácali po zádech. 

„Později ti vše vysvětlím, kadete.“ Peter se usmál a oba vešli do domu. 

„Máma doma není?“ 

„Jela s Lexou na menší nákupy, aby bylo co jíst,“ odpověděl Peter. Jelikož venku proletoval sníh, 

zůstali v obývacím pokoji u krbu, ve kterým byl rozdělaný oheň. 

„Tati, co se stalo?“ zajímalo syna. 

„Zatím ti mohu říci pouze to, že mě i Paula Emersona museli prohlásit za mrtvý kvůli jedné misi, o 

které vědělo jen pár lidí. Až bude ta správná chvíle, tak ti vše povím.“ 

„Jak se zdá, u letectva člověk nikdy neví, co ho čeká.“ 

„Přesně tak,“ souhlasil Lionel. 

 

Pravá Země 

Na pravé Zemi začali pozemšťané stavět své základny a budovat nové domovy. Generál O’Neill stál 

před horou Cheyenne Mountain, která se pomalu měnila v základnu, jak je na Zemi. Už dlouho 

přemýšlel nad tím, jak budou říkat této planetě. Dlouho přemýšlel nad jménem Terra, jelikož obyvatelé 

této planety byli Antikové a Terra v Antičtině znamená Země. Když už ho nenapadal další název, tak 

se rozhodl, že jí tak říkat budou. 

„Pane,“ ozvala se najednou Morena Simonsová, „Všichni jsou připraveni na odlet. Čeká se jen na 

vás.“ Jack se otočil na Morenu, která stála pár metrů za ním. 

„Děkuji, majore,“ odpověděl Jack a aktivoval vysílačku, „Enterprise, tady O’Neill. Přeneste mě a 

majora Simonsovou na palubu.“ 
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„Rozkaz,“ ozval se nazpátek major Eric McKenzie. Během několika vteřin po zaměření byli oba 

transportování na loď. 

 

Prostor, Terra, Enterprise 

O’Neill se Simonsovou se objevili na můstku, kterému doposud velel McKenzie. 

„Generále. Z SGC nám poslali souřadnice, kde se v současné době nachází Pinové. Generál Landry 

nás požádal, abychom to prověřili a zjistili, jak jsou na tom jejich lodě. Při cestě se k nám připojí 

Athena,“ oznámil major. Mezitím Simonsová sedla zpátky za taktickou konzoli a O’Neill sedl do 

velitelského křesla. 

„Odešlete zprávu do SGC, že jsme na cestě,“ řekl Simonsové a pak se obrátil na kormidelníka, 

„Zadejte kurs.“ 

„Kurs zadán, vstupujeme do hyperprostoru,“ oznámil McKenzie a během několika vteřin Enterprise 

vstoupila do hyperprostoru. 

 

Země, Kanada, Quebec, Montreal 

Lionel s Peterem popíjeli pivo a čekali, až dorazí Lexa s Lindsay. Venku byla sněhová závěj, takže oba 

očekávali, že se na nákupech zdrží. Poté, co pivo v láhvi dopili, zaslechli otevírání dveří. Peter vstal 

z gauče a šel na chodbu. Přivítal doma mamku i sestru. Oběma pomohl vzít nákupy. Než je ale šel 

zanést, poukázal na něco, co by vůbec nikdo nečekal. Zpoza rohu se objevil Lionel, který po dlouhé 

době byl opět se svou rodinou. Lindsay nevěřila svým očím a hned se mu vrhla do náručí. 

„Jsi to opravdu ty?“ Lindsay se najednou rozbrečela. 

„Ano, jsem to já.“ 

 

Abydos, Princeton 

Princeton stejně jako Columbia byli zhotoveny dříve kvůli Druhé alianci, která se rozrostla více, než si 

na Zemi mysleli. Bylo rozhodnuto, že Princetonu bude velet podplukovník Mitchell, který v současné 

době stál na můstku. Na palubě byl pouze základ posádky, zbytek čekal na Zemi v SGC na nalodění na 

palubu. Když vše bylo přichystáno, Cameron vydal rozkaz k odletu na orbitu planety a poté ke vstupu 

do hyperprostoru směrem k Zemi.  

 

Hyperprostor, Enterprise 

Generál O’Neill přišel na můstek, když se zrovna přibližovali na místo určení výstupu z hyperprostoru. 

„Jsme téměř na místě. Senzory detekují nejméně dvacet pinských lodí a třicet lodí Druhé aliance. 

Athena navrhuje okamžitý obrat zpátky na Zemi. Dostali by nás dříve, než bychom něco stihli udělat,“ 

oznámil major McKenzie. 

„Spojte mě s ní.“ 

„Rozkaz.“ Jack přešel k boční obrazovce a čekal, až se objeví Helen. 

„Pane.“ 

„Co si o tom myslíte?“ 

„Takový počet lodí jsem v životě ještě neviděla. Zjevně budeme mít více problémů než doposud. Nic 

bychom teď nezmohli, maskování vlastní pouze Odyssea, která se nachází na Zemi a čeká na příchod 

Paula. Na Queenmary se ji snaží dát co nejrychleji, ale teď nemáme žádnou šanci i se ZPM zapojené 

v systému.“ 

„Souhlasím. Ozvu se Landrymu a vše mu řeknu,“ souhlasil Jack a obrátil se na kormidelníka, „Obraťte 

loď, letíme na Zemi.“ 
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„Rozkaz.“ Helen na druhé straně udělala to samé. Ani jeden z nich nechtěl riskovat zničení nebo 

poškození lodi. 

„Jinak bych chtěla dodat. Při cestě nás kontaktovali Asgardé, máme vám vyřídit, že pokud se vám 

bude chtít, tak si máte udělat menší výlet do Idy na Verghaliu. Mají tam menší překvapení.“ 

„Opět měsíc v hyperprostoru. Jak pěkný výlet to bude,“ zakňučel Jack. Ale pár vteřin poté pomyslel na 

to, že třeba Asgardé přišli na způsob, jak se zbavit Druhé aliance a Pinů. 

„Dobrá, uvidíme se na Zemi. O’Neill konec.“ Spojení bylo přerušeno a Jack se vrátil zpátky do 

velícího křesla. 

 

Prostor, Země, Queenmary 

Od doby, kdy se Sam s Kevin a Jane přestěhovali na Queenmary, tak to tam vypadá jako bordel na 

bordelu. Nikde nebylo v jejich kajutách k hnutí. A to měli jednu kajutu navíc zamluvenou. Všichni tři 

se váleli na velkém gauči a odpočívali. Za celý den už toho měli udělané poněkud dost. 

„Takže další věc na seznamu můžeme škrtnout,“ oznámila Jane. 

„Která to vůbec je? Těch věcí na odškrtnutí je už poněkud více než jen jedna,“ podotkl Kevin. 

„Maskování konečně funguje,“ odpověděla Jane a všichni se podívali před sebe, kde mohli vidět 

aktivní pole, které je dělá neviditelným před senzory všech lodí. 

„Jo, to jo,“ řekl Kevin a najednou se spustil poplach po celé lodi. 

„Co se děje?“ zajímalo všechny. Rychle vstali z gauče a běželi na můstek. 

 

Poručík Jennifer Haileyová, která v současné době seděla u taktické konzole, oznámila hned po jejich 

příchodu: „Dálkové senzory detekují přílet jedné neznámé lodi.“ 

„To se mi vůbec nelíbí,“ s těmito slovy sedl k pilotní konzoli. Zobrazil si dálkové senzory, na kterých 

viděl přílet neznámé lodi. 

„Můžou to být Pinové, Druhá aliance, Luciánská aliance, nebo úplně někdo jiný, se kterými jsme ještě 

neměli tu čest se seznámit,“ hádala Jane a Kevin hned na to přepnul senzory na skenování, aby zjistil, 

komu ta loď patří. Jelikož Queenmary byla maskovaná, tak o ní nikdo nevěděl. Ale jakmile začali 

zjišťovat informace o neznámé lodi, neznámá loď byla schopna zjistit jejich přibližnou polohu. 

„No do háje,“ řekl Kevin. Okamžitě vypl maskování a aktivoval štíty. 

„Kdo je to?“ zeptala se Sam. 

„Pinové,“ odpověděl Kevin a aktivoval paprskomety. Po několika přesných zásazích byla loď zničena. 

„Hezký,“ vyšlo z Jane, „Oficiální test na nepřátelskou loď byl úspěšný.“ 

„Začíná jít do tuhého. Je to poprvé, co vyrazili přímo k Zemi,“ řekl Kevin, který pomalu očekával 

bitvu, která bude zjevně větší než ta první, ve které bojovali proti Oriům. 

„Musíme informovat Zemi,“ oznámila Sam a pilotní konzole opět zapípala. Z hyperprostoru poblíž 

Queenmary vystoupil z hyperprostoru Princeton. 

„Princeton opustil hyperprostor,“ oznámila Jennifer. 

„Přesně podle plánu. Ještě chybí Columbia a jsme pohromadě,“ řekl Kevin. 

„A to není všechno,“ ozvala se Jane, když pohlédla před sebe. Z hyperprostoru vystoupila Athena a 

hned po ní Enterprise. Na všech lodí se aktivovala komunikace. 

„Všichni do zasedačky v SGC,“ ozval se O’Neill. Poté byla komunikace přerušena. 

„Tohle bude ještě hodně zajímavý,“ řekl na to Kevin a nechal sebe i Sam přenést do SGC. Mezitím 

Jane sedla za pilotní konzoli a pročítala nashromážděná data, které získali o pinské lodi. 

„Takže Piny můžeme vyškrtnout ze seznamu, ti nám neublíží. Ještě zbývá Luciánská aliance a Druhá 

aliance.“ 
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„Když už Pinové zkoušeli dostat se k Zemi, tak aby nám tu brzy neklepali na vrátka obě aliance,“ řekla 

Jennifer. 

„A proto jste tu my, abychom to ohlídali. Takže jdu ještě zjistit, jestli ta loď před explozí nestihla nic 

poslat.“ 

 

Země, SGC 

Poté, co dorazila Athena s Enterprise, se na velitelství shromáždili všichni velitelé bitevních křižníků. 

Lionel i s Paulem byli přítomni také, dokonce už na sobě měli letecké uniformy. 

„Kolik?“ zeptal se Paul, když jim Helen oznámila, že Druhá aliance měla poněkud větší sraz s Piny. 

„Nejméně dvacet pinských lodí a třicet Druhé aliance. Nechtěli jsme riskovat, proto jsme zůstali 

v hyperprostoru,“ odpověděla Helen. 

„Než budeme pokračovat dál o tom, kolik mají lodí a jak jsou silný,“ přidal se Kevin do rozhovoru, 

„tak před několika minutami vystoupila z hyperprostoru jedna pinská loď. Než stihla cokoliv udělat, 

tak jsme ji zničili. Jen nevíme, jestli už využívala tu novější technologii, nebo ji tam ještě neměli.“ 

„Začínají jednat,“ řekl Lionel. 

„Každopádně někdo bude muset hlídat Zemi. Když to zkusili jednou, nezaručí nám to, že to nezkusí po 

druhý. Columbia je připravena ke startu, čekají už jen na velitele,“ řekla Sam. 

„Vyrazím hned, jakmile ukončíme tuto poradu.“  

„Výborně. My zatím vyrazíme na Verghalii. Doufám, že Asgardé vymysleli něco nového,“ řekl Jack. 

„Jak jsou na tom Simové?“ zeptal se Henry. 

„Docela si s Furlingi padli do oka. Vypadá to, že brzy budou mít taky vlastní vesmírnou loď,“ 

odpověděl Cameron. 

„Konečně dobrá zpráva. S Hammondem za pár hodin vyrážíme k Atlantidě a Sibyle, abychom jim 

doplnili zásoby. Poté vyrážíme na Digammu, abychom postupně po postavení nového komplexu na 

pravé Zemi mohli přesouvat vše tam,“ oznámila Sam, která jako jediná seděla na židli. 

„Ehm, ohledně toho názvu, napadlo mě, že bychom jí mohli říkat Terra,“ ozval se Jack a ostatní se 

tomu hnedka zasmáli. Ale souhlasili, je to dobré jméno pro planetu. Do zasedačky přiklusal Daniel 

Jackson, který před příletem Enterprise přišel branou na Zemi. 

„Slyšel jsem, že zase letíš za Asgardy. Nebude ti vadit společnost?“ zeptal se. 

„Vůbec ne, vlastně jsem ti to chtěl navrhnout.“ 

„Ne, nechtěl.“ 

„Ne, nechtěl,“ přiznal se Jack. 

„Mimochodem, nechceš tam letět hyperprostorem, když je tam postavená SuperBrána, že ne?“ 

„Sakra, já na ni zapomněl. Takže jen pár hodin letu, to není špatný.“ 

„S Queenmary si udělám menší výlet za Piny. Zjistíme, jestli ta loď, co přiletěla sem, byla s úpravami 

nebo bez nich. Navrhuji, aby Athena, Odyssea i Princeton zůstali poblíž Zemi, kdyby se náhodou 

chtěli objevit znovu.“ 

„Buďte opatrní. Kolem té planety bylo minimálně padesát lodí. A to ani nevíme, kde k těm lodím 

pořád přicházejí. Každý měsíc mají minimálně o pět více,“ řekla Helen. Když si řekli vše důležité, 

mohli rozpustit rychlou poradu. Lionel okamžitě vyrazil k bráně, Paul se nechal přenést na Odysseu, 

Sam na Hammonda, Kevin na Queenmary, Helen na Athenu, Jack na Enterprise a Cameron na 

Princeton. Jakmile všichni zmizeli, Landry vyrazil do své kanceláře. 

 

Prostor, Země, Odyssey 

Poté, co se Paul nechal přenést na Odysseu, čekalo tam na něj velké překvapení. 
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„Vítejte zpátky, pane,“ přivítala ho Sharon Evansová, která stála u pilotní konzoli. Všichni členové 

můstku stáli a dívali se směrem k němu. Všichni ho vřele přivítali zpátky do party jako 

nejdůležitějšího člena a zároveň i velitele posádky a lodi. 

„Děkuji, jsem rád zpátky mezi normálními lidmi,“ řekl na oplátku Paul, pak se zarazil a prohlédl si 

můstek, „Co jste mi udělali s lodí?!“ Vše totiž bylo úplně jinak, než si naposled pamatuje. Sharon po 

menším ksichtíku sedla do křesla se slovy: „Na to se zeptejte plukovníka Markse.“ Paula to ani 

nepřekvapilo, věděl, že za vším má prsty on. Sedl do velícího křesla a začal s rozdáváním úkolů. 

 

Hyperprostor, Queenmary – O jeden den později 

Jelikož Queenmary mířila do teritoria, kde vládnou Pinové, sedl si Kevin za taktickou konzoli a Jane 

za pilotní. Jennifer nechali stát ve přední části můstku u další konzoli, u které se musí stát. 

„Minuta do výstupu a u planety se nachází krásných deset lodí. Vážně se chceš do nich pustit?“ zeptala 

se Jane. 

„Jen zkusíme, co vydrží a podle toho uvidíme. Každopádně jim musíme dát vědět, že se k Zemi nemají 

přibližovat.“ 

„Asi budou hodně překvapeni, když jim na senzorech zabliká cizí loď.“ 

„Moment překvapení. Ještě, že máme maskování. Vystoupíme z hyperprostoru u jejich měsíce, tam 

nikdo není.“ 

„Rozkaz.“ 

 

Prostor, S9P-215, Domovská planeta Pinů, Queenmary 

Poblíž měsíce, který se nacházel blízko domovské planety Pinů, vystoupila z hyperprostoru 

Queenmary, která se hned zamaskovala. Za pomocí podsvětelných motorů se přiblížila k lodím, které 

hlídaly planetu. 

 

Kevin si na obrazovce zobrazil aktuální dění ve vesmírů. Zaměřil se na pinské lodě a přiblížil si je. 

„Takže Pinové mají jen dva druhy lodí. Teď zjistit, které z nich mají integrovanou novou technologii,“ 

řekla Jane. 

„Není třeba. Předtím používali FTL. Ta loď, co se objevila u Zemi, vystoupila z hyperprostoru.“ 

„Zkoušejí, jak rychle se dostanou s pohonem k Zemi.“ 

„Pohon teda mají vyzkoušený a zprovozněný, ale co zbraně?“ zajímalo Kevina. Jane se na něj obrátila 

a čekala, až se Kevin rozhodne k menší bitvě. 

„No dobrá.“ V současné době dvacetičlenná posádka Queenmary byla připravena na svých místech, 

když zazněl poplach připravenosti na boj. 

 

Queenmary poblíž pinských lodí se demaskovala a okamžitě se do nich pustila. Několik lodí bylo 

zničeno během chvilky, jelikož neměly aktivované štíty. Transportované atomovky se tak mohly o vše 

postarat. Šest lodí počáteční útok přežilo, takže započal pravý boj, který byl očekáván. 

 

S9P-215, Domovská planeta Pinů 

Alec Pin zrovna seděl v kanceláři, když mu do ní jeden z jeho poddaných vpadl. 

„Řekl jsem, že chci mít klid!“ zakřičel Alec. 

„Omlouvám se, pane, ale máme problém. Objevila se tu neznámá loď, která nám zničila už pět lodí. 

Dalším pomalu selhávají štíty!“ 

„Co je to sakra za loď?!“ Alec naštvaně vstal od stolu. 
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„Nevíme, ale má na palubě silnější techniku, než jsme my dostali od Druhé aliance.“ Oba opustili 

kancelář a vydali se do operační místnosti, odkud mohli sledovat bitvu mezi nimi a Queenmary. 

„Zobrazte mi tu neznámou loď a přibližte to!“ rozkázal Alec. Na velké obrazovce, která vysela před 

ním na celé stěně, se zobrazila Queenmary. 

„Přibližte mi levé křídlo!“ Jakmile tak učili, měli možnost vidět označení a název lodi: „BC-305, 

Queenmary“ 

„Jsou to pozemšťané!“ Alec naštvaně pěstí praštil do stolu, jelikož nevěděli o tom, že by pozemšťané 

měli takovou techniku, která dokáže porazit tu jejich. 

 

Prostor, S9P-215, Domovská planeta Pinů, Queenmary 

Na palubě Queenmary panuje pocit vítězství, jelikož se jim podařilo zničit všech deset pinských lodí. 

Když hlavní úkol splnili, vstal od konzole a přešel k boční obrazovce. Než se zvedl od konzole, 

aktivoval komunikaci, která směřovala na planetu. Na obrazovce se zobrazil Alec, na kterém bylo 

okamžitě poznat, že by pozemšťanům nejraději zmáčkl spoušť u hlavy. 

„Tohle bylo poslední varování. Držte se od Země, co nejdál, jinak přiletíme znovu,“ oznámil Kevin, 

pak přerušil spojení a vydal rozkaz k odletu zpátky na Zemi. 

 

Abydos, Columbia 

Po posledních přípravách byla loď kompletní. Když Lionel vstoupil na můstek, zahlédl několik lidí, 

kteří sloužili na Prometheovi. Mezi nimi byla i major Catherine Womacková, která do nedávna patřila 

ještě po Hammonda. Lionel si prohlédl můstek, který vypadal jinak než na ostatních BC-304kách, 

nebo jak byl na Prometheovi. Technika za tu dobu, co byli s Paulem u Povznesených, se změnila. 

„Tak jaké jsou rozkazy, pane?“ zeptala se Catherine, která seděla u pilotní konzole. 

„Musíme se připravit na válku. Dostaňte nás nahoru a zadejte kurs na Zemi.“ 

„Rozkaz. Otvírám hangárová vrata.“ Lionel tak opět po dlouhé době velel pozemské bitevní lodi, která 

se chvilku po vzlétnutí z hangáru dostala na orbitu planety, odkud vstoupila do hyperprostoru. 

 

Terra, Cheyenne Mountain 

Sam dohlížela na to, aby přesun důležitých věcí proběhlo bez komplikací. Stála před částečně 

zhotoveným komplexem, ve kterém budou vše řídit, tak jako tomu bylo a stále ještě je na Zemi. 

Hammond byl zaparkovaný pár metrů od hory, aby nemuseli chodit tak daleko. Když těhotná Sam 

viděla, že jde zatím vše podle plánu, vešla na základnu a namířila si to do řídící místnosti. Chvilku 

potom se v protější místnosti objevila Hvězdná brána, která zapadla do připravené polohy. Brána byla 

prozatím uzavřena, jelikož na základně nebylo nic, čím by ji mohli ovládat. Navíc brána nepocházela 

z Mléčné dráhy, ale z galaxie Pegasus. 

„Madam, tady major Whiteová,“ ozvala se z vysílačky. 

„Mluvte.“ 

„Columbia vyrazila na Zemi a Queenmary taktéž. Zároveň informovali, že Pinové měli pouze nové 

hypermotory, nic jiného. Snadno si s nimi poradili.“ 

„Děkuji, majore. Dejte jim vědět, že jsme začali s přesunem našich věcí do nové SGC. A že stavby na 

Digammě byly taktéž zhotoveny. Pro rychlý přesun ze Země tak můžeme využít právě Digammu.“ 

„Rozkaz.“ Sam pak odešla z řídící místnosti a namířila si to do nové zhotovené laboratoře, ve které už 

měla několik věcí donesených. Když si sedla ke stolu, na kterém měla zbrusu nový počítač, aktivoval 

se holografický display, který zobrazil vše, co měla Sam uložené na discích. Než stihla cokoliv otevřít, 

na display se objevila zelená tabulka, která udávala, že jí přišel subprostorem zpráva, která byla určena 
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pro lidi s hodností od plukovníka až po generála. Zprávu napsal ze Země generál Landry, který se 

musel rozhodnout k něčemu, co by ho nikdy nenapadlo. Ve zprávě stálo, že se musí rozhodnout, zda-li 

zveřejní zprávu o existenci Hvězdné brány. Především se to týkalo rodin vojáků, kteří slouží pod SGC. 

„A sakra.“ 

 

Neznámá soustava, Peuta, základna 

Po zjištění, že pozemšťané dokázali porazit Piny, se Druhá aliance rozhodla všechny své lodě plně 

vyzbrojit, aby později mohli čelit Queenmary, která se pro ně stala největší hrozbou. Kerro se nacházel 

na své mateřské lodi, která jako první byla vybavena veškerou technologií pocházející z prototypu 

válečné lodi patřící nejmocnějším rasám vesmíru. 
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Epizoda 16 : Pomoc, část 1 

 

Mléčná dráha 

Země, Colorado Springs, SGC 

Generálové O’Neill a Landry se rozhodli, že po všech komplikacích s IOA zřídí poblíž SGC další 

bunkr, do kterého přemístí rodiny všech vojáků a členů patřící pod SGC. Krom toho, že stavění bunkru 

zabere nějaký čas, několik lidí právě sedělo v zasedací místnosti, ve které bylo hrobové ticho. Nikdo 

nevěděl, co říci, jelikož se Landry rozhodl, že svým rodinám budou muset říci pravdu o existenci 

Hvězdné brány. Kevin s Jane to měli v podstatě ze všech nejlehčí, ani jeden neměl rodiče moc v lásce. 

Nejraději by už s nimi ani jednou nemluvili. Sam přemýšlela nad tím, jak to řekne svému bratrovi, i 

když ten už Hvězdnou bránu viděl, jen nevěděl, že je skutečná a jak se používá. Hodně lidí takhlenc 

přemýšlelo, jak to udělají. 

„A co vy, pane? Jak to uděláte?“ zeptala se Sam. 

„S Carolyn jsme se shodli, že to Kim řekneme.“ 

„Bude vám věřit?“ 

„Když jí to řekne Carolyn, tak určitě. A co vy?“ 

„Doufám, že mi bratr uvěří.“ 

 

Mezitímco přemýšleli, jak to řeknou svým rodinám, před SGC přijela dvě auta, ve kterých seděli Paul i 

Lionel se svými rodinami. Když dostali svolení od generála Landryho říci svým rodinám pravdu, 

rozhodli se, že je přivezou přímo na základnu. Když se dostali dovnitř, zavedli je do chodby, která 

vede do místnosti s bránou. 

„To, co vám teď ukážeme, je utajeno před zbytkem lidstva tady na Zemi,“ řekl Paul a kývnul na 

vojáka, který stál u přepážky, aby ji otevřel. Když vešli dovnitř místnosti, všichni viděli hvězdnou 

bránu. Peter se podíval na tátu, který na oplátku několikrát po sobě kývnul hlavou. 

„Ve skutečnosti jsme byli, lidsky řečeno, vážně mrtví. Vědecky řečeno jsme byli ale povznesení. 

Lionel byl velitelem Promethea, první pozemská loď. Já zas velitel Odyssey. Prometheus byl zničen 

nad jinou planetou, Lionel byl na palubě. Mě zabila Luciánská aliance, když na nás zaútočili. Oba jsme 

v jeden okamžik byli mrtví, pak se objevili Antikové, kteří postavili tuto bránu. Lze skrze ni cestovat 

na jiné planety. Rozhodli jsme se vám to říci, protože IOA chce několik z nás dostat do vězení. Chtějí 

nad námi plnou kontrolu a nejraději by vše řídili sami.“ 

„Tohle asi nebude nějaký vtip, když se vidím vaše výrazy,“ řekla na to Amanda. 

„Bohužel, není to vtip.“ Lionel se podíval na Petera, který nad tím vším přemýšlel. Jako voják to 

dokázal pochopit, proč tohle celý je před lidstvem utajeno.  

„Co teď bude s námi?“ zajímalo Lindsay. 

„Pár set metrů odsud postavilo SGC bunkr pro všechny rodiny, od kterých vždycky někdo pracuje pod 

SGC. Ale mezitím my se schováme jinde, kde na nás nemohou,“ odpověděl Lionel. Mezitím Paul 

zavolal na svou loď, aby je přenesla k sobě na palubu. Poté to samé udělal i Lionel. Paul i Amanda své 

děti drželi za ruce, aby se nebáli. To samý udělala i Lindsay, která držela za ruku dcerku Lexu. 

 

Prostor, Země, Odyssey 

Když se celá Emersonova rodina objevila na palubě Odyssey, kapitán Evans sedící ve velitelském 

křesle je přivítal. Pak vstal z křesla a stoupl si za sestru, která seděla u pilotní konzole. 

„Paule, co budeme dělat, když ten problém s IOA neskončí?“ zeptala se ho Amanda. 

„Budeme se muset odstěhovat na jinou planetu, která je totožná s touto.“ 
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„Totožná? Na hodinách o vesmíru jsem ani jednou nechyběla, takže vím, že Země není totožná 

s žádnou další planetou.“ 

„Tohle totiž není pravá Země. Antikové kdysi obývali planetu, skutečnou Zemi, kterou museli opustit, 

když tam vypuklo něco, co je donutilo opustit ji. Rozhodli se, že za pomocí vědy a svých schopností 

vytvoří totožnou planetu,“ vysvětlil jí Paul. 

„Dobrá, už se raději na nic neptám.“ Paul se usmál, a pak vzal syna do náruče, stejně jako Amanda 

dcerku. Všichni pak vyrazili směrem k velícího kajutě. 

 

Prostor, Země, Columbia 

Plně funkční Columbia poletovala kolem Odyssey, která si to během několika vteřin namířila do 

hyperprostoru. Lionel spolu s Peterem pochodovali po můstku, zatímco Lindsey a Lexa si hrály 

s majorem Erin Grantovou, která dříve sloužila taktéž na Prometheu stejně jako Lionel. 

„Teď už se nedivím, že tohle je před zbytkem lidstva ukryto.“  

„Až zítra dokončíš zkoušky, hned si tě vezmu pod sebe. S generálem O’Neillem mám vše domluvené. 

Bude při předávání diplomů.“ 

„Dobře. Co budu dělat, tati?“ 

„Postupně tě zde velící jednotlivých sekcí budou zaškolovat. Podle toho, co ti půjde nejvíce, tak tam 

budeš přiřazen. Ale jak jsem se dozvěděl, F-302ky umíš ovládat perfektně.“ Lionel se na syna podíval 

a ten se rázem zasmál. 

„Tohle mi chybělo,“ řekl Peter a Lionel ho poplácal po zádech. 

 

Země, hlavní budova IOA 

Pan Richard Woolsey spolu s praporčíkem Stanleym Keeperem seděli v kanceláři před velícím IOA, 

doktorem Carlem Stromem. Všichni tři tiše seděli a čekali, až přijdou další dva pozvaní, kteří zaklepali 

z chodby na dveře. 

„Dále,“ řekl Carl a s křeslem se otočil směrem ke dveřím, které se otevřely. Do kanceláře vešla žena 

s mužem, kteří si stoupli bokem poblíž Woolseyho. 

„Myslím, že vás nemusím představovat,“ řekl Carl, když viděl překvapující tváře Richarda i 

Stanleyho. Stojící poblíž nich byli totiž rodiče Kevina a Jane. 

„Kdy začneme?“ zeptala se Nina Marksová. 

„Ještě dneska,“ odpověděl s úsměvem Carl. 

 

Prostor, Země, Queenmary 

Sam se procházela chodbami Queenmary s tabletem v rukou. Měla totiž pro Kevina zprávu poslanou 

od SGC, která přišla před několika minutami. Když Kevina s Jane našla v tělocvičně, sedla si na židli a 

počkala, až skončí s trénováním hodu míčem na koš. 

„Vítězství,“ zaradovala se Jane, pak udělala před Kevinem radostný taneček. Když si všimla sedící 

Sam, ukázala na Kevina, že se má otočit. Oba si sedli vedle Sam, která podala Kevinovi tablet. 

„Co tam je?“ 

„Zpráva z SGC. Vlastně je to přeposlaná zpráva, jejíž autorem jsou vaši rodiče,“ odpověděla Sam. 

Jane okamžitě vytrhla Kevinovi z rukou tablet a rychle si přečetla zprávu, kterou rodiče napsali. 

„Heh, chtějí se s námi sejít u nás doma.“ 

„Tam ale ani jeden z nás nemůže, když to tam hlídá IOA.“ 

„Váš dům ano, ale můj ne. Co kdybyste se tam nechali přenést a změnili místo setkání? Kdyby se tam 

objevila IOA, okamžitě vás můžeme přenést,“ napadlo Sam. 
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„To není špatný nápad. Je tam adresa, odkud je to posláno?“ 

„Uvádí jen e-mail. Žádná adresa nebo telefonní číslo,“ odpověděla Jane po nahlédnutí do tabletu. 

„Tak jim odpovíme,“ rozhodl Kevin a všichni tři vyrazili do jeho kajuty. 

 

Terra, Cheyenne Mountain, SGC 

Generál O’Neill se přesunul na Terru, když se dozvěděl, že SGC bylo zhotoveno a zprovozněno do 

běžného provozu. Právě teď stál v řídící místnosti, když se otevřela z brána zvenčí. Na bráně byl 

aktivovaný štít, než přijali ID kód ze Země. Po vypnutí štítu se tam objevil generál Landry se svou 

dcerou a bývalou manželkou, hned poté se brána deaktivovala. Jack na všechny tři počkal na místě, 

jelikož měli k němu namířeno. 

„Jacku,“ ozval se první Hank. 

„Hanku.“ 

„Kim si určitě pamatuješ.“ 

„Na tak krásnou dámu se nedá zapomenout. Vítejte,“ přivítal ji Jack a políbil ji ruku. Hank zakašlal a 

zamračil se na Jacka, který je hned potom zavedl do zasedací místnosti, ve které se nachází 

holografická mapa Terry. 

„Kde bys chtěla bydlet?“ zeptala se mámy Carolyn. 

„Kdekoliv, hlavně když tam budete oba,“ odpověděla Kim. Jack se udiveně podíval na Hanka, který se 

dával s Kim opět dohromady, když věděl, že na této planetě velet SGC nebude. 

„A mě máš příště co říkat,“ zašeptal mu Jack do ucha a nechal je tam o samotě. 

 

Země, Colorado Springs, dům Carterové (Marksové) 

Kevin s Jane seděli na gauči a čekali, až jejich rodiče dorazí. Oba v rukou drželi sklenici minerálky, 

když spolu diskutovali. 

„Taky ti to připadá divný, že se najednou ozvali?“ zeptal se Kevin. 

„Popravdě? Jo, je to divný,“ chvilku poté, co Jane odpověděla, zaslechli oba zvonek. Kevin si nasadil 

sluchátko na ucho a spolu s Jane šli otevřít dveře. Když je otevřeli, stáli za nimi jejich rodiče. 

„Pojďte dovnitř,“ řekla jim Jane. Všichni šli do obývacího pokoje, kde sedli kolem stolu, až na Kevina, 

který zůstal stát. 

„Ty se neposadíš?“ zeptala se ho Nina. 

„Poslední dobou jsem se naseděl dost, postojím.“ 

„Jak myslíš.“ 

„Vyklopte to, proč jste tady?“ zeptal se jich rovnou Kevin. 

„Urovnat věci,“ odpověděl tentokrát Michael. Už touto odpovědí nechtěně přinutil Kevina se 

nenápadně podívat k oknu. Když zahlédl několik lidí poblíž domu, hned zavolal na Jane: „Jane, běž od 

nich dál!“ Nina i Michael nechtěli dopustit tomu, aby se dostala k němu, a tak před ní oba stoupli. Jane 

je naštěstí voják, takže jen přeskočila gauč a rychle přiběhla k bratrovi. 

„Nedělejte to ještě horší,“ žádala je Nina. 

„Celou dobu jste pracovali pro IOA! Proto jste se na nás vykašlali, když jsme šli k letectvu!“ Najednou 

všichni zaslechli kopnutí do dveří. Kevin rychle aktivoval na uchu vysílačku a rychle zakřičel: „Sam, 

přeneste nás! Rychle!“ Stačila jen chvilka a oba byli přeneseni na palubu Queenmary, když do domu 

vpadl ozbrojený tým od IOA. 

„Sakra,“ řekla naštvaně Nina. 

„Co řekneme Carlovi?“ 

„Pravdu,“ odpověděla Nina a vyrazila směrem k východu. 
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„Jsou chytří než my,“ řekl tiše Michael, aby ho Nina a tým z IOA neslyšeli. Krátce se potom usmál a 

vyrazil k autu. 

 

Prostor, Země, Queenmary 

Jane s Kevinem se objevili na můstku Queenmary, kde na ně čekala Sam. Oba byli tak naštvaní, že by 

nejraději do něčeho praštili. 

„Co se stalo?“ zeptala se Sam. 

„Celou dobu to na nás hráli,“ odpověděl Kevin. 

„A co?“ 

„Oni pracují pro IOA,“ odpověděla Jane. 

„Přivedli si tam na nás dokonce i ozbrojený tým, aby nás dostali.“ Sam vyvalila na oba oči. Netušila, 

že jejich rodiče jsou proti vlastním dětem. 

„Co budeme dělat?“ zeptala se jich Sam. 

„Je načase zaklepat Pinům a Druhé alianci na vrátka,“ odpověděl Kevin. 

 

Terra, Cheyenne Mountain, SGC 

Podplukovník Stark seděl na židli před zadržovací celou, ve které byli zamčeni Trents s Leafem. 

Informace o poloze základny už pozemšťané nepotřebovali vědět, jelikož jim ji potvrdily všechny rasy, 

které se podílely na stavbu nejmocnější lodi v galaxii. Když nad tím vším podplukovník přemýšlel, 

usoudil, že už jim jsou vlastně k ničemu. Dostal tak nápad, jak se jich krásně zbavit, aniž by je musel 

zabít. Když na tabletu, který byl propojený s terranským jádrem, našel vhodnou planetu pro jejich 

uvěznění, přeposlal návrh generálu O’Neillovi. 

„Mám pro vás oba dobrou zprávu. Nezabijeme vás, jen vás uvězníme na planetě, ze které nebude cesty 

zpátky,“ oznámil jim spokojeně Stark. Trents dobře věděl, že Stark nikdy nežertoval. Vstal na nohy a 

přišel ke mřížím, kterých se dotkl. 

„Až se mi jednou dostaneš pod ruce, zabiju tě.“ Stark se usmál a vstal ze židle. Když přišel ke mřížím, 

podíval se Trentsovi přímo do očí a řekl mu na to: „To se nikdy nestane. Vybral sis totiž špatnou 

stranu.“ 

„Nech toho, Trentsi. Jestli nás chcete přesunout na planetu, kde není brána, tak mě, prosím, dejte na 

jinou než jeho, děkuji,“ požádal ho Leaf, který už dlouhé dny má plné zuby Trentse. 

„O tom ještě popřemýšlím,“ řekl na to Stark a po rozloučení se vydal směrem ke své nové kanceláři, 

kde má sraz se zbytkem svého týmu. 

 

Neznámá soustava, Peuta, základna, mateřská loď 

Kerro se právě teď nachází ve své mateřské lodi, na kterou techničtí vědci Luciánské aliance přidělali 

novější techniku z prototypu lodi. Když mu jeden z techniků oznámil, že úpravy byly skončeny, řekl 

Kerro: „Myslím, že je na čase vyzkoušet novou techniku. Vezměte nás na orbit.“ Muž stojící u řízení 

kývnul souhlasně hlavou a do lodního počítače zadal kurs letu. 

 

Když loď dorazila na orbitu, Kerro rozkázal aktivovat maskování, které chtěl vyzkoušet jako první. Na 

orbitě se nenacházela jen jedna loď, takže mohli snadno zjistit, jestli maskování funguje, jak má. Po 

aktivaci maskování jim bylo z druhé lodi potvrzeno, že funguje na sto procent. 

„Výborně. Teď zkusíme skoky z místa na místo.“ 

„Kam máme skočit?“ 

„Na druhou stranu planety,“ odpověděl Kerro a stoupl si blíže k pilotovi. 
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„Souřadnice zadány. Skáčeme na pozici,“ oznámil pilot. 

 

Kerrova mateřská loď během několika vteřin zmizela. 

 

Jak bylo předpokládáno z Kerrovy strany, nová vylepšení fungují na sto procent. Bylo tak zcela jisté, 

že jakmile tuto technologii nainstalují i na ostatní lodě, že vyrazí hned potom po pozemšťanech, kteří 

jim brání v ovládnutí lidu v celé galaxii. 

 

Pokračování příště 
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Epizoda 17 : Pomoc, část 2 

 

Prostor, Země, Queenmary 

Poté, co Jane a Kevina podrazili vlastní rodiče, začali plánovat útoky na Piny, Luciánskou alianci a na 

Druhou alianci. 

 

Právě teď se v konferenční místnosti nacházeli všichni velitelé pozemských lodí. Připojili se k nim i 

Asgardé, kteří za poslední dobu zvětšili flotilu. 

„Dozvěděli jsme se, že Pinové se nachází poblíž Sluneční soustavy. Zjevně zjišťují, jakou máme 

obranu,“ oznámil Jack O’Neill. 

„Během týdne bychom měli mít v provozu tři lodě. Hned jak budou moci, vyrazí na cestu,“ promluvil 

Thor. 

„Když už víme, kde se prototyp nachází, víme, kterých míst se máme vyhnout,“ řekla Helen. 

„Generál Landry navrhoval, abychom přesunuli Atlantidu i Sibylu. Během následujícího týdne tak 

přemístíme obě města na Terru,“ oznámil opět Jack. 

„Jak jde přesun rodin do bunkru?“ zajímalo Jana. 

„Bunkr podle předpokladů je malý pro všechny, proto jsme se rozhodli přesunout část už teď na 

Terru,“ odpověděl Paul. 

„Jak to vypadá s Princetonem?“ optal se Jack. 

„Plukovník Mitchell by měl brzy dorazit. Zdrželi se na okraji galaxie. Ověřovali tam náhlou anomálii, 

která nás znepokojovala. Nakonec se ukázalo, že to byla pouhá nově tvořící se mlhovina,“ odpověděla 

Sam. 

„A co Sun Tzu?“ zeptal se Lionel. 

„Když se Číňani dozvěděli, co se děje na Zemi, chtějí se pustit do IOA. Posílají jim výhružky, tak jak 

IOA nám. To, co udělají po našem odchodu, bude čistě na nich. O Teře nevědí, takže nás nemohou 

prásknout,“ odpověděl tentokrát doposud mlčící Kevin, který v rukou držel tablet, na kterém měl 

sepsané menší plány s Queenmary. 

„S takovou to bude ještě hodně zajímavý,“ okomentoval to Cameron, který tam zrovna dorazil. Sedl si 

vedle Jacka a zeptal se ho, o co přišel. 

„O nic jste nepřišel, to hlavní teprve přijde,“ odpověděl Jack a podíval se na Thora, kterému tak předal 

slovo. 

„Přiletěl jsem sem narychlo, abych vás informoval, že loď schopná postavit se prototypu nebude 

zhotovena dříve než za rok.“ 

„Za rok?!“ nevěřili svým uším. 

„Takže musíme doufat, že si veškerou techniku nezkopírovali, jinak to bude hodně krátký boj,“ řekl na 

to Kevin. 

„Veškerou techniku, kterou disponujeme, jsme vám naprogramovali do jádra zde na Queenmary. 

Senzory by měly odhalit i maskovanou loď. Neuvidíte ji přímo, ale detekujete ji. Upravili jsme také 

několik protokolů, které by měly povolit transport hlavic i skrze rušičku. Nepřesunou se přímo na 

nepřátelskou loď, ale zhmotní se při co nejbližší vzdálenosti. Štíty byly nastaveny tak, aby se co 

nejrychleji při bitvě měnily jejich frekvence. Bude tak větší šance, že nimi nic nepřenesou,“ oznámil 

Thor. Po tomto bylo totiž jisté, že Queenmary je jediná pozemská loď, která s oběma aliancemi a 

Pinama může bojovat. 

„Kolem soustavy, kterou obývají, jsme rozmístili několik satelitů. Čtyři z šesti už byly objeveny a 

zničeny,“ řekl tentokrát Jan, který s lodí létal kolem území Pinů. 
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„Brzy vyrazím na Terru. V kanadské oblasti stavíme domy. Ani ze čtvrtiny nejsme hotovy,“ řekl Jack 

a pomalu vstal od stolu. Než odešel z místnosti, zastavil se u Kevina, kterému řekl: „Buďte opatrní.“  

„Spolehněte se.“ 

„Jaký je teda plán?“ zeptal se Cameron. 

„Jít do nich vším co máme, dokud nejsou v plné síle,“ odpověděl Kevin a vytáhl ze šuplíku, který měl 

u sebe pod stolem, složky, které všem krom Thorovi rozdal.  

„Jsou to rozkazy dané velitelstvím. Každý má své.“ 

 

F5P-396, Sibyla 

Podplukovník Hetty Johnsová seděla v kanceláři u stolu, u kterého popíjela ovocný čaj. Tým pod 

vedením plukovníka Petra Sovika se nacházel v operační místnosti, kde čekal na příchod Hetty, která 

po dopití šálku čaje odložila hrneček na stůl a šla za nimi. 

„Jste si vážně jistí, že do toho chcete jít?“ optala se jich znovu Hetty. 

„Musíme do toho jít. Jde o přežití lidstva,“ odpověděl Petr. Jejich mise je infiltrovat se k Pinům do 

společnosti a zjistit informace o jejich spojení s Luciánskou a Druhou aliancí. Všichni čtyři si byli 

vědomi, že vždycky existuje možnost, že se z mise nevrátí. 

„Hlavní buďte opatrní,“ řekla jim Hetty a pak dodala hlasitěji: „Zadejte adresu.“ Kapitán Graham 

Simmons tak učinil a zadal nejbližší neobydlenou planetu poblíž Pinů. Tým pod velením Petra sešel po 

schodech dolů k bráně, u které se na chvíli zastavili. Porozhlédli se kolem sebe, zavzpomínali a pak 

vstoupili do aktivované brány. Hetty je z operačního sledovala. Nechtěla o svůj tým přijít, proto 

požádala Athenu, aby jim byla na blízku. Aby nebyli tak rychle odhaleni, požádali Asgardy, aby na 

Atheně udělali maskování dříve, než bylo původně v plánu. Když se brána deaktivovala, vrátila se 

zpátky do kanceláře, odkud se spojila s Athenou. Informovala je, že tým je na místě. 

 

F59-396, Atlantis 

Jennifer doprovázela Allana do operačního, kde na něj čekal plukovník Caldwell. Daedalus dostal za 

úkol vydat se do Pegasu a navštívit pár wraithských základen. Velitelství by rádo vědělo, co všechno 

Wraithové měli za zbraně. Proto potřebovali Allana, který se na základnách vyzná. Navíc s sebou 

potřebovali i Rodneyho, kdyby nastal nějaký problém. John ho v tom nechtěl nechat samotného, a tak 

s ním letěl i zbytek týmu. Když je Steven zahlédl, zeptal se: „Všichni připraveni?“ 

„Všichni,“ odpověděl Allan, který právě dorazil do operačního. 

„Výborně,“ řekl na to Steven a spojil se s Daedalem, „Tady Caldwell. Přeneste nás na palubu a 

aktivujte hyperpohon.“ 

„Rozumím,“ odpověděl z Daedala Weaps. Během následujících vteřin byli Steven, Allan i Johnův tým 

přeneseni na palubu Daedala. Elizabeth se nenápadně přiblížila k Jennifer a zeptala se jí: „Takže vy a 

Allan, jo?“ Jennifer na Elizabeth udělala vražedný pohled, a než aby něco řekla, tak z operačního 

odešla. Elizabeth se tiše zasmála a pak se vrátila zpátky do kanceláře. 

 

Prostor poblíž SuperBrány 

Poblíž SuperBrány se objevily dvě pozemské lodě. Byly to Odyssea a Columbií, které dostaly za úkol 

navštívit orijskou galaxii. Když byly obě lodě připraveny, zaktivovaly SuperBránu. Pár vteřin poté, co 

se aktivovala, vystoupil z hyperprostoru Daedalus, který to měl namířeno do Pegasu. 

 

Daedalus 

Plukovník Caldwell seděl ve svém křesle, ze kterého sledoval, jak obě lodě vlétají do SuperBrány. 
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„Až se uzavře, zadejte Pegasus,“ rozkázal Steven. Weaps souhlasně kývnul hlavou a na počítači 

nastavil novou adresu pro výstup ze SuperBrány. 

„SuperBrána se deaktivovala, zadávám adresu do Pegasu,“ oznámil major Kleinman. Poblíž něho stál 

Rodney s tabletem v rukou, který mu nakukoval přes rameno. Když Weaps začal rukama poklepávat 

konzoli, Rodney si toho všimnul a raději se přesunul k Johnovi, který stál kousek od Stevena. 

„Brána aktivována, můžeme letět,“ oznámil Dave a hlavu otočil na velícího důstojníka. 

„Vezměte nás tam, rozkázal Steven a Pat zažehla hlavní motory. 

 

Prostor poblíž domovské planety Pinů, S9P-215, Athena 

Po výstupu z hyperprostoru se Athena hned zamaskovala, aby je tak snadno na dálkových senzorech 

nezpozorovali. Helen s tabletem v rukou pochodovala chodbou směrem k můstku, kde všichni pečlivě 

dělali svou práci. Kdyby se objevila sebemenší chyba, mohla by je stát život. 

„Hlášení!“ Helen vstoupila na můstek a hned stoupla za majora Barty. 

„Tým plukovníka Sovika je na místě. Vysílač je na místě a aktivní, můžeme je kdykoliv přenést na 

palubu a skočit pryč,“ oznámil Pavel po stisknutí několika tlačítek na konzoli. 

„Výborně. Dejte vědět podplukovníku Johnsové, že je máme pod dohledem.“ 

„Ano, madam.“ Chvilku poté, co Pavel začal plnit úkol, se ozvala Pavla: „Madam?“ 

„Ano, kapitáne.“ 

„Co vlastně má za úkol Queenmary?“ zeptala se na něco, co zajímalo i Pavla, který přestal pracovat a 

podíval se na Helen. 

„Právě teď jsou nejspíše na cestě omrknout jejich základnu, kde mají prototyp lodě,“ odpověděla 

Helen a podívala se před sebe. 

 

Hyperprostor, Queenmary 

Posádka na Queenmary zcela nebyla ještě vybrána, proto u konzol seděli sourozenci. Kevin seděl u 

pilotní konzole a Jane u taktické. 

„Vážně se chceš do nich pustit sám?“ zeptala se ho Jane. 

„Jen je chci naštvat, než se do nich pustíme. Musíme dát o sobě vědět, že s nimi držíme krok.“ 

„Proto bychom na ně měli zaútočit všichni a nejen my. Překvapení by vyšlo v náš prospěch. Teda 

doufám,“ řekla na to Jane. Chvilku poté oběma zapípaly konzole, které udávaly, že jsou na místě. 

„Jdeme na to.“ 

 

Prostor, Peuta, Queenmary 

Queenmary vystoupila z hyperprostoru u Peuty, kterou stráží lodě Druhé aliance spolu s Piny. Bylo to 

poprvé, kdy obě nepřátelské skupiny viděly Queenmary. Nevěděly tak, že na palubě jsou známí 

pozemšťané. 

„Mají aktivované zbraně i štíty, ale nestřílí,“ oznámila Jane. 

„To proto, že nevědí, kdo jsme. Ale my ano. Zahaj palbu na první nepřátelskou loď.“ 

„Rozkaz. Dávej ale pozor. Máme tu maskovanou loď.“ 

„Odhaduji, že to bude Kerrova mateřská loď.“ Během několika vteřin se začaly objevovat 

z Queenmary modré paprsky, které dopadaly na nepřátelské štíty.  

 

Prostor, Peuta, Kerrova mateřská loď 

Podle odhadů obou pozemšťanů to byla právě Kerrova loď, která byla zamaskovaná. Kerro stál na 

můstku, ze kterého sledoval boj s neznámou lodí. Když viděl, že neznámá loď právě teď zničila dvě 
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lodě Pinů a jednu loď Druhé aliance, Kerrovi došlo, že ve vesmíru nejsou zcela nejsilnější. Objevil se 

někdo, kdo jim dokáže čelit. 

„Pane, …“ ozval se Kerrův podřízený, „…přijímáme zprávu z té neznámé lodi.“ 

„Co v ní je?“ 

„Překvápko. Klidně si buďte maskovaní, ale my vás vidíme,“ přečetl zprávu, kterou dostali. 

„Kdo to sakra je?“ zajímalo ho. 

„Vůbec nevíme.“ Kerro naštvaně praštit do opěradla křesla. 

 

Prostor, Peuta, Queenmary 

Kevin i Jane měli radost, když viděli zničení několika nepřátelských lodí. Takovou účinnost zbraní 

teda nečekali. Místo toho očekávali loď, která se brzy demaskovala. 

„Tak už ho tu máme,“ řekl Kevin. 

„Podle senzorů je o něco silnější než tyto. Takže je to na sto procent Kerrova loď.“ 

„To je, chtějí se s námi spojit.“ 

„Žádné povídání nebude,“ řekla na to Jane a komunikaci vypnula. 

„Zaměř se na Kerrovu loď, ty ostatní nám nic neudělají.“ 

„Mile ráda,“ řekla na to Jane a na konzoli změnila primární cíl. 

„Jak se dalo předpokládat, mají silnější štíty,“ řekl Kevin, když viděl stav nepřátelské lodi. 

„Zahájili palbu.“ 

„Tak teď zjistíme, co vše mají v rukávu.“ Kevin se rukama zapřel o konzoli, jelikož očekával drsný 

dopad nepřátelských zbraní. Když se otřásla celá loď, na můstku vypukl v zadní části menší požár. 

Jelikož Jane se starala o štíty a zbraně, Kevin vstal od konzole a při cestě k požáru vzal hasicí přístroj, 

kterým ho uhasil. Pak se vrátil zpátky ke konzoli, na které si zobrazil stav štítů. Počítač udával, že jsou 

na šedesáti procentech. 

„To není dobré.“ 

„Co teď?“ 

„Proletíme kolem nich. Zničíme jim pár dalších lodí a zmizíme odsud. Na Kerrovu loď budeme muset 

zaútočit ve větší skupině.“ Jane souhlasně kývla hlavou a zaměřila původní cíle, kterými byly mateřské 

lodě Kerrových poddaných. Ty zcela nebyly tak vylepšené jako Kerrova. Poté, co při průletu kolem 

několika lodí zničili další dvě lodě, vstoupili do hyperprostoru. 

 

Terra, Cheyenne Mountain, SGC 

Generál O’Neill po příletu na Terru začal organizovat stavby domů pro nové obyvatelé Terry. Několik 

členů z SGC už bylo totiž sbaleno a čekalo na přidělení domů. Jelikož se nestíhalo, vetší část poslal na 

Digammu, kde zůstaly domy po Simech, když se odstěhovali na novou planetu. Jack s Hankem seděli 

v jedné kanceláři, kde spolu hovořili o misích, které byly přiděleny americkým lodím. 

„Do tří hodin by se všichni měli ozývat,“ řekl Hank, když se podíval na hodinky. 

„Queenmary nám právě poslala zprávu,“ oznámil Jack, když mu problesklo na obrazovce před ním 

oznámení. Kliknul na oznámení a zpráva se mu zobrazila ve větším okně. Hanka to zajímalo, co jim 

poslali, a tak vstal od stolu a stoupl si za Jacka. Ve zprávě určené pro oba generály stálo: 

„Druhá aliance má vylepšení na všech lodí, které vlastní. Dokonce i Pinové. Jen mají jednu závadnou 

chybu, technologie nefunguje tak dobře jako na Kerrově lodi. Zjevně se moc o technologii nerad 

poděluje. Právě jsme na cestě k Zemi, kde vyzvedneme nějaké věci a hned poté přiletíme za vámi.“ 

„Tak jelikož to Queenmary přežila, předpokládám, že s nimi můžeme bojovat,“ řekl na to Jack. 

„Jestli se k nám připojí i Oriové, můžeme obrátit skóre.“ 
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„To zjistíme za pár hodin.“ 

 

Galaxie Pegasus 

Hyperprostor, Daedalus 

Celý Sheppardův tým seděl v konferenční místnosti kolem stolu, u kterého seděl i Caldwell s Allanem. 

Blížil se totiž výstup z hyperprostoru, a tak chtěl Steven probrat, jak vše bude probíhat. 

„Nevíme, zda-li všichni Wraithové byli zabiti, proto můžeme očekávat nějaký odpor. S Daedalem tak 

vystoupíme na přesných souřadnicích, které nám dal Allan.“ Steven pohlédl na Allana, čímž mu předal 

slovo. 

„Než tam dorazíme, musím vás upozornit, že klidně mohli při odletu provést autodestrukci. Nemohu 

tak zaručit, že ta základna tam stále stojí. Je ukrytá uvnitř hory. Vynalézali tam všechny zbraně, které 

jsou používány na úlech i křižnicích. Šipky mají jiné zbraně. Dále by tam měl být počítač se 

záznamem všech virů a programů.“ 

„Mohli bychom tak nainstalovat na naše lodě rušičky?“ zeptal se John. 

„Teoreticky,“ odpověděl Allan. 

„Teď ale nepředbíhejme. Nejdříve se tam musíme dostat, pak můžeme… krást,“ řekl na to Rodney, 

který nejdříve váhal říci slovo krást. 

„Plukovníku Caldwelli, tady major Kleinman. Jsme téměř na místě,“ ozvalo se z interkomu. Steven na 

svém uchu zapnul vysílačku a odpověděl, že jsou na cestě. 

 

Weaps seděl u taktické konzole, na které sledoval dálkové senzory. Když se na můstek otevřela 

přepážka, podíval se směrem k ní. Jako první přišel Steven. 

„Stav?“ 

„Opouštíme hyperprostor,“ oznámila Pat.  

 

Prostor, P4R-091, Daedalus 

Když Daedalus vystoupil z hyperprostoru na svém plánovaném místě, všechny zarazilo to, co tam 

právě teď viděli. Wraithská planeta byla totiž zcela zničena. Kolem Daedala poletovaly jen kusy, které 

z planety zbyly. 

„Jak silná je ta vaše autodestrukce?“ zajímalo Johna. 

„Zničí jen základnu,“ odpověděl Allan. 

„Tak jak je možný, že…?“ nechápal John. 

„Pane, senzory zachycují něco, co nemohou rozpoznat. Zjevně planetu napadla cizí rasa,“ ozval se 

Weaps. 

„Někdo je našel dříve než my. Teď je otázkou, jestli si vzali s sebou i jejich technologii,“ pověděl 

Rodney, který tou dobou stál za Kleinmanem. 

„Byl jste v Pegasu nejdéle. Kolik ras tu žije?“ zeptal se John. 

„Mnoho. S některými jsme se ani nesetkali. Technologicky byli vyspělejší než tenkrát my, proto jsme 

je moc nevyhledávali.“ 

„Vyspělejší? Antikové to zjevně nebyli, když s vámi prohráli boj,“ přemýšlel nad tím Rodney. 

„Vím jen to, že se neradi ukazují. Skrývají se, aby o nich nikdo nevěděl.“ 

„Dobrá, takže co uděláme?“ zeptal se Steven. 

„Tady už nic nenajdeme. Všechny základny budou taktéž zničeny,“ odpověděl Allan. Chvilku na 

můstku zavládlo ticho, než opět promluvil Steven s rozkazem vstoupit do hyperprostoru. Než Daedalus 

vstoupil do hyperprostoru, Allan se podíval před sebe, kde viděl zničenou svou kdysi rodnou planetu. 
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Chvilku se zapřemýšlel a pak se obrátil na Johna, který si všiml, jak se Allan před chvílí zatvářil. 

Věděl, že pro něho to je těžký, a tak mu naznačil hlavou, ať jde za ním. 

 

Mléčná dráha 

Terra, Cheyenne Mountain, SGC 

V řídící místnosti stáli oba generálové, kde čekali na příchod dalších několika lidí ze Země. Na Teře 

jich touto dobou žije už přes sto tisíc. 

„Generálové, přijímáme zprávu z Queenmary. Jsou na orbitě planety, žádají povolení k přistání,“ ozval 

se seržant Harriman. 

„Povolení uděleno. Vyřiďte plukovníku Marksovi, že ho očekáváme v zasedací místnosti,“ řekl na to 

Hank. Walter souhlasně kývnul hlavou a hned odpovídal Queenmary na zprávu. 

„Za chvíli by se měly objevit i Columbia s Odysseou. Oriové se k nám připojí s deseti loděmi. Letí 

s nimi i Vala s Tominem,“ oznámil Jack. 

„Zoufalé časy volají po zoufalých činech. Spojujeme se s těmi, se kterými jsme ještě nedávno válčili.“ 

„Nakopeme jim zadky.“ Když se Jack podíval na hodinky, uvědomil si, že měl udělat ještě jednu práci. 

Poprosil tak Hanka, aby zatím šel napřed do zasedací místnosti. Než odešel i Jack, požádal Waltera, 

aby se o nové příchozí postaral plukovník Reynolds spolu s týmem. 

 

Když generál Landry dorazil do zasedací místnosti, čekal už tam na něj plukovník Marks, který si 

opíral hlavu o ruce. Byl tak ospalý, že nevnímal generálův příchod. Po velkém zívnutí otevřel oči a 

podíval se do stran. Když si všimnul stojícího generála, omluvil se mu, že byl chvilku duchem 

nepřítomný. 

„Tak jak daleko jsou na tom?“ zeptal se Hank poté, co sedl na židli vedle něho. 

„Kerro se moc o tu technologii nedělí. Sice se o něco podělil s Piny, ale není tak účinná jako u něho na 

lodi. Pokud chceme vyhrát, tak musíme nejdříve zaměstnat ostatní lodě, než se pustíme do té jeho. 

Jakmile na Queenmary dokončí menší opravy, budeme připraveni. Jen mám jednu žádost.“ 

„Řekněte si o cokoliv.“ 

„Potřebuji posádku. Já s Jane na to sami nemáme. Potřebuji na Queenmary schopné lidi, kterým budu 

moci věřit a svěřit jim i svůj život.“ 

„Řekněte si, koho chcete, a je váš.“ 

„Kdybych si měl vybrat, tak většina našich lodí by byla bez hlavních členů. Tohle nemohu udělat. Jsou 

sehraní a spoléhají na sebe. Jediný, koho bych si mohl vzít, by byl kapitán Mike Evans, jenže nechci 

ho oddělovat od sestry.“ 

„Rozumím. Pokusím se vám někoho najít.“ 

„Děkuji. Deset by mi jich mohlo stačit.“ 

 

Galaxie Ida 

Verghalia 

Velitel Princentonu, podplukovník Mitchell, se nacházel v zasedací místnosti, kde Asgardé mezi sebou 

hovořili ve své řeči. Cameron tak nevěděl, o čem vůbec hovoří. Když ale přestali hovořit, zpozornil a 

podíval se na Thora, který si vzal hlavní slovo: „Podplukovníku, rádi bychom vám něco ukázali.“ Cam 

se na vteřinku zarazil. Celou místnost obalil transportní paprsek, který všechny přenesl pryč. 

 

Když se všichni objevili na balóně, Cameron pootevřel ústa, jelikož nemohl uvěřit tomu, co právě teď 

před sebou vidí. 
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„Všech šest lodí je připraveno na odlet,“ oznámil Thor.  
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Epizoda 18 : Prozrazení 

 

Galaxie Ida 

Verghalia 

Podplukovník Mitchell spolu s Thorem sledovali šest asgardských válečných lodí, které postupně 

vzlétaly na orbitu planety. Když vzlétala třetí loď, oba se vrátili zpátky dovnitř, kde na ně čekal Gori. 

„Co bude teď?“ zajímalo Camerona. 

„Jakmile všech šest lodí bude na orbitě planety, vyrazí hned do Mléčné dráhy k Zemi a Teře,“ 

odpověděl Gori. 

„My bychom také měli vyrazit. Budou nás na Teře očekávat,“ oznámil Cam. Thor i Gori s ním 

souhlasili a všichni tři se nechali přenést na své lodě. 

 

Mléčná dráha 

Terra, Cheyenne Mountain, SGC 

Generálové O’Neill a Landry právě teď hovořili přes subprostor s podplukovníkem Hetty Johnsovou a 

doktorkou Elizabeth Weirovou, které se nacházely na Atlantidě. 

„Jak jste na tom?“ zeptal se jako první Jack. 

„Připraveni na odlet,“ odpověděla Elizabeth. 

„Kdo poletí se Sibylou?“ optal se Hank, jelikož ví, že Atlantidu bude pilotovat John. 

„Naštěstí jsme objevili ovládání, které nás nenutí používat křeslo. Takže vše budeme řídit z řídící 

místnosti,“ odpověděla Hetty, jelikož jako další kandidát na řízení by byl Rodney. A už jen ta 

představa nahání všem husí kůži. 

„Poblíž vás by měla být Onestar. Jakmile přiletí, budou vás doprovázet až k Teře.“ 

„Rozumíme. Atlantida konec.“ Spojení bylo přerušeno a oba generálové si to namířili do zasedací 

místnosti, kde na ně čekal plukovník Reynolds s týmem. Když tým zahlédl oba generály, všichni 

stoupli do pozoru. Jack pak rukama pokynul, že mohou zpátky sednout do křesel. 

„Jak to vypadá na Zemi?“ 

„Celý Pentagon je kompletně vyklizený. Poslední složky byly už zabaleny a poslány na Digammu. 

Oblast 51 je taktéž vyklizená stejně jako SGC, tam se nachází už jen hlavní počítač k bráně. IOA 

začíná něco tušit, jelikož až moc lidí se ochomýtá kolem našich budov,“ odpověděl Reynolds. 

„Člověk se jim snaží zachránit zadky a oni se odvděčují takto,“ řekl na to O’Neill. 

„A to je teprve začátek,“ řekl Reynolds a pohlédl na zbytek svého týmu. 

 

S9P-215, Domovská planeta Pinů 

Tým plukovníka Petra Sovika se úspěšně infiltroval do pinské společnosti. Všichni čtyři se právě teď 

nacházeli na louce, odkud měli výhled na vesnici. 

„Co budeme dělat?“ zeptal se seržant Allan Ofron. 

„Teď to nemůžeme zabalit. Jsme tak blízko,“ odpověděl major Daniel Frogner. 

„Nějak až moc rychle blízko. Něco tu nesedí,“ řekl na to Petr. 

„Taky jste si toho všiml?“ zeptal se poručík Ian Derby. 

„Jo. Jen, co jsme se tu objevili, hned jsme se dostali k takovým informacím, že u Goa’uldů by to trvalo 

měsíce. A u Oriů roky.“ 

„Co tedy uděláme?“ zeptal se znova Allan. 

„Vy a major půjdete k vysílači a kontaktujete Athenu. Já a poručík půjdeme ještě něco zjistit,“ rozhodl 

Petr. 
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„Buďte opatrní,“ vzkázal jim Allan, než se rozdělili. 

 

F5P-396 

Atlantida spolu se Sibylou byly připraveny na přesun na Terru. Obě města už měly aktivované štíty. 

 

F5P-396, Atlantis 

Podplukovník Sheppard byl připraven v antickém křesle, čekal už jen na povel ke vzlétnutí. Poblíž 

něho stál McKay, který jako obvykle vše kontroloval přes tablet. 

„ZPM jsou plná a vše ostatní je přichystané, můžeme vyrazit,“ oznámil Rodney do zapnuté vysílačky. 

„Výborně. Vyrážíme jako první, Sibyla nás bude následovat. Johne, můžeš začít.“ 

 

F5P-396 

Atlantida jako první aktivovala podsvětelné motory. Jelikož je to už poněkolikáté, co s městem odlétají 

z místa na místo, bylo to už pro všechny snazší. Když už vstupovali do atmosféry, za nimi hned 

startovala Sibyla, kterou ovládala samotná Hetty z řídící místnosti, kde našli panel, který slouží ke 

snazšímu ovládání města při přesunu. Jakmile byly obě města na oběžné dráze, vstoupily do 

hyperprotoru. 

 

Peuta, základna 

Avšak odlet obou měst neunikl senzorům, které se nachází na antické základně. Když na to Kerra 

upozornil jeden z jeho poddaných, okamžitě řekl: „Spojte mě okamžitě s Piny.“ 

„Ano, pane.“ Poddaný se přesunul k zadávacímu panelu, na kterém zadal adresu domovské planety 

Pinů. Po vytvoření stabilní červí díry se okamžitě aktivovala před Kerrem obrazovka, na které se 

zobrazil Alec. 

„Máš něco?“ zajímal se Alec. 

„Co říkáš, kdybychom získali do vlastnictví dvě antická města?“ 

„Poslouchám.“ 

„Senzory detekovaly města přesouvající se na jinou planetu. Když to správně načasujeme, mohli 

bychom toho využít,“ odpověděl Kerro. 

„Kdy vyrážíme?“ 

„Ihned.“ 

„Nechám připravit všechny lodě. Je načase dát Tau‘riům pořádnou lekci.“ 

„Počítač dokázal vyhodnotit, kam letí, pane,“ ozval se poddaný. 

„Kam?“ 

„F5H-394,“ odpověděl. 

„Razíme,“ oznámil Kerro a přenos mezi oběma světy byl přerušen. 

   

S9P-215, Domovská planeta Pinů 

Petr s Ianem se procházeli vesnicí kolem velitelské budovy, ve které se právě nacházel Alec. Když 

našli menší skulinu, kterou by se dostali dovnitř, hned toho využili, když je nikdo neviděl. Když 

vylezli kus po stěně, dostali se na dosah okna, které opatrně otevřeli. Když byl vzduch čistý, vlezli 

dovnitř a okno za sebou přivřeli. 

„Co teď?“ zeptal se tiše Ian. 

„Zkusíme ještě něco zjistit, než dorazí Athena. Pak odtud zmizíme co nejrychleji,“ odpověděl Petr a 

stoupl si ke dveřím, které byly otevřené. Když vykoukl hlavou ven, chodba byla prázdná. Zdá se, že 



~ 127 ~ 
 

Pinové nedbají na vnitřní bezpečnosti. Hlídají hlavně vnějšek budovy, aby se nikdo nedostal dovnitř. 

Petr s Ianem tak měli volnou cestu bez překážek. Když se dostali ke schodišti, oba zastavili. Pod nimi 

se totiž zrovna nacházela velící místnost, kde se zrovna nacházel i Alec, který zrovna rozdával 

rozkazy. 

„Druhá aliance nalezla planetu, na kterou se právě teď přesouvají dvě jejich antická města. Kerro chce 

toho využít a zaútočit na ně vším, co máme. Kerro vyšle všechny lodě stejně jako my. Připravte tak 

všechny k okamžitému odletu na planetu F5H-394.“ Když Petr i Ian zaslechli, co řekl Alec, okamžitě 

se dali na ústup, a co nejrychleji se vrátili zpátky do pokoje. Zjistili, že jejich cílem v tuto chvíli není 

Země, ale Terra, kam vojenští pozemšťané vše přestěhovali. 

„Je to ještě horší, než jsem si myslel,“ řekl Petr, hned když zavřel dveře. 

„Musíme odsud co nejrychleji zmizet.“ 

„Nemám námitky,“ řekl na to Petr, když zaslechl zvuky jdoucí směrem od schodiště. Rychle přiběhli 

k oknu, které otevřeli. Když viděli pod sebou zrovna jdoucí vojáky, věděli, že jsou v pasti. Když se 

podívali na dveře, viděli, jak klika směřuje dolů. Naštěstí, než se dveře otevřeli, objevil se transportní 

paprsek. 

 

Prostor, S9P-215, Athena 

Na můstku zamaskované Atheny se objevil celý Petrův tým. Petr i Ian si mohli oddechnout, že je 

nikdo nepřistihl při odposlechu Pinů. 

„Jste v pořádku? Přiletěli jsme hned, jak jsme jen mohli.“ Helen vstala z křesla a stoupla si k Petrovi. 

„Máte skvělé načasování, plukovníku. Ale máme problém. Musíme hned na Terru. Druhá aliance i 

Pinové vědí o Atlantidě i Sibyle,“ oznámil Petr. 

„Rychle nás odmaskujte a vstupte do hyperprostoru!“ rozkázala Helen při pohledu na Pavlu. 

 

Vzdalující se Athena od planety se po několika vteřinách demaskovala a hned vstoupila do 

hyperprostoru.   

 

Hyperprostor, Athena 

Hned poté, co vstoupily do hyperprostoru, se spojili s SGC na Teře. V tu dobu tam byli stále oba 

generálové, kteří se zobrazili na obrazovce. Když viděli vedle Helen stát Petra, tušili, že se něco děje. 

„Druhá aliance i Pinové míří na Terru. Musíte všechny svolat k planetě. Vědí o Atlantidě i o Sibyle,“ 

oznámil jim Petr. Jack se podíval na Hanka, který mu řekl: „Běž.“ Petr s Helen viděli, jak Jack rychle 

opustil řídící místnost. 

„Kolik času máme?“ 

„Nedokážu odhadnout, pane. Málem by nás načapali, kdyby nás Athena netransportovala.“ 

„Budeme u Terry za necelou hodinu. Jak jsou na tom ostatní?“ 

„Queenmary s Daedalem, Hammondem a Enterprise jsou zde. Chybí nám Odyssea, Columbia, Onestar 

a Princeton.“ 

„Odyssea s Columbií jsou v orijské galaxii, na Terru jim to bude trvat skoro dvě hodiny. Onestar je na 

stanovišti Alpha a Princeton v Idě,“ zrekapitulovala si Helen. 

„Když si to teď namíříme k Superbráně, jsme tam za půl hodiny,“ oznámil Pavel. 

„Queenmary je rychlejší než mi,“ Helen něco nepadlo, „Pane, pošlete rychle Queenmary k Superbráně. 

My poletíme pro Odysseu a Columbii. Queenmary by tak mezitím mohla rozebrat Superbránu a složit 

ji poblíž Terry. Budeme tak mít rychlý návrat.“ 

„Hned je o tom informuji. Hodně štěstí.“ 
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„Ano, pane.“ Spojení mezi SGC a Athenou bylo ukončeno. 

„Změna kurzu, zaměřte k Superbráně,“ rozkázala Helen. Petr se podíval na zbytek týmu, který jen 

čekal na jeho rozkazy. 

„Půjdeme se převléci a hned potom vám řekneme zbytek.“ 

„Běžte,“ schválila jim to Helen, která po odchodu týmu z můstku sedla do křesla. 

 

Prostor, Terra, Queenmary 

Queenmary stále neměla žádnou posádku. Když se Kevin s Jane dozvěděli, co se chystá, nezbývalo 

jim nic jiného než to zvládnout sami. Kevin si vzal řízení a Jane zbytek. Okamžitě vyrazili na cestu 

k Superbráně. 

 

Hyperprostor, Queenmary 

Oba sourozenci seděli u konzol a ani jednomu nebylo moc do řeči. Schyluje se k něčemu, čemu se 

dlouho všichni vyhýbali.  

„Tak jaký je plán?“ zeptala se Jane, která dlouho mlčet nevydržela. 

„Na bitvu? Žádný. Na přesun lodí? To, co je podle plánu od Helen,“ odpověděl Kevin. 

„Myslíš na Sam?“ 

„Za týden má termín a ona velí Hammondovi. Až nastane bitva, tak vůbec nemám páru, jak budu 

reagovat.“ 

„Tak jako velitel Queenmary. Na palubě mají dvě ZPM, štíty by jim tak měli vydržet poměrně dlouho. 

Pokud se tam neobjeví Kerrova loď, budou v pořádku,“ ujišťovala ho Jane. Kevin nazdvihl hlavu a 

podíval se před sebe. 

„Jestli všechny lodě zamíří k Teře, jejich základnu tak bude hlídat minimum lodí. Mohli bychom toho 

využít.“ 

„Sami to ale nezvládneme.“ 

„Nebudeme muset. Oriové se k nám připojí taktéž. A Athena nám určitě taky pomůže.“ 

„A kdo bude bránit Terru?“ 

„Odyssea, Columbia, Onestar, Hammond, pár orijských lodí a Simové, kteří vlastní pět lodí. To je 

myslím, že více než dost.“ 

 

Galaxie Oriů 

Celestis 

Paul s Lionelem zrovna mluvili s Valou a Tominem, kteří koordinovali vzlet orijských lodí. Všichni 

čtyři se nacházeli venku u vzletové plochy, kde se nacházely všechny lodě. Když se zrovna chtěl na 

něco zeptat, ozvala se z vysílačky Evansová: „Pane, je tu Athena. Chtěla by s vámi mluvit plukovník 

Svitsová.“ Paul se podíval hned na Lionela. Oni jeden z nich nechápali, co tu dělá Athena. 

„Helen?“ ozval se Paul. 

„Okamžitě se musíte vrátit k Teře. Míří tam veškeré lodě Druhé aliance a Pinů.“ 

„Jsme na cestě,“ odpověděl okamžitě Paul, který se poté otočil na Valu. 

„Poletíme hned za vámi,“ oznámil Tomin, který se okamžitě spojil se všemi loděmi najednou. Mezitím 

se Paul s Lionelem nechali přenést na své lodě. 

 

Prostor, Celestis, Odyssey 

Když se Paul objevil na můstku, okamžitě požádal o navázání kontaktu s Columbií a Athenou, která se 

nacházela před nimi. 
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„Kolik máme času?“ 

„Nevíme. Když jsme se o tom dozvěděli, hned jsme všechny informovali. Máme asi tak půl hodiny na 

to dostat se k Superbráně. Tou dobou by ji Queenmary měla mít poskládanou poblíž Terry. Co 

Oriové?“ 

„Jsou na cestě,“ odpověděl Lionel. 

 

Prostor, Celestis 

Během pár minut čekání se postupně na orbitě planety začaly objevovat orijské lodě. Jakmile všech 

osm dostupných lodí bylo taktéž na orbitě, všichni si to namířili rovnou k Superbráně. 

 

Mléčná dráha 

F4H-494, Queenmary 

Queenmary skládala segmenty Superbrány poblíž planety, která byla nejblíže Teře. Jen co dali 

poslední část na své místo, v bráně zaznamenali nárůst energie. 

„To bylo rychlé,“ řekl Kevin, když se vytvořila červí díra. Jako první viděli vyletět Athenu, se kterou 

hned navázali kontakt, pouze audio. 

„Helen?“ 

„Slyším.“ 

„Uděláš si s námi menší výlet na Peutu?“ zeptal se jí. 

„Cože?“ zněla odpověď, po které následovala aktivace přímého přenosu na jeho konzoli. Přímo na 

jeho obrazovce se zobrazila stojící Helen, která nechápala, co zamýšlí. 

„Odyssea, Columbia a čtyři orijské lodě si to namíří k Teře. Nás zbylých šest si to namíří k Peutě, kde 

konečně zničíme tu zatracenou základnu Antiků. Jinou šanci a možnost už nedostaneme. Je to teď, 

nebo nikdy. Podle dálkových senzorů na Atlantidě už všechny jejich lodě vyrazily. Na Peutě jich 

zůstalo celkem šest. Předpokládám, že mezi nimi je i Kerrovala mateřská loď.“ 

„Co na to generál O’Neill?“ 

„Když jsem mu shrnul, kolik tam celkem budou mít lodí, řekl, že si máme pohnout zadkem. Takže 

právě teď posílám všem lodím souřadnice a my teď rychle poletíme k nim na návštěvu,“ odpověděl 

Kevin při přeposílání souřadnic. Spojení bylo přerušeno a spolu s Athenou a čtyřmi lodi Oriů si to 

namířili do hyperprostoru. 

 

F4H-494 

Odyssea spolu s Columbií a zbylými čtyřmi lodi Oriů se vydaly hned na cestu, jakmile si všichni 

velitelé lodí přečetli zprávu poslanou z Queenmary. Hned poté, aniž by se k tomu mohli nějak vyjádřit, 

vstoupily všechny lodě do hyperprostoru směrem k Teře. 

 

F3K-402, domovská planeta Simů 

Nico s Teem po dozvědění zprávy o útoku Pinů a Druhé aliance na pozemšťany se hned vydali 

k lodím, které na ně čekaly. Jelikož nevlastní transportní paprsky, museli jít k nejbližší transportní 

plošině, která už je dokázala přenést na loď. 

 

Oba šli na můstek, kde čekalo na ně několik dalších Simů odhodlaný bojovat za své přátelé i za svou 

rasu, kterou Pinové několikrát napadli. Byli zcela rozhodnuti bojovat proti nim. Nico i Teo sedli do 

křesel a hned vydali rozkaz k odletu. 
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Epizoda 19 : Konec utrpení, část 1 

 

Prostor, Peuta, Kerrova mateřská loď 

Kerro seděl na můstku v křesle, ze kterého sledoval své muže, kteří na dálku komunikovali s loděmi 

letící k Teře. 

„Veliteli,“ ozval se muž stojící u komunikace, „dálkové senzory na základně zaznamenaly přílet šesti 

lodí.“ 

„Kdo je to?“ 

„V databázi je záznam pouze o pozemské, která je mezi nimi jediná. Další je to ta, se kterou jsme se 

nedávno střetli. A ty poslední čtyři jsou totožné, ale druh neznámý.“ 

„Informuj ostatní lodě. Zjevně nás čeká boj i zde.“ 

„Ano, veliteli.“ 

 

Hyperprostor, Queenmary 

Kevin s Jane byli na palubě samotní, a tak se v hlídání můstku střídali. Jane zrovna vešla na můstek, 

když v rukou držela dva kelímky, ve kterých měli oba kávu. 

„Děkuji,“ řekl Kevin, když mu podala kelímek. Ale nebylo to všechno, co vzala s sebou z kuchyně. 

Z kapsy v uniformě vytáhla zabalenou bagetu, kterou mu položila na konzoli. 

„Čím jsem si to zasloužil?“ 

„Vím, kdy jsi naposledy něco jedl,“ odpověděla Jane. Kevin se na ni usmál, jako vděk za to, a po 

roztržení sáčku se pustil do bagety. Jane sedla ke konzoli, která jí zrovna zapípala. Bylo to volání 

z Atheny. Jane rovnou aktivovala na obou konzolách komunikaci, a tak se oběma zobrazila Helen před 

nimi na obrazovkách.  

„Dobrou chuť,“ popřála oběma Helen. 

„Děkuji. Copak potřebuješ?“ 

„Do dvou hodin jsme tam. Podle senzorů jejich lodě brzy vystoupí z hyperprostoru poblíž Terry. 

Budeme muset spěchat ve velkém.“ 

„Pokud základnu nechrání štít, bude snadné ji zničit i s planetou. Jestli ji ale chrání, budeme muset 

poslat týmy na povrch,“ řekl na to Kevin. 

„Pokud bude aktivovaný, můj tým je připravený,“ ozval se z Atheny plukovník Sovik. 

„Myslím, že ani jeden vám nemusíme říkat rizika, které vám tam dole budou hrozit,“ řekl na to Kevin. 

„Přežili jsme pobyt u Pinů. Tohle by měla být hračka,“ řekl Petr a podíval se za sebe na zbytek týmu, 

který stál poblíž Pavlovi konzole. 

 

Prostor, Terra 

Kolem Terry hlídkovalo celkem šest pozemských lodí spolu se čtyřmi orijskými loděmi, kterým veleli 

Vala i Tomin. Všichni měli od sebe rozestupy, aby pokryly celou planetu. 

 

Terra, Atlantida 

McKay sedící v operačním sledoval dálkové senzory, které mu ukazovaly postup nepřátelských lodí. 

Elizabeth stála pár metrů od něho, když oznámil všem na Teře do vysílačky: „Simové právě opouští 

hyperprostor.“ 

„Bylo na čase. Kolik zbývá do příletu nepřátelů?“ zeptala se Elizabeth. 

„Jen pár minut.“ 

„Radku, zamaskuj město,“ řekla Elizabeth otočená směrem k doktoru Zelenkovi. 
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„Hned to bude.“ Stačilo zmáčknout jen pár tlačítek a celé město se zamaskovalo. 

„Hotovo.“ 

„Sibyla hlásí, že jsou připraveni. Čekají už jen na povel,“ oznámila Amelia. 

„Výborně,“ řekla na to Elizabeth a zapnula vysílačku na uchu, „Johne, připraven?“ 

 

John sedící v antickém křesle měl před sebou aktivovanou obrazovku, na které měl zobrazené všechny 

lodě nad planetou. 

„Připraven. Stačí jen říci.“ 

 

Prostor, Terra, Simská velící loď 

Nico spolu s Teem stáli na můstku své lodi, které se nacházelo několik dalších Simů. Když viděli, že 

všechny lodě dorazily, aktivovali komunikaci směřující na loď generála O’Neilla. 

„Generále. Doufám, že jsme nic nezmeškali,“ ozval se jako první Nico. 

„Právě naopak, přiletěli jste právě včas. Objeví se během několika následujících minut,“ odpověděl 

Jack. 

„Jsme připraveni. Stačí jen říci.“ 

 

Prostor, Terra 

Jak už všechny lodě očekávaly, kolem Terry se objevilo několik tvořících hyperprostorových oken, ze 

kterých vylétávaly lodě Pinů a Druhé aliance. Netrvalo dlouho a nepřátelské lodě zahájily palbu. 

Pozemšťané naštěstí v tom nebyli sami, a tak se do nich veškeré lodě pustily. Jelikož všechny 

pozemské lodě disponují minimálně jedním ZPM, nacházely se v předních liniích spolu s orijskými 

loděmi, které i bez ZPM byly dostatečně silné. 

 

Enterprise 

Generál O’Neill koordinoval veškeré útoky ze své lodě, která právě útočila na dvě pinské lodě. 

„První loď zničena. Pinové zjevně nemají tak dobrou obranu jako Druhá aliance,“ oznámil major 

McKenzie. 

„O to jsme na tom lépe. Jak jsou na tom ostatní?“ 

„Zatím se drží. Zničili jsme jim dvanáct lodí.“ 

„To ujde.“ 

„Oriové vedou,“ dodala major Simonsová, čímž dostala Jacka do bodu, kdy řekl: „Za žádnou cenu 

nechci prohrát sázku. Palte vším, co máte k dispozici. Je to na vás.“  

„Ano, pane,“ odpověděli oba majoři a stříleli po nepřátelských lodí. 

 

Hammond 

Těhotná Sam seděla ve svém křesle oproti ostatním velícím. 

„Womacková, za jak dlouho dorazí Asgardé a Princeton?“ 

„Během pár vteřin.“ 

„Atlantida se Sibylou vypouštějí střely!“ oznámila Whiteová. 

„Na pár vteřin přerušte palbu.“ 

 

Střely vylétající z Atlantidy a Sibyly se zaměřily na pinské lodě, které nemají tak dobrou obranu jako 

Druhá aliance. Během několika vteřin tak byly pinské lodě zničeny, a to až na jednu. Byla to loď, ve 

které se nacházel Alec. Když se chystal s lodí zdrhnout, z hyperprostoru se objevily asgardské lodě 
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spolu s Princetonem. Thorova mateřská loď se okamžitě postarala o Alecovu loď, která zrovna chtěla 

vstoupit do hyperprostoru. Pinové tak byli vyřazeni z boje, zbývala už jen Druhá aliance, která měla 

trojnásobek více lodí, než bránilo Terru. 

 

Terra, Atlantis 

John seděl v antickém křesle, díky kterému mohl vypouštět střely. 

„Elizabeth?“ 

„Co se děje?“ 

„Nerad to říkám, ale jestli budeme takhle pokračovat, dojdou nám střely.“ 

„Nemáme na výběr. Pokračuj.“ John tiše povzdychnul a pokračoval dále v útoku. 

 

Prostor, Terra 

Oproti Pinům byla Druhá aliance vytrvalejší. Docela dost se jim dařilo dělat škody na pozemských 

lodích. Tři lodě si to právě teď rozdávaly s Hammondem. 

 

Hammond 

Womacková s Whiteovou měly co dělat. Sam totiž začala mít porodní bolesti, a tak velení lodi byla na 

obou majorech. Když doktorka přiběhla na můstek, podepřela Sam a vyrazila s ní k nejbližší 

ošetřovně, která se nacházela ve stejném patře, kde se nacházel můstek. 

„Cath, dostaň nás k té lodi na dvanácti hodinách. Mají minimální štíty.“ 

„Hned to bude. Jen, co se dostaneme z dosahu zbraní těch za námi,“ jen co to dopověděla, pocítili 

všichni na Hammondu dopad nepřátelských zbraní na štíty. 

„Štíty na třiceti procentech!“ 

„Womacková strojovně, potřebujeme štíty!“ 

„Pracujeme na tom!“ ozvalo se nazpátek z interkomu. 

„Hammond Enterprise. Potřebujeme pomoc!“ 

„Co se děje?! Kde je Carterová?!“ 

 

Enterprise 

Jack stál u svého křesla, na kterém držel tlačítko pro komunikaci. 

„Plukovník začala rodit. Naše štíty klesají dolů. Už jsme na patnácti procentech,“ odpověděla 

Womacková. Když všichni na můstku Enterprise zaslechli, že Sam začala rodit, pohlédli na Jacka, 

který musel hned rozhodnout, co se bude dít. 

„Skočte do hyperprostoru a schovejte se u Měsíce. Dáme vám čas na jejich spravení.“ 

„Ano, pane.“ 

 

Prostor, Terra 

Hammond se vzdaloval od Terry oproti ostatním lodím. Pozemské lodě na tom nebyly moc dobře. I se 

ZPM jim štíty rapidně klesly pod padesát procent. 

 

Prostor, Peuta, Queenmary 

Jelikož Queenmary byla rychlejší, než Athena a orijské lodě, tak už nacházela se poblíž Kerrovy lodi, 

která měla aktivované štíty. 

 

Kevin i s Jane seděli u konzol, oba by už nejraději začali se střelbou, ale museli počkat na Athenu. 
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„Athena už vystoupila z hyperprostoru. Za pár vteřin tu budou,“ oznámila Jane. 

„Výborně. Jelikož tam nemůžeme transportovat hlavici, bude to muset udělat tým samotný. Podle 

Asgardů by tam měla být zavedena autodestrukce. Byli tak laskaví a dali nám k ní přístup.“ Kevinova 

konzole zapípala a on zmáčkl na pár tlačítek. 

„Slyším.“ 

„Tým byl transportován na planetu. Chvilku jim potrvá, než se dostanou k základně. Mají s sebou 

maskovací zařízení.“ 

„Výborně. Připraveni?“ 

„Naše zbraně míří jedné lodi přímo na můstek.“ 

„Tak jdeme na to.“ 

 

Prostor, Peuta 

Jakmile se dal povel k útoku, orijské lodě opustily hyperprostor a okamžitě začali s palbou na lodě 

aliance. Queenmary měla za cíl pouze jedinou loď, a to Kerrovu, která během několika vteřin pocítila 

několik přesných zásahů z Queenmary. 

 

Kerrova mateřská loď 

Když se přímo před nimi demaskovala Queenmary, všichni na můstku po přesných zásazích 

Queenmary spadli na zem. 

„Co to bylo?!“ zakřičel Kerro. Muž, který měl na starost řízení lodi, vstal rychle ze země a pohlédl na 

konzoli. 

„Pozemská loď i s tou, která na nás střílí, byly maskované. Až po demaskování je vidíme.“ 

„Zaměřte se na jejich zbraně a generátory štítů!“ 

„Ano, pane!“ 

 

Peuta, základna 

Mezitím co si to lodě rozdávaly mezi sebou, tým vedený plukovníkem Sovikem úspěšně vniknul na 

základnu, kde tolik lidí zrovna nebylo. Bylo tak snadné vyřídit několik mužů v hlavním velínu, odkud 

se ovládala celá základna. 

„Až někdo najdete ten panel, dejte mi vědět!“ Po chvilce pobíhání kolem panelů se ozval Ian: „Něco 

tady mám!“ Všichni přiběhli k němu a podívali se na panel. 

„Mno bezva. Co teď uděláme?“ Všichni totiž zjistili, že panel, který spouští autodestrukci, je rozbitý. 

A na jeho opravu nemají čas. 

„Někde tu musí být nálož, která má základnu zničit. Musíme ji najít. Podle zkušeností bychom ji měli 

hledat někde dole.“ 

„Bezva,“ řekl na to Allan a spolu s Petrem se vydali do nižších pater. Daniel a Ian také vyrazili do 

nižších pater, ale jinou cestou. 

 

Při cestě potkali několik vojáků Druhé aliance, a tak v některých úsecích museli opětovat palbu. 

Naštěstí je tam nikdo neočekával, takže u sebe neměli tolik zbraní a nábojů, aby se ubránili 

pozemskému týmu. Když doběhli až do spodního patra, našli tam zapečetěné dveře, které zjevně ještě 

nikdo neotevřel. 

„Myslím, že jsme to našli. Doufám, že to bude fungovat,“ řekl Petr a vytáhl z kapsy kartu, kterou 

přiložil k nástěnnému panelu. Nejdříve bylo hromové ticho, než se dveře najednou začaly otevírat. 

Všichni čtyři opatrně vešli dovnitř místnosti, která se táhl pod celým komplexem. 
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„Nemáte někdo atomovku?“ pronesl Ian, když viděl, jak velká je celá budova. 

„Dejte mi všechny C-4, které s sebou máte. Doufám, že to bude tak silné, že se odpálí a tím i vznikne 

řetězová reakce.“ Petr dřepl k první bombě a na zem postupně dával C-4, kterou měl u sebe jako 

zbytek týmu. Když napočítal, že jich mají celkem osm, čtyři C-4 přidělali k první bombě a zbylé čtyři 

na druhou bombu, která byla sto metrů od nich. Když vše měli přichystané, spustili časovač a rychle se 

dali do útěku. Petr chtěl mít jistotu, že se k nim nikdo nedostane, a tak dveře za sebou opět kartou 

zavřel. Poté rychle doběhl tým a vydali se nejkratší cestou z komplexu. Při cestě jim bylo jedno, jestli 

na někoho narazí. Zapnuli si maskování, a tak je nikdo, krom nich samotných, neviděl. 

 

Po velice rychlém sprintu vyběhli všichni čtyři z budovy a běželi k místu, odkud je může některá 

z pozemských lodí transportovat k sobě na loď. 

 

Prostor, Peuta, Queenmary 

Queenmary měla rozehranou bitvu proti Kerrové lodi, které se tentokrát tak moc nedařilo. Když oba 

důstojníci zaslechli z vysílačky Petrův hlas, Marks okamžitě neváhal a všechny čtyři přenesl k sobě na 

můstek. 

„Úkol splněn. Za pár vteřin to vyletí do povětří,“ oznámil Petr. 

„Super, ale teď tu potřebuji pomoc. Stoupni si k přední konzole a používej spodní paprskomety.“ 

„Už jen deset vteřin,“ oznámil Ian sledující hodinky. Zbylí tři vojáci z Petrova týmu stáli u boční 

obrazovky, na které si zobrazili povrch planety. 

„…tři, dva, jedna.“ Nic se ale nestalo. Základna pořád byla v celku. Když ale Petr měl pod kontrolou 

paprskomety, zaměřil na planetě základnu, a to přesně na místo, kde se nacházejí v podzemí bomby. 

„Ádios,“ řekl Petr a po chvilce mohli všichni vidět na svých obrazovkách explozi. 

„Senzory hlásí, že základna i s lodí jsou zničeny. Úkol splněn,“ řekla s úsměvem Jane. 

„Takže už jen zbývá Kerro a pár jeho lodiček,“ řekl na to Kevin a všichni spřátelené lodě se ve velkém 

pustili do Kerrových lodí. 

 

Pokračování příště 
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Epizoda 20 : Konec utrpení, část 2 

 

Prostor, Peuta 

Poté, co byla základna na planetě zničena, zbývalo už jen pět lodí aliance, včetně Kerrovy. Orijské 

lodě spolu s Athenou se zabývaly čtyřmi loděmi, kterým štíty rapidně začaly klesat. Když Athena 

zničila další loď, připojila se ke Queenmary, která honila Kerrovu loď snažící se utéci. Jenže při 

pokusu vstoupit do hyperprostoru jim Queenmary zničila motory, a tak se nemohli hýbat. 

 

Kerrova mateřská loď 

Kerrova loď na tom nebyla moc dobře. Všude na můstku to jiskřilo. Když se ke Queenmary přidala i 

Athena, štíty jim klesaly dolů ještě rychleji. 

„Spravte to!“ křičel Kerro. Nebylo mu to ale vůbec platný, jelikož takovou rychlostí, jakou na ně obě 

pozemské lodě útočí, bude loď brzy zničena. 

„Přijímáme zprávu z jedné lodi.“ 

„Na obrazovku.“ Když se před Kerrem na obrazovce objevila Marksova tvář, už věděl, s kým má tu 

čest a komu patří ta nová loď. 

„Vy?!“ Kerro neměl slov. 

„Nikdy jste neměli jít proti nám. Sbohem.“ Spojení bylo přerušeno a na Kerrovu loď zaútočilo všech 

šest lodí. Během chvilky byla loď i s Kerrem na palubě zničena.  

 

Queenmary 

Petr stojící u konzole prvně pohlédl na Jane a pak na Kevina, kteří byli rádi, že se jednou pro vždy 

zbavili hlavního nepřítele. 

„Volá nás Athena.“ Okamžitě zobrazila na boční obrazovce video hovor. 

„Helen?“ Na obrazovce bylo vidět, jak na můstku Atheny jiskří několik obvodů visící ze stropu. 

„Budeme potřebovat svést. Hypermotory jsou v háji.“ 

„Rozumím. Musíme si pospíšit. Podle senzorů na tom na Teře nejsou moc dobře. Oriové už tam letí.“ 

 

Jen co se obě lodě spojily, vstoupily do rozšířeného hyperprostorového okna. 

 

Prostor, Terra 

Všechny bránící se lodě, až na Hammonda, který se schovával u Měsíce, se blížily ke stejnému stavu 

jako Hammond. Enterprise, která stála včela, to dostávala ze všech stran. 

 

Enterprise  

Jack se rukama držel opěradel na křesle, jelikož to s celou lodí dost házelo. McKenzie se s lodí snažil 

vyhýbat alespoň některým výstřelům, ale neměl takové možnosti, jaké by v tuto chvíli potřeboval. 

„Pane, dostali jsme zprávu z Queenmary. Základna i s loděmi jsou zničeny. Jsou na cestě k nám. 

Přibližný přílet do hodiny,“ oznámila major Simonsová. 

„Tak dlouho nevydržíme. Hyperprostorový skok k Daedalu. Budeme muset na ně zaútočit ve 

skupinách, jinak to nepůjde.“ 

„Ano, pane. Skáčeme na pozici.“  

 

Enterprise, která byla prvotním cílem pro lodě aliance, zmizela během chvilky z jejich dohledu. Když 

vystoupili pár desítek kilometrů od původní pozice, přidali se k Daedalu, který společně s Apollem 
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útočili na jednu nepřátelskou loď. Když se k nim připojili, během několika přesných zásazích 

paprskometů byla nepřátelská loď zničena. Všichni tak pochopili, že musí útočit současně a ve 

skupinách. Všechny tři lodě hned vyrazily k další nepřátelské lodi, která právě útočila na asgardskou 

loď. 

 

Hammond 

Zatím co všichni u planety bojovali, Hammond se skrýval za Měsícem, kde se co nejrychleji snažili 

spravit štíty. 

 

Zatímco posádka pobíhala po lodi, Sam byla na ošetřovně, kde už to šlo do tuhého. 

„Tak tohle jsem nepropočítala,“ řekla Sam po několika hlasitých nádechů. 

„Vedete si ale dobře. Brzy budete maminkou.“ 

„Na plný úvazek,“ doplnila Sam po čemž následovala další kontrakce.   

 

Majoři Womacková a Whiteová pochodovaly po můstku a kontrolovaly veškeré poškozené systémy. 

„Štíty jsou na padesáti procentech. Během deseti minut bychom měli být na sedmdesáti,“ oznámila 

Sydney. 

„To by mělo stačit,“ řekla na to Catherine a sedla si k pilotní konzoli, na které nastavila kurz k Teře. 

„Zaměř se na první nepřátelskou loď a pal vším, co máme.“ 

„Dle přání,“ řekla Sydney a na konzole zaměřila nejbližší nepřátelskou loď, která v tuto chvíli bojovala 

se dvěma orijskými. 

„Zaměřeno.“ 

 

Odyssey 

Jelikož se na Odyssey nacházelo asgardské jádro, Paul ho využíval v této situaci velice rád. Tým se 

snažil přijít na to, na jaké frekvenci fungují nepřátelské štíty. 

 

Kapitán Evans seděl tentokrát u pilotní konzole, u které většinou sedí jeho sestra. Když se mu na 

konzole objevily cizí frekvence štítů, nastavil je do systému a zkusil transportovat hlavici na nejbližší 

nepřátelskou loď. Když tak učinil, alianční loď přímo před nimi vybouchla. Paul se na něj otočil a 

hned podle úsměvu na Mikovém obličeji poznal, že našli správnou frekvenci. 

„Přepošlete ji všem lodím. Kapitáne, transport je jen na vás.“ 

„Rozkaz.“ 

 

Prostor, Terra 

Když všem lodím, které vlastní transportní technologii, byli poslány frekvence štítů nepřátelských lodí, 

mohla Atlantida i se Sibylou přestat používat střely. Jedna alianční loď vedle druhé začala vybuchovat, 

aniž by samotní věděli, jak to pozemšťané s Asgardy dělají. Když poslední loď Druhé aliance byla 

zničena, dlouho táhnoucí bitva proti nim byla tak ukončena jednou pro vždy. 

 

Hammond 

Jen co bitva skončila, Sam přivedla na svět své první dítě. Po odstřihnutí pupeční šňůry a otření měla 

Sam svou holčičku v náručí. 

„Gratuluji, plukovníku. Jak se bude jmenovat?“ 

„Lilieth, Lilieth Marksová.“ 
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„Celé posádce, bitva skončila. Vyhráli jsme,“ ozval se z interkomu hlas Womackové. Sam se usmála a 

políbila Lili na čelíčko. 

 

Queenmary 

Pár minut poté, co bitva skončila, se objevila Queenmary i s Athenou. 

 

Kevin hned jako první po příletu hledal na senzorech Hammonda, jestli je vcelku. Když je chtěl 

kontaktovat, byl najednou z lodi transportován. 

„Nebojte se, je na Hammondovi,“ ujistila celý tým, že nezmizel někam jinam. Jane se totiž oficiálně 

stala tetou a Sam chtěla, aby ho přenesla k nim na ošetřovnu. 

 

Hammond 

Když se Kevin objevil na ošetřovně na Hammondovi, okamžitě se začal rozhlížet kolem sebe. Když 

viděl doktorku, chtěl se okamžitě ptát, ale doktorka prstem ukázala, aby byl potichu a šel za ní. Po pár 

krocích přišli k zácloně, která zakrývala za ní lůžko. Když ji kousek odsunula, hned věděl, proč má být 

potichu. Jen co se dostal ke své dceři, byl nejšťastnějším tátou na Teře.   

 

Terra 

Po úspěšně skončené bitvě všechny pozemské lodě přistály na planetu, aby mohli započít jejich 

opravy.  

 

Atlantida se Sibylou byly ve stoprocentní funkčnosti, jelikož nepřátelé měli nejvíce starosti s loděmi 

kolem planety, a ne s nimi. Až na to, že oběma městům téměř došly střely, tak všichni jsou rádi, že vše 

skončilo. Elizabeth i Hetty daly všem na pár dní volno za dobře odvedenou práci. 

 

Odyssey, Daedalus, Hammond, Enterprise, Columbia, OneStar, Athena i Queenmary patřili pod Terru, 

která se pro tyto lodě stala novým domovem. Ačkoliv je teď Země bezbranná, jsou rádi, že zachránili 

svůj nový domov, než aby pořád řešili své problémy s IOA. 

 

Generálové O’Neill i Landry nabídli Oriům, jestli chtějí zůstat a oslavovat s nimi. Vala i s Tominem 

souhlasili, ale s tím, že poslali orijské lodě zpátky do jejich galaxie. 

 

Simové i Asgardé nabídku bez jediného váhání přijali, přece jen vzájemně si už tolikrát pomohli. 

 

Všichni se tak sešli ve velkém hangáru, kde za pomocí asgardského jádra vytvořili nespočetně stolů a 

židlí, aby si každý mohl sednout. Oslava tak mohla započít, když se začalo podávat jídlo. A jelikož 

přítomných bylo poněkud více, než se předpokládalo, pomocné ruce kuchařům velice pomohli. 

V galaxii opět zavládl mír, jen na Zemi panuje bitva mezi nimi a IOA. Ale po vítězném dni si všichni 

řekli, že nějaký ten den to určitě počká. 

 

O pět let později 

Terra 

Terra už nebyla tak málo osídlená jak před pěti lety. Na planetě se už nachází přes milión lidí a stále 

jich přibývá. SGC velí brigádní generál John Sheppard, který po dlouhé službě na Atlantidě přijal 

Jackovu nabídku. Jack stále sloužil na Enterprise, do důchodu plánuje jít až za pár let. Henry Landry si 
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nechal postavit poblíž malého rybníku chatku, ve které spolu se svou bývalou manželkou bydlí. Po 

dlouhých letech opět spolu se rozhodli, že se vezmou. Všechny pozemské lodě měli stále svého 

velícího důstojníka, až na Hammonda, jelikož Sam před nedávnem porodila syna Christophera. Spolu 

s Kevinem a Lili žijí na krásném útesu, ze kterého je vidět celé obydlené město. Spolu se Sam, 

Stevenem, Cameronem, Paulem a Lionelem byli povýšeni do hodností brigádního generála. Nejvyšší 

hodnost na Teře měl Jack O’Neill, který tak mohl libovolně rozhodovat, koho povýší.  

 

Situace na Zemi byla stále napjatá, ale dokázali po dlouhých hovorech se dokázali konečně dohodnout 

a usmířit se. Ale i tak vojáci měli své místo na Teře, která slouží jako domov pro vojáky, kteří 

nespočetněkrát nasadili svůj život pro záchranu svých přátel. 
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A jaké mělo být pokračování? 

 

V minulých letech jsem měla v plánu napsat i třetí sérii, ale nakonec jsem se rozhodla, že StarGate 

Ships ukončím druhou sérií. Ale jelikož vás nechci připravit o to, o čem měla být třetí série obsahující 

pouze deset dílů, zde máte menší synopse k představě. ☺  

Děj se měl odehrávat mezitím, co pozemšťané vyhráli bitvu a o 5 let později. 

 

01. epizoda - Neotáčej se zpět 

Poté, co pozemšťané vyhráli nad Luciánskou aliancí, Druhou aliancí a Piny, se rozhodli podívat se 

opět na Zemi, jak to tam řídí IOA. Když zjistili, že IOA podle předtuch obsadili SGC, začali 

prozkoumávat tajně, co tam dělají. Ne všichni vojáci se přestěhovali na Terru. Na Zemi bylo stále 

spousta vojáků, i ti, kteří už neslouží, ale setrvávali delší dobu u Hvězdné brány. Nezbývalo jim nic 

jiného než se podřídit IOA, jelikož jak bylo dobře u nich známo, vydírat umí dobře. 

 

02. epizoda - Osud 

Jediný, co v SGC zůstalo, byla uzavřená brána, ke které nikdo neměl přístup, jelikož veškeré počítače 

ovládající bránu byly odneseny při odchodu vojáků, vědců a několik doktorů. Museli tak hledat 

někoho, kdo dokáže znovu sestavit počítače, aby měli opět kontrolu nad bránou. Rádi by ji využili pro 

své účely. Jelikož na Teře vědí, že IOA zná adresy všech základen rozmístěných po různých planetách, 

nařídili jim, aby vše přesunuli na Terru a provedli na základnách autodestrukci. Nová stanoviště budou 

postavena na jiných planetách, jejichž adresy budou znát jen SG týmy. 

 

03. epizoda - Původ 

Nikdo stále na Teře přesně nevěděl, proč v minulosti byla opuštěna, a tak nově složený vědecký tým 

vyrazil na průzkum. Velitel týmu byl vybrán Daniel, kterého musel poslouchat Rodney, jelikož byl do 

toho týmu taktéž vybrán, stejně jako i Radek. Jako první vyrazili s Jumperem do známého Egypta, kde 

vše na Zemi začalo. Doufají, že na Teře budou na tom stejně. 

 

04. epizoda - Hrátky s ohněm 

Poté, co na Zemi si zřídili vlastní počítač ovládající bránu, IOA si zřídilo vlastní program a posílali tak 

nekvalifikované lidi na mise. V několika případech selhali a mise končili neúspěchem, dokonce někdy 

i smrtí nevinných lidí, jelikož Pinové sice byli poraženi, ale stále ještě několik jich žilo. Když se o tom 

na Teře dozvěděli, věděli, že musí s tím něco udělat. 

 

05. epizoda - V pasti 

Na Teře i na Zemi poslali své týmy na misi, jenom netušili, že je poslali na stejnou planetu. V tváří 

tvář po dlouhé době se střetnou vojáci i IOA. Naštěstí pro obě strany nikdo nebyl zraněn, možná jen na 

citech. 

 

06. epizoda - Všemi dostupnými prostředky 

IOA se podařilo na jedné misi najít cizí formu života, kterou se rozhodli, že prostudují. Jen si nebyli 

vědomi, že tím ta cizí forma trpí. To jim ale i tak bylo jedno, jelikož za každou cenu chtělo IOA získat 

novou technologii, kterou by v budoucnu mohli sami používat. 
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07. epizoda - Opatrný postup 

Když se po další obě strany náhodně setkali na misi, dozvěděli se, že na Zemi je zajatá forma života, 

kterou tam zkoumají. Když se vojenský tým dozví, o koho se jedná, neváhali ani vteřinu a okamžitě 

přerušili misi a namířili si to oklikou na Terru. Nechtěli, aby IOA vědělo jejich adresu. Po obdržení 

zprávy se oba generálové rozhodli, že formu života budou muset zachránit. 

 

08. epizoda - Nikomu nevěř 

Při pokusu o záchranu několika cizích forem života bylo několik vojáků zajato. Nezbývalo nic jiného 

než vyslat více týmu s maskovacím zařízením. Jelikož byli zavřeni v celách SGC, bylo velice snadné 

je nalézt, jelikož to tam znají, jako své boty. 

 

09. epizoda - Svatyně pro všechny 

Když se podařilo zachránit všechny vězněné formy života, nabídli jim, že jim poskytnou útočiště, kde 

mohou poklidně žít dál bez strachu, že by je někdo chtěl opět zkoumat. 

 

10. epizoda - Výročí 

Je to téměř pět let poté, co pozemštěné zvítězili v bitvě. Na Teře se za tu dobu narodila kolem stovky 

dětí, mezi které se zařadil i malý Christopher, který už měl jistý, že jednoho dne převezme po tátovi 

Queenmary. 

 


