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1. Mezihra 
 

Atlantis netrpělivě očekávala přílet Daedala na okraji galaxie Pegas. Bylo zbytečné použít 

energii na dva hyperpohony, když k přesunu antického města i pozemské lodi stačil jeden. 

Daedalos přistál na jednom z městských mol a byl k němu před cestou mezi galaxiemi 

pevně ukotven. 

Andoriel i Erin vystoupily z lodi v chumlu techniků a pomocného personálu a každá chtěla 

co nejrychleji zmizet ve svém pokoji. Jen se na sebe letmo ohlédly, aby jim bylo jasné, že 

mají obě ty samé úmysly. Bohužel, na Atlantis s nimi měli jiné plány. 

Erin zastoupili cestu dva vojáci a odvedli ji k doktoru Woolseymu. Nestačila říct ani slovo, 

když ji popadli za lokty a skoro vyvlekli po schodech do Richardovy kanceláře. Před Andoriel 

se zastavila Teyla s Rononem. Čekali s odchodem, aby se mohli rozloučit aspoň s jednou z 

knihovnic. Osud Erin nemohli zvrátit, Richard byl rozpálený doběla, že porušila zákaz, a 

chystal se ji zavřít do vězení alespoň na cestu k Zemi, jejich přímluvy smetl jediným 

netrpělivým gestem ruky. 

Andoriel s nimi šla k Bráně a zamávala jim. Její okamžitý nápad hned v prvopočátku 

překazil John. Nenápadně ji sledoval, a když Teyla a Ronon prošli horizontem červí díry, 

chytil ji za rameno a zabránil jí na poslední chvíli proběhnout také. Sice nevěděla, jak by pak 

hledala ten správný wraithský Úl, ale věřila, že Ace by ji dokázal objevit. 

Jakmile se Brána zavřela, bez ohlédnutí se Johnovi vytrhla, tryskem doběhla ke svému 

pokoji a zamkla se tam. Opřela se dlaněmi o zavřené dveře a oddechovala, jakoby uběhla 

maratón. Trvalo jí dlouho, než se dokázala otočit do kajuty a udělat v ní pár kroků. 

Plukovník Sheppard se ještě okamžik díval na temnou Bránu a v duchu se loučil s přáteli, 

kteří se rozhodli zůstat ve své galaxii. Chápal je. Teyla pospíchala za Kannanem a Torrenem 

Johnem v Athosianské vesnici a Ronon už si najde způsob, jak pokračovat v boji proti 

Wraithům. 

„Taky bych raději zůstal v Pegasu,“ zamručel nenápadně k Rodneymu McKayovi, když 

spolu šli k antickému křeslu. 

„Podle rozhodnutí Mezinárodní komise a na žádost představitelů zemí seznámených s 

existencí Hvězdné Brány musíme s Atlantis do Mléčné dráhy a chránit Zemi. Mají strach, i 

když nám jaksi zapomněli říct, z čeho,“ začal Rodney, pak se zarazil a zhluboka se nadechl. 

„Ale taky se mi vůbec nelíbí, že utíkáme. Nerad opouštím rozdělanou práci.“ 

John se v křesle jen temně ušklíbl a navedl Atlantis na kurz k Zemi. Přesvědčil se, že mají 

správnou trasu, a trochu se zavrtěl, aby se pohodlněji usadil. Ještě v křesle pobude nějaký čas, 

než předá posezení Evanu Lornemu a vydá se zpátky do řídící místnosti. Průběh cesty pak 

bude moci kontrolovat odtamtud nebo to přenechat kterémukoli z techniků. Kdyby došlo 

k nějakým potížím, zavolají ho. Návrat do křesla plánoval až na přistání. 

Rodney se na Johna v křesle podíval skoro závistivě a zmizel v jedné ze suterénních 

laboratoří. Chtěl využít co nejvíc času k dalším pokusům. 

Nikdo nevěděl, co je na Zemi čeká. Velitelství mlžilo víc, než bylo jeho zvykem, a 

mnohoznačné náznaky nového nepřítele dávaly tušit, že pro pokojnou vědeckou práci nebude 

dost času. Jako vždy, povzdechl si Rodney pro sebe. 

Erin se povalovala po tvrdé matraci vězení a šklebila se na každého, kdo se objevil v její 

blízkosti. Na jednu stranu se těšila domů za Nathanem, na druhou by nejraději z vězení utekla, 

zmocnila se křesla a celé Město otočila zpátky. A kdyby pro ni přiletěl Marcus – nejspíš by ho 

požádala, aby odnesl Andoriel, kam jí srdce táhlo. Podle nenápadně pronesených poznámek 

pochopila, že na velitelství se na její poslední soukromou akci nedívají tak přísně jako doktor 

Woolsey, ale to nic neměnilo na tom, kde se teď nacházela, i když byla jenom pod dohledem 

v jedné z nepoužívaných místností a ne v té hrozné místnosti za silovým polem. Většinu těch 
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pár dní nakonec prospala. Takže to nebyl tak úplně ztracený čas, pomyslela si, když na sebe 

mrkla do zrcadla v koupelně. 

Andoriel chodila po pokoji a na klepání, bouchání a hlasité volání odpovídala jednou 

větou, která se jí stala skoro mantrou: „Běžte pryč!“ Nic jiného od ní celou cestu nikdo 

neslyšel. Richard Woolsey z toho byl značně rozladěný, protože jí toužil osobně poděkovat, 

že zničila tu pekelnou wraithskou loď. Andoriel udělala jednu jedinou výjimku v případě 

doktora Zelenky. Pustila ho dovnitř, předala mu krátké hlášení o zničení wraithského Úlu 

posíleného ZPM a vyzdvihla roli Erin v následné bitvě. Nezmínila se ani o tom, kam se 

zípíem ztratilo po zničení lodi, ani o tom, jak se z planety bez Hvězdné Brány dostali 

spřátelení Wraithové. Ovšem je třeba podotknout, že druhá otázka většinu lidí ani nenapadla, 

natož, aby na ni hledali odpověď. Andoriel se také nezmínila o dalších věcech, které byly pro 

zbytek osazenstva Atlantis i pro obyvatelstvo Země neznámé nebo nezajímavé. Proč motat 

člověčí hlavy popisem jakýchsi Strážců, kteří se stejně nejspíš vyskytují jen v Pegasu a nikdo 

kromě Erin a jí je neviděl? Proč se zabývat nepodstatnými detaily bitvy mezi mimozemšťany, 

která se lidí ani netýká? A proč z hlášení dělat dívčí románek končící něčím jako svatbou 

chudé knihovnice s tajemným cizincem? 

Doktor Woolsey nad Andorielininým hlášením krčil čelo a kroutil hlavou. Tak strohý 

výčet událostí už dlouho nečetl. Ale důležitá fakta její hlášení obsahovalo, a protože Andoriel 

i nadále nepřijímala návštěvy a odmítala vycházet z pokoje, spokojil se s tím, co bylo psáno. 

Doktor Zelenka pilně pracoval na vlastních projektech a přemýšlel, jak by Atlantis mohla 

mít zapojený štít a zároveň maskování. Pro přistání na Zemi by to bylo více než vhodné. 

Vzpomněl si, s jakými nápady za ním chodily knihovnice. Respektoval dobrovolný azyl 

Andoriel a k jejím dveřím byl rozhodnutý přijít až jako k poslední možnosti. Nejdřív chtěl 

zajít za Erin. Třeba ji malé mozkové cvičení přijde vhod. 

Erin se na něho jen zazubila a navrhla něco tak prostého, že jen překvapeně zamrkal. 

Jumperů měli dostatek, jejich zdroje byly v pořádku a nabité na maximum, a pokud simulace 

proběhnou úspěšně, mohlo by to být jednorázové řešení. 

„Hlášení všemu personálu,“ ozvalo se třetí den letu hyperprostorem z interkomu. 

„Obyvatelé Atlantis, kteří nebudou mít v čase přistání na Zemi žádné důležité úkoly spojené 

s fungováním městské lodi, se po výstupu z hyperprostoru shromáždí v místnosti s Hvězdnou 

Branou. Budou dopraveni na Zem asgardským transportním zařízením. Na Atlantis zůstane 

jen nezbytně nutná posádka.“ 

Erin ve vězení zvedla hlavu a zamračila se na krabičku interkomu. To hlášení se jí nelíbilo. 

Moc nahrávalo všem dohadům a šíleným představám, co vlastně Zemi postihlo. Zdálo se, že 

Atlantis bude určena kdoví k čemu. V nejlepším případě ji obsadí vojáci a stane se plně 

válečnou lodí, pomyslela si knihovnice ve vězení. Zatoužila soucitně pohladit nejbližší kousek 

lodního pláště. 

Antická městská loď vystoupila z hyperprostoru krytá pohledům ze Země Jupiterem. 

Daedalos se od ní odpoutal a vyrazil k Zemi po vlastní ose. Atlantis setrvávala na místě a 

připravovala se na nenápadný poslední úsek cesty. Erinin způsob maskování byl otestován 

v reálu a označen za sice velmi nestabilní a nespolehlivý, ale dostačující. 

Atlantis se s Johnem Sheppardem v křesle vydala k Zemi a před Branou se začali 

shromažďovat její obyvatelé se svými osobními věcmi, kteří v poslední fázi letu nebyli 

potřební. 

 

San Francisco se topilo v zapadajícím slunci. Zlatavá sluneční koule se tolik leskla na 

hladině oceánu, že přímý pohled na západ si dovolil jenom málokdo. A těch pár, kteří se 

zatajeným dechem čekali u pobřeží, se snažilo být tak nenápadní, jak to jenom bylo možné.  
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„Už to bude?“ zavrčel malý a hubený muž se světlou rozčepýřenou kšticí. Brýle mu seděly 

na konci nosu a nelítostné slunce odhalovalo všem pozorným divákům množství mastných 

skvrn po celém jejich skleněném povrchu. 

Žena stojící hned vedle něho mu položila ruku na rameno. Neřekla nic a úsměv vypadal na 

její tváři trochu nuceně. Prsty druhé ruky si přihladila vlasy stažené do culíku a poposunula na 

nose tmavé brýle, aby ji lépe chránily. Trochu volné oblečení se jí pod poryvy větru tisklo 

k tělu. 

„Nemáš to spočítané, Radku?“ zeptala se další žena. Dlouhé černé vlasy jí divoce 

poletovaly kolem obličeje a ramen. 

Radek znovu zavrčel, tentokrát nesrozumitelně. 

„Buď rád, že můžeme být aspoň tady,“ pokračovala černovláska. „Podívejte,“ ukázala na 

hladinu oceánu. 

Zdánlivě se nic nedělo. Horký vzduch se chvěl nad vodou a někde v dálce se hladina lehce 

zvířila, jakoby ji protnula hřbetní ploutev vodního predátora. 

„Asi nic,“ ušklíbl se Radek. 

„A teď?“ zeptala se žena, která dosud mlčela. 

Pohyb hladiny byl znatelnější. 

„Jako když pírko dosedne na vodní hladinu,“ povzdechla si žena s culíkem a přikrčila se, 

když k pobřeží dorazila první velká vlna vytvořená dosednutím „pírka“ a poslala studenou 

spršku až k jejich vyvýšenému stanovišti. 

Radek si přitiskl prsty na ucho. 

„Ano,“ zamumlal. „Dobře. Rozumím.“ Spustil ruku podél těla a otočil se k ženám. 

„Přistání proběhlo hladce. Všechno funguje.“Podíval se černovlásce do očí. „Děkují za nápad 

se štítem a maskováním, Erin.“ 

Erin se zasmála. „Jasně. Mám u nich malé a zcela bezvýznamné plus.“ Hlas jí zazněl 

tajenou hořkostí. O jejím případu zatím nikdo rozhodl a nebyla si jistá, jestli dalších pár let 

nestráví ve vězení. Každý její dotaz skončil v propasti krčení ramen a mumlaných neurčitostí. 

„Půjdeme.“ Za zády trojice u pobřeží se objevili dva vojáci a ukazovali k autu stojícímu 

opodál. „Chtějí vás všechny na velitelství.“ 

Radek, Erin i třetí žena bez protestů nastoupili. Automobil se zařadil do kolony na hlavní 

silnici a splynul s ní. 

 

„Tak vás tady konečně máme.“ Generál O’Neill si Erin důkladně prohlížel. 

Stála klidně a čekala, co z něj vypadne. Konečně se snad dozví, jak o ní rozhodli. Věděla, 

že Andoriel vyslýchali nejméně dvě hodiny. Od Radka se dozvěděla, že se po opuštění 

výslechové místnosti ani jeden z účastníků netvářil zrovna nadšeně. Andoriel odvedli do 

jejího pokoje na velitelství SG a ostatní se zavřeli v jedné z konferenčních místností. Nedělala 

si žádné velké iluze. Opustila Atlantis bez povolení. Možná zase tolik nezáleželo na tom, že 

tím Městu pomohla. A nejenom jemu. 

Generál se opřel do křesla. „Opustila jste své stanoviště. Opustila jste dokonce i oblast, 

která vám byla určena. Nějakým neznámým způsobem jste se dostala z Atlantis chráněné 

antickým štítem, abyste co? Abyste sprovodila ze světa pár mimozemšťanů? Abyste se 

připojila k přísně tajné misi, o které jste správně ani neměla vědět? Á – pravda. Upravovali 

jste s doktorem Ze... zi... eee... s tím doktorem Jumper. Takže jste o ní věděla. Kdybyste byla 

v armádě, čekal by vás vojenský soud, degradace, vyloučení, pokuta, vězení...“ 

„Poprava,“ doplnila tiše Erin. Nedokázala se ovládnout a být zticha. 

Generál vstal, obešel stůl a využil toho, že se k Erin na okamžik obrátil zády, aby se usmál. 

Usmál se znovu, když se zastavil těsně u ní a ona před ním o půlkrok couvla. „Nejste 
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v armádě,“ řekl spokojeně. „Žádný soud nebude. Po důkladném prověření vaší role doktor 

Woolsey přehodnotil svůj návrh a všechna obvinění stáhl.“ Obešel Erin a otevřel dveře. 

Za nimi přešlapovala Andoriel a tvářila se naštvaně. Nechali ji tam čekat dost dlouho. Že 

prý se jí bude generál hned věnovat. Hned si představovala jinak. Zamračila se na otvírající se 

dveře, ale výraz se jí změnil, když se podívala do místnosti a uviděla Erin. K nevoli se přidalo 

odhodlání. 

„Pokud se jedná o moji výpověď,“ spustila bez pozdravu. 

„Další už nebude potřeba,“ skočil jí generál do řeči. „Země i Pegas vám oběma děkují za 

záchranu před wraithským nebezpečím a zatím vás nebudeme potřebovat, takže můžete odjet. 

Vyberte si místo k životu podle vlastního uvážení. Za dlouholetou práci v utajení vám náleží 

malá renta.“ Otočil se ke stolu, sebral z něj dvě obálky a podal je ženám. Chvíli váhal, které 

patří která obálka, nakonec pokrčil rameny a strčil je obě do ruky Erin. „Podělte se samy,“ 

utrousil polohlasem. „Doufám, že nemusím zdůrazňovat, co všechno je stále v přísném 

utajení,“ zamračil se na ně. Počkal, až obě kývly, pak nenápadně obě ženy vystrkal na chodbu 

a zavřel za nimi dveře. Ještě pohledem zkontroloval, že je v kanceláři opravdu sám a hlasitě si 

oddechl. Neměl takové věci rád. S většinou civilního personálu nemusel jednat, to byla práce 

jejich přímých nadřízených, ale právě tyto dvě musel vyřídit osobně. Byl rád, že to šlo tak 

lehce a může se věnovat mnohem důležitějším věcem. Andoriel a Erin byly jedny z mála, 

které po návratu na Zemi neoslovili s nabídkou další spolupráce.  Po pravdě tak trochu 

nevěděli, co s nimi, takže bylo rozhodnuto upustit od všech případných sankcí a krátce a 

přátelsky se rozloučit. 

 

Andoriel se pomalu ploužila chodbou velitelství SG a nenápadně se ohlížela přes rameno. 

Že nemá za zády nějaký vojenský dohled, ji docela překvapovalo. Od příletu se jí něco 

v uniformě drželo jak hladové klíště. Rozhodovala se, jestli obálku od generála O‘Neilla 

otevře hned nebo si to překvapení nechá na soukromou seanci. Rychlým pohybem nakonec 

obálku roztrhla a zadívala se na uvnitř ukrytý papír. 

„Příjemný překvápko,“ zamumlala Erin. Šla Áje v patách a také si trochu nedůvěřivě 

prohlížela obálku, než ji otevřela. 

„Jo,“ řekla Andoriel nepřítomně. „Nevíš,“ otočila se k Erin čelem. „Nevíš, proč s námi tak 

rychle vycukrovali? Žádný soud nebude,“ trochu se zapitvořila po generálovi. 

„Chtěla jsi mě odsoudit?“ pozvedla Erin obočí. 

Ája přimhouřila oči. „Možná.“ Rozesmála se. „Možná jsem jim chtěla vynadat ještě jednou 

a veřejně.“ 

„Obejdu se bez toho,“ ujistila ji Erin. „Stejně by mě zajímalo, co mají tak důležitého.“ 

Ohlédla se ke generálovým dveřím. 

Andoriel se tam podívala taky. „Pokud to není návrat, je mi to jedno,“ prohlásila rozhodně. 

„Bude se mi po Atlantis stýskat,“ povzdechla si Erin. 

„I mně. Ale jestli jsem to dobře pochopila, máme vypadnout,“ ušklíbla se Andoriel. 

Původně chtěla dodat, že to stýskání není ani tak po Atlantis jako po jiných záležitostech 

galaxie Pegas, ale nechala si svoje stesky pro sebe. 

„Na povrch tudy, dámy.“ Voják procházející kolem nich jim ukázal kovové dveře výtahu. 

Sotva se otočil, Erin na něj vyplázla jazyk. 

Z areálu se dostaly rychle. Sotva se ocitly pod otevřenou oblohou, hned je naložili do auta 

a řidič s nimi odjel do hotelu v blízkém městě. Odnesl jim zavazadla na recepci a zmizel. Erin 

a Andoriel se po sobě podívaly, pokrčily rameny, vzaly si klíče od pokojů a za pár minut se 

znovu sešly před hotelem. V tiché shodě zamířily do kavárny na náměstí. 
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„Co teď budeš dělat?“ zeptala se Andoriel, když míchala našlehanou mléčnou pěnu svého 

latté. Prohlédla si dlouhou lžičku obalenou napěněným mlékem a pak ji s potměšilým 

výrazem přejela jazykem, než ji odložila na talířek. 

Erin se na to ušklíbla. Drobná společenská faux-pas jí také nebyla cizí. Někdy se v nich 

dokonce vyžívala víc než Andoriel. „Představila jsem si domek na pobřeží moře,“ zasnila se. 

„Nemáš dost slané vody?“ Ája zvedla vysokou sklenici s nápojem a přidržela si ji před 

očima. 

„Té není nikdy dost,“ ujistila ji Erin a lokla si své kávy. Černá a silná, tak podle ní měla 

správná káva vypadat. „A co ty?“ zeptala se. 

Andoriel si dala s odpovědí načas. Když se konečně rozpovídala, Erin se částečně divila a 

částečně chápala. Jedno bylo jisté. Nebudou mít s Andoriel blízké adresy. 

 

 

 

2. Zkáza lodi Kutuzov 
 

Pozemská hvězdná loď Kutuzov se vznášela vedle malého měsíce páté planety a její skeny 

pracovaly naplno. 

 

O pár miliónů kilometrů dál, na čtvrté planetě nazývané místními obyvateli Tarena, seděl 

vedle Brány hlouček lidí a bezstarostně slavil narození třetího potomka jedné z místních žen. 

Po dvou dcerách přišel konečně syn a šťastný otec Kolad hostil příbuzné i přátele vším, co 

dokázal sehnat. Sám skoro neochutnal. Běhal kolem tří hrubě stlučených dřevěných stolů 

překrytých pruhy barevných látek, roznášel mísy i talíře jídla, které chystalo několik žen na 

blízkém ohništi, a z nedalekého potoka nosil uzavřené nádoby s kvašeným nápojem. Staral se, 

aby všichni měli dostatek a byli příznivě naladěni před následující věštbou do nového života. 

Mareta, matka toho malého zázraku, seděla stranou s uzlíčkem v náručí a také se snažila 

usmívat na početné shromáždění. Moc jí to nešlo. Sezení na tvrdé zemi jí po nedávném 

porodu ještě stále činilo potíže. Poposedávala si a malý Paelan v uzlíčku byl nespokojený. 

Dával hlasitě najevo, že si přeje klid a jediný hluk, který ve své blízkosti snáší, je jeho vlastní 

řev. Slavící společnost každý jeho výkřik doprovodila salvou smíchu. 

Mareta šlehla pohledem po Koladovi pokaždé, když běžel okolo s dalším přídělem krmě. 

U ní se ještě nezastavil, aby jí také nabídl opečené žebírko nebo drobivý sladký koláč. Obě 

dcerky seděly u ní a každá se jí tiskla k jednomu boku. Ani ony se dnes ještě nenajedly. 

Čekání na věštbu, po které se budou všechny moci připojit k hostině, se jim zdálo nekonečné. 

Kolad si utřel hřbetem ruky čelo. Slunce se sice schovávalo za hradbou šedých mraků, ale 

den byl i přesto horký, a neustálé pobíhání nedělalo dobře Koladovu unavenému srdci. Co 

bylo platné, že ještě nedosáhl poloviny běžné délky života, když se musel při práci každou 

chvíli zastavit a počkat, až se jeho srdce uklidní a přestane bláznit, aby mohl pokračovat. 

Léčitel z vedlejší vesnice mu řekl, že se s unaveným srdcem už narodil a dal mu pár 

bylinek, aby potíže nebyly tak bolestivé. 

Kolada jako pokaždé napadlo, jak může být jeho srdce unavené, když tluče tak rychle a 

silně jakoby mu chtělo vyskočit z hrudi. A jako pokaždé si vzpomněl na léčitele, který mu 

vysvětloval, že je to název pro jeho nemoc, a s jeho pocity to nemá mnoho společného. 

Mareta si znovu poposedla a zadívala se na Kolada tentokrát starostlivě. Nemohla mu 

pomoci, dokud se neobjeví… jako přivolán její myšlenkou se vzduch uvnitř Velkého Kruhu 

zachvěl a zneprůhledněl jako hluboká voda po velké povodni. Z modrobílé zčeřené hladiny 

vystoupila křehce vyhlížející žena s listy stromů vpletenými do vlasů. 
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Mareta se zvedla, zakolísala na přesezených nohách a v doprovodu dcer stanula před 

ženou. Natáhla ruce a podala jí uzlík s malým Paelanem. Skrz Velký Kruh už bylo zase vidět 

a nic nenasvědčovalo tomu, že ještě před okamžikem jeho nyní prázdný vnitřek vedl někam 

do neznámého světa kouzelníků a čarodějek. 

„Máš syna, Mareto!“ usmála se žena a odhrnula cíp látky, aby lépe viděla na tvářičku 

svraštělou nelibostí nad stálým vyrušováním. Přejela Paelanovi prstem po čele. 

Kolad se postavil vedle Marety a položil ruce na ramena mladší dcerky. Srdce už mu zase 

tlouklo až v krku a hrozilo, že mu vyskočí z hrudního koše. 

Zbytek společnosti se zvedl od stolů a shromáždil se za rodinou Marety. 

Čarodějka k nim na okamžik zvedla oči, ale hned se zase soustředila na chlapce ve svém 

náručí. Lehoučké šátky zdobící její šaty se kolem ní rozevlály, i když bylo bezvětří. Oči se jí 

protočily panenkami dovnitř. Žena stála vzpřímeně ve Velkém Kruhu a vypadalo to, že čelí 

kruté nepřízni počasí, ale dítě v jejím náručí bylo v úplném bezpečí. Chlapec přestal 

pofňukávat, otevřel velké modré oči a usmál se. 

„Paelane,“ řekla žena změněným hlasem, který duněl jako vzdálený hrom. „Paelane, synu 

Kolada a Marety. Budeš vyrůstat daleko od domova a přesto v laskavé mateřské náruči. Až do 

konce svých dní budeš šťastný.“ 

Čarodějka sklonila hlavu, ústy naznačila polibek nad dětským čelem a předala Paelana zpět 

jeho matce. 

Mareta byla na rozpacích. Tak krátkou věštbu ještě neslyšela. Nerozhodně stála před ženou 

a čekala, že bude ještě pokračovat. 

„To je všechno, Mareto,“ usmála se na ni čarodějka. „Víc toho Ealana nevidí.“ 

Mareta váhavě ustoupila. Pořád si nemohla srovnat, že jindy dlouhá a spletitá věštba byla 

odbyta dvěma krátkými větami. 

Ealana opsala pažemi kruh nad hlavou a za ní se otevřel průchod do jejího světa. Přenesla 

váhu na jednu nohu, aby couvla za hranici hladiny, a zarazila se uprostřed pohybu. 

Překvapeně zvedla hlavu vzhůru a ve tváři se jí objevil strach. 

„Ne,“ zašeptala. „Ne tady. Ne teď!“ Poslední slova vykřikla k obloze se zoufalou zlobou. 

 

„Pane, máme kontakt,“ hlásil poručík u skenerů. Byl vysoký a hubený jako tyčka. A taky 

strašně mladý, napadlo plukovníka Čeladova, velitele lodi Kutuzov, když se zadíval na svého 

podřízeného. Jak je možné, že na hvězdných lodích slouží tak mladí chlapci? 

„Děkuji, poručíku Baransky. O jaký kontakt se jedná?“ zeptal se plukovník Čeladov. 

Dostat velení na třetí ruské vesmírné lodi byla velká pocta a plukovník se snažil ze všech sil, 

aby byl pro svoji posádku vždy příkladem. V některých případech se mu to i dařilo. 

„Nepřítel, pane. Máme kontakt s nepřítelem.“ Poručík Baransky se snažil, aby byl stejně 

klidný, rozhodný a tvářil se stejně nezaujatě, jako jeho velký vzor Čeladov. Většinou marně. 

„Je támhle.“ Alexej Baransky zvětšil obraz na jenom z monitorů a ukázal na něj chvějícím se 

prstem. 

„Oni?“ zeptal se stručně plukovník a dostalo se mu ještě stručnějšího přikývnutí. Tvar 

nepřátelských lodí znali sice jen z nejasných fotografií, ale byl natolik odlišný od všeho, co se 

v Mléčné dráze vyskytovalo, že omyl byl vyloučen. 

„Přibližují se k Tareně,“ zašeptal Alexej. 

„Pane Sató, start. Přímo k nepříteli,“ zavelel rázně plukovník Čeladov. 

Pilot Michio Sató měl krásné japonské jméno, ale také světlé vlasy, které se mu vlnily, i 

když je měl ostříhané na krátko, pečlivě zastřižený plnovous jemně medové barvy a narodil se 

v Petrohradě. Průzračně modré oči se mu přimhouřily, jak se soustředil, aby loď hladce 

vyklouzla z gravitace měsíce a nabrala správný kurz. Úspornými pohyby vedl Kutuzova mezi 

Tarenu a cizí loď. 
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Ealana se stále dívala k obloze. Její výraz vyděsil Maretu tolik, že dva kroky couvla. 

Zbytek své rodiny táhla s sebou. 

„Ne,“ zašeptala Ealana. Přinutila se odtrhnout oči z nebe a natáhla k Maretě ruce. 

„Nemůžete tady zůstat. Musíte pryč. Hned.“ Ohlédla se přes rameno do blýskavého mihotání 

a zatvářila se nerozhodně. Hladina zmizela a na čarodějčin pokyn se objevila znovu. Ealana 

ustoupila stranou a natáhla se, aby Maretu mohla chytit za loket. 

„Projděte na druhou stranu,“ řekla naléhavě. „Blíží se velké nebezpečí.“ 

Mareta se pokusila vykroutit. Čarodějka se jí vůbec nelíbila. Věštbu jistě odbyla a teď je 

nutí k cestě do neznáma. Paelanova matka byla unavená, hladová a podrážděná. Tolik se těšila 

na obřad, věštbu a další pokojný život a teď to vypadá, jakoby měl být všemu konec.  

„Projděte. Hned,“ opakovala Ealana a v hlase jí zazněl rozkaz. 

Shromáždění příbuzných a přátel se nepokojně zavlnilo. 

„Kam máme jít?“ zavolala starší žena z okraje davu. 

„Do bezpečí,“ snažila se Ealana o klidný tón. Každou chvíli se dívala vzhůru a přemáhala 

narůstající paniku. 

Mladý pár ruku v ruce vykročil z hloučku lidí a došel až k otevřené Bráně. 

„Laeno, stůj,“ vykřikl jeden z mužů, zřejmě její otec. 

„Rychle. Projděte,“ zašeptala Ealana. Mladí ji poslechli a zmizeli za horizontem červí díry. 

Další je následovali, ale Mareta a Kolad s dětmi stáli pořád na místě a vyděšeně se dívali, jak 

Velký Kruh pohlcuje většinu jejich známých. 

„Není čas váhat. Pokud jste nám někdy věřili, dělejte to, co ostatní,“ otočila se k nim 

Ealana. 

Kolad chytil jednu z dcer za ruku a udělal krok dopředu. Nohy se pod ním podlomily a 

s tichým zaúpěním se sesunul k zemi. Prsty pravé ruky si křečovitě zatínal do hrudi nad 

srdcem. Dcerky se strachy rozplakaly a Mareta padla vedle muže na kolena. 

Ealana se na ně zoufale podívala. Většina přítomných už byla v relativním bezpečí, jen 

Maretina rodina se nedokázala pohnout z místa a projít Branou. Čarodějka věděla, že jim 

s průchodem nesmí pomoci, tak pouze bezmocně sledovala, jak celá rodina náhle zmizela 

v modravém oparu. 

Ealana věděla, že si je odnesli ti, kteří si berou mnohé a zbytek zabíjí. Cítila, že modrý 

mlhavý přenašeč už hledá i ji. Vycítil jej přítomnost a zaměřuje se, aby ji mohl přenést do 

neznáma. Odrazila se a pozpátku skočila do otevřené Brány. 

 

Plukovník Čeladov se postavil vedle svého velitelského křesla a s napětím sledoval obraz 

nepřátelské lodě. „Vysílejte zprávu na velitelství,“ řekl. „Všechny záznamy a skeny,“ řekl. 

Pootočil se k taktickému důstojníkovi: „Jakmile budeme ve vhodné pozici, palte.“ 

Na rozdíl od ostatních pozemských lodí, Kutuzov měl drobné úpravy v rozmístění můstku. 

Pilot a taktický důstojník seděli vysunuti dopředu tak, aby na ně velitel ze svého místa viděl a 

nemusel se natáčet do stran. Ostatní pracoviště byla v zadní části můstku. 

„Zbraně připraveny,“ řekl taktický důstojník. „Vypouštím asgardský paprsek.“ Nechtěl 

riskovat a použil hned nejúčinnější zbraň, která se na palubě Kutuzova nacházela. 

Paprsek v mžiku překonal vzdálenost k nepřátelské lodi a rozzářil její ochranný štít. 

„Jejich štíty… drží. Bez ztráty energie,“ hlásil Alexej Baransky. „Pozor! Něco se k nám 

valí!“ vyjekl překvapeně. 

„Štíty na plný výkon,“ reagoval plukovník. Než stačil doříct první slovo, Kutuzova 

obklopilo ochranné pole energie. 

Posádka mohla na monitorech sledovat, jak se z nepřátelské lodi přiblížil oblak fialkové 

záře a obklopil jejich plavidlo. 
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„Přišli jsme o štíty,“ hlásil Alexej. „Počítač nedokáže rozpoznat zdroj útoku. Ten mrak, 

nebo co to je, nám vyčerpává energii ze všech systémů, už…,“ zajíkl se a zmlkl.  

Kutuzov zhasl. Při pohledu z vesmíru se zdálo, že někdo na palubě otočil vypínačem a 

najednou vypnul všechny energetické zdroje. Veliteli Čeladovovi unikla ze rtů tichá kletba. 

Michio se vymrštil ze svého sedadla a díky ztrátě gravitace narazil hlavou o strop. Omráčený 

zůstal viset ve vzduchu a pomalu se otáčel. U některých dveří povolily slabší magnetické 

pojistky a dveře se pootevíraly nebo alespoň přestaly těsnit, takže z několika sekcí lodi začal 

unikat vzduch do vesmíru. Posádka v nebezpečných oblastech se marně snažila dostat pryč. 

Dosud držící dveře buď nereagovaly, nebo se jejich otevřením jen rozšiřoval prostor pro 

vesmírné vakuum. 

„Nic nefunguje,“ řekl do ticha na můstku Alexej pohřebním hlasem. 

Byl to poslední zvuk, který se na palubě pozemské lodi Kutuzov ozval. Celou zbývající 

posádku obalila fialková mlha, změnila barvu na temně modrou a vzápětí zmizela i se všemi 

živými tvory na palubě. 

 

Na planetě Tarena vítr rozfoukal poslední nepřirozený oblak, který se vznášel těsně nad 

zemí, a odhalil, co skrýval tajemný mlžný závoj: poslední živou skupinku lidí, kterým se do 

poslední chvíle dařilo unikat. Po setkání s mlhou už skupinka nebyla živá, ale mrtvá, jako 

všechno ostatní na celé planetě. Při důkladnějším zkoumání by bedlivý průzkumník zjistil, že 

obyvatel planety Tarena ubylo. Chybělo jich sice jen pár desítek, ale i tak to byla záhada, 

která mohla trápit nejednu učenou hlavu. Mezi chybějícími byla i Mareta, Kolad, Paelan a 

jeho dvě sestry. 

Velký Kruh stál opuštěný uprostřed palouku obklopeného lesem a blízko něj si vesele 

praskal ohýnek zapálený k přípravě hostiny. Nehlídané plameny už se stačily prokousat 

vyschlou travou k hromádce dříví připraveného na přikládání a začaly v něm hučet, jak se jím 

prodíraly na druhou stranu. Vítr sebral létající jiskry a odnesl se na kraj lesa. Něžně je položil 

do vrstvy spadaného listí a foukl na ně, aby je přiměl k životu. Jiskry se rozzářily a vyslaly 

horké jazýčky ochutnat nový zdroj potravy. 

 

V blízkosti planety se neznámá loď zachvěla a její obraz zmizel. 

Na palubě Kutuzova zablikalo nouzové světlo, pomocný zdroj energie vydechl, jakoby 

předtím dlouho tajil dech, a jemné šumění naznačilo, že se rozběhl. Počítač, oživený nově 

proudící energií, spustil rychlou kontrolu a pozavíral všechny uvolněné dveře. Do prostor lodi 

zasažených vakuem začal opět proudit vzduch. 

Vnitřní senzory prohledaly plavidlo a vyslaly příkaz k zapnutí gravitace na můstku. 

Michio Sató dopadl na podlahu a jen hekl, jak mu náraz vyrazil dech. Přizvedl se na 

rukách, zatřásl hlavou a trochu omámeně se rozhlédl kolem sebe. Před očima se mu rozprskla 

světla, vzápětí zhasla a celý můstek se utopil ve tmě. 

„Světlo,“ zachraptěl Michio. 

Loď nereagovala. 

Se zafuněním se posadil, přejel si rukama po hlavě, aby se ujistil, že neutrpěla žádná vážná 

zranění, a pomalu se postavil. 

„Je tady někdo?“ zkusil jinou otázku. 

Žádné odpovědi se nedočkal. 

„Světlo!“ zopakoval ještě jednou jasně a hlasitě. 

Tma zůstala neměnná. 

„Však já si tě opravím,“ zavrčel Michio a s rukama před sebou se vydal k nejbližšímu 

ovládacímu panelu. „A až si tě opravím,“ pokračoval v samomluvě, „zjistím, kde jsou ostatní, 

a poletíme domů.“ 
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3. V Mléčné dráze zamlženo 
 

Generál O’Neill se v zasedačce velitelství SGC dlaněmi chytil hrany stolu před sebou. 

„Chcete tím říct, že se vám je nepodařilo zastavit?“ zeptal se. Věděl, že je to zbytečné. 

Moc dobře pochopil, co se mu plukovník sedící naproti němu snaží mnoha oklikami naznačit. 

„Nepodařilo se to nikomu,“ kapituloval plukovník s mlžením. „Jsme ve spojení i s Tok’ry 

a Jaffy. Ani jednotná jaffská fronta s podporou Země a zbývajících Tok’rů si s nimi 

neporadila. Nepřátelé postupují. Je to mnohem horší, než byl nájezd Ori. Po těch nových 

nezůstává na planetách téměř nikdo a nic.“ 

„Kruci, Bobe, něco už snad o nich víme, ne? Proč pořád říkáme oni a nepřátelé? Jak se 

jmenují? Ví to vůbec někdo?“ 

Jack O’Neill se předklonil, jakoby tím pohybem chtěl dostat z Boba přijatelnou odpověď, 

ale Bob jen krčil rameny. 

„No, to bude moc hezká zpráva pro naše přátele z Atlantidy,“ povzdechl si Jack víceméně 

pro sebe. „Už jsou na místě?“ zeptal se Boba. 

„Ano, pane. Celý vojenský kontingent a pár vybraných vědců z expedice Atlantis na vás už 

čeká.“ 

Jack pohybem ruky vyhnal plukovníka z místnosti, pak teprve vstal sám, srovnal si 

uniformu a rázně otevřel dveře. 

„Pane,“ pozdravila ho Samantha opřená o protější zeď. Při spatření generála se od ní 

odlepila a narovnala. 

„Carterová. Jdeme na to?“ 

„Ano, pane.“ 

Společně vešli do jednoho z menších hangárů. Jack jenom mávl rukou při zaznění povelu k 

pozoru. 

“Poslouchejte,“ oslovil Jack O‘Neill shromážděné vojáky i vědce trochu neformálně. „Už 

před nějakým časem se na Zemi začaly dostávat zprávy, že některé okrajové obydlené planety 

přepadli neznámí útočníci. Takové zprávy se objevují dost často, takže jsme si jich zpočátku 

moc nevšímali, ale zprávy se množily a přepadených planet přibývalo. Už to nebyly jenom ty 

se zaostalými skupinkami na pokraji vývoje, ale i takové, které by měly být schopné se 

nějakému menšímu útoku z vesmíru ubránit. Podezřívali jsme Luciánskou alianci, ale ta už 

také utrpěla nějaké ztráty. Navíc je většina napadených planet mimo okruh jejich zájmů.“ 

Generál se odmlčel. 

Vybraní jedinci z expedice Atlantis se po sobě podívali, ale zachovali mlčení. Situace 

musela být vážná, když je informoval sám generál O’Neill a nenechal to na některé nižší šarži 

přímo z SGC. 

Plukovník Carterová ťukla do klávesnice, aby se na velké obrazovce ukázalo schéma 

Mléčné dráhy. Generál kývl a další část nechal na ní. 

„Tady je vidět, jak nepřátelé postupují od těchto míst,“ mávla rukou ke značně vzdálené 

oblasti galaxie, „sem.“ Pohyb její ruky se zastavil blízko Země. „Ve výběru napadených 

planet není kromě jednoznačného posunu v prostoru žádná souvislost. Některé hustěji 

osídlené planety minou bez povšimnutí, na jiných nezůstane nikdo živý. Zatím se nám 

nepodařilo najít vzorec útoků.“ 

Další chvíle mlčení kreslila některým naslouchajícím na čele vrásky. Zatím se toho pořád 

moc nedozvěděli. 



14 

 

„Dohodli jsme se na společném postupu s Jaffy a Tok’ry, ale je to obtížné, protože 

napadená oblast je veliká a jak už jsem řekla, nevíme, kde udeří příště. Luciánská aliance 

s nimi bojuje sama, a pokud víme, nemá ani dílčí úspěchy. Je na tom stejně jako my. Pokud 

na ty neznámé některá naše hlídkující loď narazí, najdeme ji pak většinou volně se vznášet ve 

vesmíru bez posádky. V tom lepším případě. Jsou také ztracené lodě, které se nám najít 

nepodařilo, a stále nevíme, jestli je nepřítel zničil nebo odtáhl. Jednou z nich je nejnovější 

ruský Kutuzov. Zaznamenali jsme jen několik tajných pozorování dobře skrytých lodí. Ovšem 

z takového sledování zase nejsou nijak kvalitní údaje.“ Samantha si krátce povzdechla. „Chci 

tím říct, že zatím nemáme mnoho poznatků a jenom jednu jistotu: jsou stále blíž a ještě nikdo 

je ani pořádně neviděl, natož, aby je přemohl. Aspoň nikdo, kdo by nám o tom dokázal dát 

zprávu.“ 

Rodney McKay stiskl rty. Měl na jazyku kousavou poznámku, ale spolkl ji. Jeho oblíbená 

Sam se tvářila příliš vážně. Doktor Kavanagh tolik ohledů neměl. 

„V čem přesně si myslíte, že vám Atlantis pomůže?“ zeptal se. „Není pravděpodobnější, že 

ji jenom při nejbližší příležitosti předáte do rukou nepřátel? A jak se vlastně nazývají? Tolik 

povyku kvůli vzdálené možnosti, že si náhodou vyberou naši planetu? Není to přehnané?“ 

Jack se na něho podíval, ale dokázal udržet neutrální tvář, i když ho to stálo velké 

přemáhání. Radek Zelenka se tak dobře neovládl a vyjel: 

„Co ty tady děláš? To už tě zase odněkud vyhodili?“ 

Doktor Kavanagh se zatvářil ublíženě. 

Sam zvedla ruku, aby uklidnila šum v hangáru a rychle přitom přemýšlela, jak nejlépe 

odpovědět. 

„Antická městská loď je sama o sobě dost velkou hrozbou pro případné útočníky. Pokud je 

zvládneme odradit od dalších útoků už jen její přítomnost, bude to … krajně neočekávaný 

výsledek,“ dodala s mírně pobaveným výrazem, co ji to vlastně napadlo. Odmlčela se a 

pokračovala na jiné téma: „Jak se útočníci nazývají, to nikdo neví. Osobně jim říkám…,“ 

trochu zčervenala. „Říkám jim Shermaal, podle Tollánského výrazu pro anděli smrti,“ dodala 

rychle a hned pokračovala: „Nemůžeme tady sedět, nic nedělat a doufat, že nás takové 

nebezpečí jen tak mine. Co když nás nemine? A i kdyby nás minulo, jak bychom se mohli 

podívat do očí rasám, které neměly tolik štěstí? Nejen Země, ale celá Mléčná dráha potřebuje 

všechnu pomoc, kterou může získat. Proto je tady Atlantis.“ 

„Promiňte.“ Rodney pomalu vstal. „Kolik máme zípíem? Dohromady,“ upřesnil ještě, když 

se Samantha nadechovala k odpovědi. 

„Málo,“ přiznala. 

„A dronů?“ přidal se k otázkám plukovník Sheppard. 

Sam rozpřáhla ruce. Věděla, že se otázky budou točit dokola, ale že to začne tak brzy… 

„Pane!“ do hangáru vběhl jeden z techniků základny. Sjel shromáždění zvědavým 

pohledem, ale hned se obrátil ke generálu O‘Niellovi: „Volají vás z Washingtonu. A taky se 

chce rozloučit Daedalos.“ 

Jack kývnul a převzal od technika malé komunikační zařízení. Pootočil se a udělal pár 

kroků, aby se dostal stranou a nerušil probíhající diskuzi, pak polohlasně řekl do mikrofonu: 

„Daedale, tady generál O’Neill. Slyšel jsem, že nám zase nezbude chvíle na skleničku, 

Stevene.“ 

„Promiň, Jacku, snad příště. Zaslechli jsme nějaké zprávy o pohybu nepřátel. Nechceme to 

propást,“ odpovídal mu v šumu a praskání hlas velitele jedné z mála pozemských vesmírných 

lodí. 

„Tak hodně štěstí.“ Generál O’Neill ukončil spojení a zatvářil se jako na pohřbu. Samantha 

se na něj nenápadně zamračila. Nebylo vhodné přidělávat starosti podřízeným, i tak jich po 

jejich kusých informacích měli až nad hlavu. 
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„Co budeme dělat?“ zeptal se doktor Zelenka. „Čím můžeme pomoct?“ upřesnil vzápětí. 

Jack se vrátil před shromáždění a přinutil se k úsměvu. „Naleštíme tu vaši hračku a 

pošleme ji co nejdřív k hranici útoků. Máte ještě nějaké střely, ne?“ obrátil se přímo na 

plukovníka Shepparda. 

„No,“ John si přejel rukou po strništi, až to zapraskalo. „Ještě nějaké máme. Ale je jich 

málo. Nebude to stačit, ani když k nim přidáme to, co zbylo tady.“  

„Přiletíte, náležitě se ukážete a vypustíte pár střel,“ pokrčil rameny generál. „Snad to bude 

jako malá ukázka dostatečné. A zatím,“ podíval se na doktora Zelenku, „naši nejlepší vědci 

budou muset vymyslet, jak sestrojit další drony nebo čím je v budoucnosti nahradit. Většina 

SG týmů pátrá po dalších antických zařízeních, kde by mohly být nějaké střely uskladněny, 

ale zatím se jim nedaří.  Stejné je to s moduly nulového bodu.“ 

„Vážně si myslíte, že je odradíte od dalších útoků, když uvidí Atlantis?“ zeptal se Rodney 

hlasem přetékajícím skepsí. Doktor Kavanagh už otvíral ústa, aby se zeptal na totéž, ale zase 

je zklamaně zavřel. 

Samantha s povzdechem potřásla hlavou. „Musíme vyzkoušet všechno. Když nic jiného, 

třeba se vám podaří získat nějaké informace, které by nám pomohly. Senzory Atlantis by 

mohly ukázat něco, co by nám poskytlo nějakou výhodu.“ 

Otázek padlo v hangáru ještě mnoho a odpovědi byly stále stejně neurčité. Jack O’Neill už 

je neslyšel. Po větě o ZPM kývl na Sam a odešel, aby vedl krátký telefonní hovor, a pak 

zamířil z Cheyennské hory rovnou na letiště a zpět do Washingtonu. 

„Tohle se mi nelíbí,“ mumlal si pro sebe Radek Zelenka, když se konečně rozcházeli po 

schůzi v hangáru. „To bude malér.“ Jeho samomluvě vedené v češtině nikdo nerozuměl, ale 

všichni, kdo ji zaslechli, pochopili její význam, možná i proto, že se jim hlavami honily 

podobné myšlenky. 

„Tak se dáme do leštění Města,“ poplácal Radka po zádech major Lorne. Tvářil se u toho, 

jako kdyby právě kousal do citrónu. Radek se v odpověď zašklebil. Samantha se dívala za 

rozcházející se skupinou a snažila se, aby na ní nebyly znát starosti. Rodneyho neoblafla.  

„Musí to být hodně špatné, když saháte k tak podivnému řešení,“ sykl na ni tak, aby to 

nikdo jiný neslyšel. 

Sam neřekla nic, ale nepatrným kývnutím hlavy mu dala za pravdu. Všechno, o co se 

pokusili, selhalo. Tak bezradná se ještě necítila. 

 

Atlantis, zářící jako drahý klenot, se vznášela poblíž jediné obydlené planety soustavy 

dvou sluncí. Dalších pět planet bylo pro život nevhodných. V centrální místnosti se 

shromáždili téměř všichni, kdo byli na palubě. 

„Měli by se objevit každou chvíli.“ Jeden z techniků netrpělivě klepal nohou, až mu koleno 

poskakovalo nahoru – dolů v trhavém crescendu. Několik lidí z jeho okolí se po něm ohlédlo, 

ale hned se odvraceli a sledovali velké monitory s údaji o dění v okolním vesmíru nebo upírali 

oči na kancelář velitele výpravy. 

Plukovník Sheppard chodil sem a tam a při každé otočce se podíval na informační panel 

nad svým stolem. Z nové funkce velitele antické vojensko-výzkumné vesmírné městské lodi 

(ze všech těch přídavných jmen se mu dělalo špatně) neměl velkou radost. Někde se nápadně 

schovávat a provádět pozorování mohlo být sice zajímavé, ale mnohem raději by otevřeně 

bojoval. 

Trvalo jim dva měsíce, než Město vyšperkovali do vnějšího lesku, prošli hlavní protokoly 

senzorů, aby byly připraveny k okamžité akci a nenechaly je v posledním okamžiku na 

holičkách, a konečně vyletěli na první misi. Mezitím docházely znepokojivé zprávy o 

napadených lodích i planetách. Nikdo Shermaal nedokázal zastavit.  Nikdo je pořádně neviděl 

a málokdo je byť jen zahlédl. Atlantis mohla všechno změnit. Nebo taky ne. 
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„Radku, hlášení o energii,“ štěkl Sheppard do komunikačního sluchátka. 

„Všechno v pořádku,“ ozval se okamžitě hlas doktora Zelenky. „Sice jsme na let vydali 

víc, než bylo v plánu, ale pořád ještě máme dost. Zípíem se drží na šedesáti procentech a ani 

se nehne.“ 

John si pro sebe kývl. Modul nulového bodu používali jen na štít a motory, jinak bylo 

Město napojeno na vylepšené naquadahové generátory. Nechtěli jeden z mála fungujících 

ZPM zbytečně používat tam, kde to nebylo nutné, to ovšem neznamenalo, že se jednoduchým 

povelem nedala celá Atlantis převést na jeden zdroj energie, ať už by to bylo zí-pí-em nebo 

generátory. Ty se ovšem samostatně daly použít jen tam, kde nebyl nutný štít. Na jeho 

energetické požadavky přes veškeré snahy o zdokonalení stále nedosáhly. 

Nervózní technik zastavil neposedné koleno, zadíval se na ovladače před sebou a zvrátil se 

v křesle. „A je po všem,“ zamumlal polohlasně. Na informačních panelech řídící místnosti se 

začaly načítat údaje o objevení a následném zmizení Shermaal někde na druhém konci horké 

zóny. 

John Sheppard se zastavil u dveří své pracovny a podíval se k pohodlnému křeslu za 

stolem. Ještě v něm nikdy neseděl a ani teď se k tomu nechystal. Přestože se na tom místě 

vystřídalo víc lidí, stejně v něm pořád viděl Elisabeth Weirovou. 

„No, co bys tomu řekla?“ zašeptal do prázdna, než vyšel na ochoz. 

Jejich rozkazy byly jasné. Měli se s antickou lodí přesunout k dalšímu možnému místu 

setkání s útočníky. John měl mapu cesty pečlivě nastudovanou. Kývl na přítomné a seběhl do 

suterénu k antickému křeslu. Sotva do něj dosedl, ozval se jeho komunikátor. 

„Plukovníku Shepparde, máme pro vás nové souřadnice. Poletíte na místo posledního 

útoku…“  

John poslouchal instrukce a nastavoval podle nich cíl jejich další cesty. Cítil, jak se motory 

připravují ke skoku. Poslal krátké upozornění posádce a nechal otevřít okno do hyperprostoru. 

Těsně před skokem ukončil spojení se Zemí. Poslední věta, která mu zazněla v uších, ho 

přinutila sevřít držadla křesla víc, než bylo pro průlet hyperprostorem nutné. 

 

V okolí solárního systému s jediným modrobílým sluncem a šesti planetami bylo na první 

pohled pusto. První tři planety od slunce byly jen holé kameny, na kterých nikdy nebyl ani 

náznak nějaké atmosféry, čtvrtá byla obrovská, s vysokým plynovým obalem a sadou 

impozantních prstenců. Šestá byla malá kulička s hustým toxickým příkrovem mraků. Na páté 

existoval život tak, jak by ho definovala lidská rasa. Bohužel byl u jeho existence správně 

použitý minulý čas. Rozlehlá města i vesnice s pečlivě obdělávanými poli v okolí zůstávala 

bez pohybu. Všichni obyvatelé zmizeli. 

Na oběžné dráze nad planetou se jako stříbrná tečka vznášela vesmírná loď. Ani ta 

nevykazovala žádný život. Přístroje v posledním okamžiku převedené do automatického 

režimu poblikávaly v prázdných místnostech a do ticha se ozývalo pouze tiché bzučení 

ventilátorů, které chodbami zbytečně proháněly vzduch. 

Poblíž poslední planety se otevřelo hyperprostorové okno a v dalším okamžiku se z něj 

elegantně vyhoupla antická městská loď. 

„Žádné známky života,“ hlásil technik u senzorů. „Ani na planetě, ani v jejím okolí.“ 

„Ještě jednou, a pak znovu.“ John se snažil udržet hlas v konverzačním tónu, ale moc se 

mu to nevedlo. „Dejte mi spojení na loď,“ poklepal prstem na ovládací pult, za kterým seděl 

oblíbený Chuck. 

„Spojení navázáno,“ reagoval Chuck okamžitě. 
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Na lodi vznášející se nad opuštěnou planetou se do svistu ventilátorů ozval vzdálený hlas: 

„Atlantis volá Daedala. Podejte hlášení… Daedale, prosím, ozvěte se… Tady John Sheppard, 

volám kohokoli na palubě pozemské vesmírné lodi Daedalos!“ 

Hlas utichl a vládu nad zvukem v lodi opět přebraly ventilátory. 

 

 

 

4. Nové stopy 
 

Generál Hank Landry poklepal prsty na stolní desku v zasedací místnosti velitelství SG a 

zamračil se na hlášení, které před ním leželo otevřené na předposlední stránce. Takových 

hlášení četl každý den několik a zněla stále stejně. Památek na Antiky by mělo být v Mléčné 

dráze dost, když v ní umístili tolik Hvězdných bran, ale o dronech, natož o ZPM nebyla nikde 

ani památka. Těch pár kousků, které se jim zpočátku podařilo najít, se zdály být jediné. 

Doktor Jackson se mohl přetrhnout, jak pátral po dalších odkazech, plukovníci Mitchell i 

Carterová měli každý svůj tým a na průzkum vyráželi téměř denně a ostatní SG týmy na tom 

byly obdobně. Kontaktovali již navštívené světy a vyptávali se ještě neodbytněji, než kdy 

předtím, a zkoumali jednou tolik nových adres Bran, než byla běžná praxe. 

Hank přešel k velkému oknu a zadíval se na velký kovový kruh, který mnoha 

pozemšťanům umožnil zažít největší dobrodružství, jaké si dovedli představit. K jejich 

přáním a očekáváním byl ale hluchý. Hank se s povzdechem vrátil zpátky ke stolu, dočetl 

poslední řádky hlášení, hlasitě zaklapl jeho desky a položil ho tak, aby asi o asi pět centimetrů 

přesahovalo již dříve přečtené. Měl jich tak vyskládaných už pěknou řádku. Zadíval se na ně, 

ukazoval si na jednotlivá hlášení prstem a přeříkával to, co každý den: „Nenašli, nenašli, 

nenašli, nenašli …“ Když vešla plukovník Carterová, dostal se právě ke konci svého seznamu. 

„Našel něco váš tým?“ vypálil na ni bez pozdravu. Sam jen zavrtěla hlavou. „Taky nenašli,“ 

uzavřel generál svůj výčet denních neúspěchů. 

„Možná bych mohla ještě jednou prohledat asgardskou databázi,“ navrhla Samantha. „A 

někdo by se mohl vypravit na Ernestovu planetu. Brána tam sice není funkční, ale lodí by to 

šlo.“ 

„Ano, ano,“ souhlasil generál. Pokyvoval hlavou a zamyšleně se díval před sebe. „Vy se 

postaráte o asgardskou databázi, ale doktor Jackson letět nemůže, má práci jinde. Kolik máme 

k dispozici lodí?“ 

„Navrhovala bych, aby letěla Atlantis,“ řekla Samantha po krátké úvaze. „Pokud se jim 

tedy podaří dostat se do poradního sálu a spustit to zařízení.“ 

„Atlantis potřebujeme na hranici útoků,“ namítl Hank okamžitě. 

„Po pravdě, pane, Atlantis potřebujeme úplně všude. Nejlepší by bylo, kdybychom našli 

ještě alespoň tři další plně vybavené antické městské lodě,“ řekla Samantha trochu ostřeji, než 

měla v úmyslu. 

Generál si toho ani nevšiml stále zahleděný do svých vlastních myšlenek. „Sál už může být 

na dně moře,“ uvažoval polohlasně. „Ale kdyby nebyl moc poškozený, dala by se část dat 

přetáhnout. Pošleme tam McKaye,“ podíval se na Samanthu. 

Sam se kousla do rtu, ale přikývla. Nechtěla generálovi připomínat, že Rodney se před 

týdnem oženil a cestování na druhý konec galaxie zřejmě nebude právě top v jeho žebříčku 

priorit. Rychle zapátrala v paměti a napadla ji pomoc pro Rodneyho. 

„Možná by bylo dobré povolat znovu doktora Felgera. Já vím, já vím,“ zamávala rukama 

nad generálovým tichým nesouhlasem. „Jeho nápady nefungovaly tak, jak jsme chtěli. Ale 

nebyla to Jayova chyba a, mezi námi, nějaký z jeho nápadů by se nám teď docela hodil. Může 

pomoci doktoru McKayovi.“ 
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Generál trochu neochotně souhlasil jak s doktorem Felgerem, tak se zapojením Atlantis do 

pátrání po jednacím sále na P3X-972, ale měl jednu podmínku. Samantha se pokoušela 

smlouvat a diskutovat, ale generál byl neústupný. 

„McKayovi jste našla pomocníka, přijměte ho i vy. Doktor Kavanagh si u mě už několikrát 

stěžoval, že jeho intelekt není dostatečně využit při řešení současné krize. Může vám pomoct 

přesouvat krystaly, nebo co to tam budete dělat,“ utnul všechny Samanthiny námitky. „A teď 

už běžte,“ mávl k ní rukou, jako by odháněl dotěrný hmyz. „Ještě musím určit, kdo bude 

velitelem opuštěného Daedala. Když už nám ho Atlantis přivezla zpátky, byla by škoda ho 

nevyužít.“ 

Samantha se zastavila mezi dveřmi. „Uvažujete o Mitchellovi?“ zeptala se a odešla. 

Hank se neubránil úsměvu. Plukovník Carterová měla všechny možnosti dobře spočítané a 

její odhad se tentokrát trefil do černého. 

 

Cameron Mitchell obcházel velitelské křeslo Daedala a sledoval přitom svoji novou 

posádku. Většinu z nich znal. Třeba plukovníka Shepparda, který nějakou dobu velel Atlantis 

a pro tuto misi přijal místo zbraňového důstojníka, pilota stíhačky a také zástupce velitele. 

Atlantis měla doletět nad planetu hluboko v zázemí a pátrat tam po starých záznamech. 

John Sheppard by v běžné situaci svoje město nikam samotné nepustil, ale pokud si mohl 

vybrat mezi pátráním s velkou možností neúspěchu a vyhlídkou na boj s nepřítelem, volil 

druhou možnost. 

U navigace stála pobledlá Shana Morrisová. V podstatě neměla létání hyperprostorem 

ráda, ale trefit se s lodí do správných souřadnic a počítat s každou možnou překážkou, v tom 

byla jedna z nejlepších. 

Cam Mitchell se pro sebe usmál a konečně si sedl do křesla. Podle hlášení ze Země mohli 

odletět, jakmile byli připraveni, a čím dřív tím lépe. Žádné velké loučení s odlétajícími loděmi 

se nedělo. 

„Celá posádka je na palubě, systémy fungují,“ hlásil mu okamžitě jeden z důstojníků. 

„Takže můžeme letět?“ zeptal se nový velitel nedočkavě. Počkal na krátké přikývnutí, 

položil ruce na opěrky křesla, zapřel se do něj zády a silným hlasem zavelel: „Vpřed!“ 

Žádný okamžitý efektní odlet se nekonal. Daedalos se pomalu a důstojně pootočil, aby se 

dostal z orbity Země, po několika minutách za sebou nechal i Měsíc, a pak teprve otevřel 

okno do hyperprostoru a zmizel v něm. 

 

Samantha Carterová stála v rozlehlém sále před šikmou deskou a ruku měla nerozhodně 

zvednutou nad jedním z řádky bílých oválných krystalů. 

„Tak už to udělejte,“ ozval se blízko ní mužský hlas. 

Sam zamrkala, jako by se vracela z velké dálky a přesunula krystal o políčko níž. 

„Nic nebylo nalezeno,“ zazněl kovový hlas z reproduktoru. 

„Děkuju, doktore.“ Samantha měla co dělat, aby nebouchla pěstí do ovládací desky. 

Věděla, že doktor Kavanagh nemůže za to, že se jim pořád nedaří nic objevit v asgardské 

databázi, ale byl nejblíž a Samantina trpělivost rychle docházela. 

„Rád pomohu,“ usmál se doktor Kavanagh a v rychlém sledu vyťukal cosi na připojené 

klávesnici zcela lidských parametrů. 

„Larry?“ Samantha vymýšlela, jak by se milého pomocníka aspoň na chvíli zbavila. „Můžu 

vám říkat Larry, že?“ vycenila na něj zuby. Připadala si tak trochu jako žralok, ale vůbec jí to 

nevadilo. „Hodilo by se kafe, co vy na to?“ 

Doktor Peter Laurenc Kavanagh právě povýšený na Larryho zůstal nevěřícně zírat. „Přece 

si nemyslíte, že bych…? To určitě nemyslíte vážně!“ zdůraznil dotčeně. 
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„Nemusíte mít obavy, určitě to zvládnete. Pro mě černou a hořkou jako posledních pár dní 

v téhle zatracené díře.“ Samantha neměla náladu na společenskou konverzaci. Doufala, že 

když Larry na chvíli vypadne, třeba přijde nějaký nečekaný nápad. 

„Ale jenom, že jste to vy,“ ustoupil Larry, naposledy klepl do klávesnice, a než odešel, 

ukázal na ni prstem. „Než se vrátím, mohla byste se podívat na tohle.“ 

Zmizel za dveřmi a Samantha odolala chuti hodit na ně cokoli, co by jí přišlo pod ruku. Už 

naposledy, když pátrala po nezvaných hostech Mléčné dráhy hned poté, co je lidstvo začalo 

brát na vědomí, neobjevila žádnou podobnou rasu. Ani druhý pokus okořeněný přítomností 

doktora P. L. Kavanagha nepřinesl nic, co by mohli využít. 

Sam si prohlédla desky s krystaly a s povzdechem přešla k pracovišti svého pomocníka. 

Neměl takové zkušenosti s asgardskou technologií, tak pro něj zřídili připojení s klávesnicí a 

obrazovkou, na jaké byl zvyklý. Chvíli studovala rozsvícený monitor a překvapeně kroutila 

hlavou, než se dobrala k závěru nějakého na první pohled složitého a zmateného dotazu. 

Odpověď počítače byla srozumitelná, podrobná a velice zajímavá. Sam napadlo, jestli její 

krátké jednoduché dotazy asgardskou databázi nematou, když je zvyklá na odlišný způsob 

myšlení. Znovu si pročetla počáteční zadání, doplnila v něm několik údajů a stiskla Enter. 

„Moc dobrá práce,“ otočila se k Larrymu, když se protahoval dveřmi a v jedné ruce 

balancoval tácem se dvěma velkými hrnky kávy a talířkem sušenek, které mu vnutili 

v jídelně. Vzala si z tácu svoji kávu a nechala ho, aby si se zbytkem poradil sám. 

„Co tím myslíte?“ zavrčel Larry a snažil se nenápadně schovat kávovou skvrnu na přední 

straně kalhot. 

„Tohle,“ kývla Samantha hlavou k počítači. „Je to chytré, pokračujte,“ pozvedla k Larrymu 

hrnek s kávou jako na přípitek a přešla zpátky k pultu s krystaly. 

 

Rodney McKay neměl svůj den. Ráno se rozloučil s Jennifer a nechal se přenést na 

Atlantis, teď bylo odpoledne a manželka mu chyběla tisíci malými způsoby.  

Do odletu na P3X-972 zbývalo ještě pár hodin, protože velení rozhodlo, že probíhající 

úpravy zbraňových systémů mají přednost před vším ostatním. Rodney se to dozvěděl až po 

příchodu do Města a jeho zlost se ještě znásobila. Běžel k Evanu Lorneovi, který dostal 

vědeckou expedici na povel, žádat o navrácení na Zemi do doby, než bude jeho přítomnost 

bezpodmínečně nutná, ale čerstvě povýšený podplukovník Lorne ho přerušil uprostřed věty 

s tím, že se má jít ubytovat a vyhýbat se zbrojní sekci a všem přilehlým prostorům, protože 

tam není bezpečno. Nikdo nemá čas na jeho přenosy sem a tam, takže musí zůstat, kde je. 

Rodney odešel hluboce zasažen Evanovým nezájmem. Při odchodu si neodpustil 

poznámku, že jako major byl Lorne mnohem lidštější a Rodney ho považoval za přítele. Ani 

tento pokus se nesetkal s úspěchem a doktor McKay se nasupeně usadil ve své staré 

laboratoři. Nový kolega mu přišel právě do rány. 

Jay Felger byl většinou bezproblémový, aspoň, co se vztahů na pracovišti týkalo, ale 

chování doktora McKaye mu dokázalo pocuchat nervy i přes jeho nadšení a okouzlení nad 

tím, že se ocitl v antickém městě na cestě za záhadou tajemného poradního sálu čtyř kdysi 

nejmocnějších ras v Mléčné dráze. Přesto ti dva pracovali v jedné místnosti a Rodneyho vztek 

se pomaličku rozpouštěl pod Jayovými oslavnými ódami na hrdiny z expedice Atlantis. 

 

„Jsme na místě, pane.“ Shana se téměř zamilovaně usmála na svůj monitor. Cameron se 

mohl jen dohadovat, jestli to bylo tím, že měla ráda navigační program Daedala, nebo tím, že 

vypadli z hyperprostoru. 

„Sondy, skenování, všechno, co nám něco řekne o okolí,“ kývl Cam rukou k obrazovce 

před sebou. Cítil, jak za ním přechází John Sheppard z místa na místo a nedočkavě sleduje 
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monitory. I Cameron cítil nervozitu. Představa, že by ztratil svoji posádku stejně, jako se 

ztratila ta původní, ho pronásledovala téměř v každém z jeho snů. 

„Jsme u malé solární soustavy,“ hlásil technik u jednoho z monitorů. „Tři slunce, pět 

planet a za tím vším…,“ několika hmaty přiblížil výřez obrazovky, „malé prachové mračno. 

Vysílá nějaké záření, takže ho nemůžeme proskenovat. Museli bychom blíž.“ 

„Přibližte se,“ rozhodl Cam. „Nechci žádná nečekaná překvapení.“ 

Shana spočítala nejlepší kurz Daedala k mračnu tak, aby se bez větších manévrů vyhnuli 

planetám a všechna slunce obletěli v dostatečné vzdálenosti. Přesto jim let přes celou 

soustavu trval několik hodin. 

Sondy pečlivě sledovaly okolí a upozorňovaly na každou maličkost, ale jejich signály se do 

mračna stále nemohly dostat. 

„Jsme na okraji mračna,“ hlásil pilot, „dovnitř nebo po okraji?“ žádal rozhodnutí velitele. 

Cameron se ohlédl na Johna. „Dovnitř. Pomalu a opatrně. Zastavte pár metrů za okrajem,“ 

řekl, když John kývnul hlavou. 

„Mám signál!“ vyhrkl technik u senzorů. „Uvnitř mračna je něco obrovského.“ 

„Co konkrétně? Můžete to určit?“ John se dvěma kroky dostal ke stanovišti senzorového 

průzkumu a sklonil se nad obrazovkou. 

„Zatím ne. Je to nějaká stěna. Jako… jako…“ technik každých pár vteřin měnil nastavení 

senzorů, aby získal přesnější údaje. 

„Je to jako obrovská přepravní loď neznámého typu,“ řekl John Sheppard. „Zvnějšku nic 

jiného nezjistíme. Pláštěm nepronikne žádný paprsek.“ 

„Nevychází z ní ani žádné vysílání. Zdá se opuštěná,“ ozvala se žena u komunikace. 

„Loď?“ Mitchella nejdříve napadlo, že se setkali s nepřáteli, ale nikdo na ně neútočil a 

nikdo se nesnažil přenést posádku jinam. „Máme spojení s vesmírem tam venku?“ zeptal se. 

„Ne, pane, všechno se odráží zpátky. Žádný signál přes okraj mračna neprojde.“ 

„Máme vstupní otvor, můžeme dovnitř,“ hlásil John. „Ale je malý i na jumper a hranatý. 

Náš přechodový tunel na něj nenapojíme. Pokud někdo půjde dovnitř, bude muset ve 

skafandru.“ 

„Hlásíte se dobrovolně?“ zašklebil se Cameron pobaveně. Nikomu se většinou do 

skafandrů nechtělo. 

„No,“ John si přejel rukou po vlasech, „vlastně ano. Jsem zvědavý,“ dodal, když si všiml 

Cameronova udiveného pohledu. 

„Tak dobře,“ pokrčil velitel Daedala rameny. „Pošlu Steva ve stíhačce do volného vesmíru, 

snad se nám podaří kontaktovat velitelství nebo aspoň nějakou spřátelenou loď poblíž. Je tu 

někdo takový?“ otočil se ke stanovišti komunikace. 

„Ve vedlejším systému by měla být ta nová čínská loď,“ řekla žena za pultem. „Myslím, že 

jí říkají Jackie Chan.“ 

„Fakt?“ Cameron zakoulel očima nad čínským výběrem jmen hvězdných lodí. 

Žena se usmála a poslala připravenou zprávu do stíhačky kapitána Steva Big Chapnella.  

„Stíhačka odletěla,“ hlásila za pár minut. 

John stál připravený u přechodové komory co nejblíž neznámé lodi a na sobě měl 

vylepšený skafandr s pětihodinovou dávkou kyslíku navíc k původním osmi a s malými 

tryskami na regulaci pohybu. 

„Taky bych odletěl,“ zabručel si pro sebe. Jeho hlas se přenesl do reproduktorů na můstku. 

„Do toho, Johne,“ zareagoval Cameron. „Pomalu a opatrně, nevíš, co tě tam čeká.“ 

John pootevřel ústa, aby ironicky zopakoval ‚pomalu a opatrně‘, ale zase je zavřel a 

protočil oči. Jeho obraz se snad na můstek tak snadno nedostane. Počkal, až se otevřou 

venkovní dveře komory, a odrazil se směrem k neznámé lodi. Cestou komentoval svůj postup, 

chvíli se namáhal s otevřením vstupního poklopu, a když se mu podařilo se v neforemném 
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skafandru nasoukat dovnitř, jeho signál se začal ztrácet. Poslední, co Cam a zbytek nové 

posádky Daedala slyšeli, bylo, že po vstupu se prostor rozšiřuje do něčeho podobného 

přechodové komoře na Daedalu a John se pokusí zjistit, co dýchají mimozemšťané z neznámé 

lodi. 

„Dusík a kyslík!“ vykřikl John překvapeně a dotkl se modrého tlačítka. Dveře do vesmíru 

se zavřely a komora se začala plnit příjemnou atmosférou pozemského typu. 

 

 

 

5. Loď duchů 
 

Teal’c seděl u řízení Al’keshe a rukama pevně svíral ovládací zařízení. Vnímal pohyb tří 

dalších Jaffů za sebou, ale nevšímal si ho. Věděl přesně, co dělají, protože jim to sám poručil. 

Hlídky na hranicích útoků nepřátel, kterým Pozemšťané začali říkat Shermaal, byly nutnou 

zbytečností. Pokud některá z jaffských hlídek na nepřátele narazila, zmizela stejně, jako 

všechny ostatní rasy, které se s nimi setkaly. 

„Zdá se, že se Shermaal rozhodli zaútočit jinde,“ pronesl nejmladší ze čtyřčlenné posádky, 

sotva třicetiletý Tar’el.  

„Máš snad nějaké informace z posledních minut, které nám unikly?“ zeptal se ho Teal’c.  

„To ne,“ přiznal Tar’el.  

„Tak jak můžeš vědět, že už Shermaal zaútočili?“ Teal’cův hlas zněl ledovou zlobou. 

Nemusel vést tuto hlídku, ani žádnou jinou, ale Ishta i Kar’yn měli každým dnem porodit a 

Teal’c dal přednost možnému boji před stále rozporuplnějšími náladami ženy a snachy. Rya’c 

nevěda, co ho čeká, souhlasil, že s oběma ženami zůstane v jejich společném domě. Když si 

Teal‘c vzpomněl na svého syna, ucítil bodnutí studu. Rya’c mu připadal mnohem odvážnější, 

protože se vrhl do neznáma, ve kterém nemohl vyhrát, zatímco Teal’c seděl ve známém 

prostředí hvězdné lodě a s několika desítkami ostatních Jaffů držel zcela zbytečnou hlídku.  

  

Samantha se tentokrát neovládla a do asgardské ovládací desky uhodila sevřenou pěstí.  

„Dotaz nebyl rozpoznán,“ oznámil jí nevzrušeně kovový hlas.  

„A dost,“ zavrčela. „S tímhle končím. Není tady nic, co by se dalo použít. Není tady ani o 

Shermaal ani o dalších ZPM.“ Zvedla hlavu a setkala se s pohledem doktora Kavanagha. „Vy 

jste snad něco našel?“ vyjela na něho.  

„Ne,“ řekl dotčeně.  

V posledních deseti dnech, kdy spolu zkoumali asgardskou databázi, mu připadalo, že ho 

snad konečně začal někdo brát vážně, ale ta slepice se právě projevila jako… jako slepice, 

dořekl si v duchu. Bezúspěšně se pokusil zamaskovat hluboké zklamání a prohodil: „Jestli je 

to jediný dosažitelný zdroj informací čtyř původních ras, tak to můžeme rovnou zabalit.“  

„Jediný,“ začala Sam a zarazila se. „Ne,“ na tváři se jí po dlouhé době rozlil úsměv. 

„Nejsou jediní.“ Usmívala se čím dál víc a k Larryho zděšení ho pevně objala.  

„Geniální,“ zašeptala mu do ucha. Pustila ho a rozběhla se ke dveřím.  

„Na co čekáte?“ vykřikla na něj, „připravte se na cestu Branou.“  

Larry o krok couvl, místo aby ji následoval. Branou cestoval jen v těch nejnutnějších 

případech. Moc dobře si uvědomoval, co s ním taková červí díra může udělat, a rozhodně 

nechtěl skončit jako blábolivý idiot nebo zrůda s přeskládanou DNA.  

Samantha se vrátila, popadla ho za ruku a táhla ho za sebou ze sálu Asgardu, výtahem a po 

schodech dolů až ke generálu Landrymu.  

„Nic jsme nenašli,“ hlásila zadýchaně hned ve dveřích. Pořád svírala Larryho ruku a po 

svých úvodních slovech ho postrčila dopředu. „Ale Larry má skvělý nápad.“  
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Hank Landry povytáhl obočí a zvrátil se v křesle. „Poslouchám,“ řekl vlídně s pohledem 

upřeným do zmatených očí doktora Kavanagha.  

Larry se nechápavě otočil k Sam. Nejdřív ho obvinila, že se málo snaží při hledání 

odpovědí v Asgardu a teď ho ještě ztrapňuje před generálem? To si tedy opravdu nezasloužil. 

„Nechápu…,“ začal ublíženě, ale Samantha ho nenechala domluvit.  

„Pořád jsme pátrali v asgardské databázi a Daniel, jestli se nemýlím, se pokoušel spojit s 

povznesenými Antiky,“ začala vysvětlovat.  

Hank se omezil na pouhé přikývnutí. Pokoušet se tajit některé přísně tajné operace před 

plukovníkem Carterovou bylo stejné, jako sledovat kolibříka stěhovavého při pářícím rituálu. 

Prostě to nebylo možné (zvlášť proto, že jsem si kolibříka stěhovavého právě teď vymyslela a 

vůbec netuším, jestli něco takového na Zemi existuje ).  

„Kdysi Mléčné dráze vládly čtyři rasy,“ spustila Sam jako na přednášce. „Ferlingové jsou 

pryč moc dlouho, nikdo neví, kam zmizeli a jestli stále existují, Asgardé nám ve své databázi 

nenechali žádnou stopu a pokud se nemýlím, Daniel se s Antiky ještě stále nedokázal 

domluvit.“  

Landry si zhluboka povzdechl. „Jsou to marné pokusy. Sotva jsme se zbavili Ori, úplně 

přestali komunikovat. Omu dokonce hledal i na Kebu, i když je vysoce nepravděpodobné, že 

by tam byla. Nejspíš ještě zápasí s Anubisem. Jediná další šance, kterou vymyslel, je, že umře 

a pokusí se povznést. Na Atlantis je ta povznášející laboratoř, ale zakázal jsem mu v ní 

jakékoli pokusy. A umírání jako takové samozřejmě také nepřipadá v úvahu.“  

„Na jednu rasu jsme zapomněli!“ vykřikla Sam netrpělivě. „Půjdeme s doktorem na 

planetu Noxů. Ta hrozba se týká i jich. Pokud mě paměť neklame, hranice útoků se k nim 

brzy přiblíží. Musí nám přece pomoci,“ řekla zoufale.  

„Půjdu s vámi,“ ozval se za ní hlas Daniela Jacksona. „Antikové jsou… raději to zkusíme s 

Noxi. Lya nás má ráda, třeba se spolu domluvíme.“  

„Danieli,“ usmála se na něj Samantha, a pak se s otázkou v očích obrátila na generála 

Landryho.  

„Dobrá, zkuste to.  Snad z toho vzejde aspoň něco,“ mávnul rukou. Nechtěl Samanthě 

připomínat, že na planetu Noxů poslal už čtyři týmy a všechny se vrátily s nepořízenou. 

Pozemšťané nezahlédli ani veverku a kamkoli vyrazili, vždycky se po pár metrech ocitli 

zpátky před Branou.  

„Odchod je za dvě hodiny, snad vám to bude stačit na přípravu,“ dokončil a sledoval, jak 

odcházejí a Sam s Danielem se už začínají dohadovat, s kým by bylo nejlepší jednat. 

Larry si tiše ale velice hluboce oddechl, protože jeho se očividně nastávající mise přestala 

týkat. 

  

Steve Big Chapnell vyletěl z prachového oblaku a ve stále se opakující smyčce pustil 

nahranou zprávu. Bylo to jednoduché hlášení o nálezu neznámé lodi s koordináty a žádostí o 

posily. Několikrát zakroužil, počkal, až se zpráva zopakuje alespoň šestkrát, a otočil se k 

návratu zpět do mračna a k Daedalovi. Neprůhledný oblak mu zakryl téměř celé zorné pole, 

přesto periferním viděním zahlédl něco, co ho přimělo strhnout řízení dřív, než do mračna 

vletěl.  

Těsně nad oblakem se objevila mohutná neznámá loď. Její obrysy se chvěly, jakoby se 

právě zmaterializovala nebo vypnula maskovací štít.  

Stevem i celou jeho stíhačkou projela vlna energie a roztřásla všechny nepřipevněné 

součástky. Tatáž vlna zničila mračno a nechala Daedala i obrovskou nákladní loď viset ve 

volném vesmíru zcela odhalené nepřátelským pohledům.  
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Steve pevněji chytil řízení a s procítěným zaklením přidal rychlost, aby se co nejdříve 

dostal ke své lodi. Poznal tvar nového plavidla z rozmazaných snímků a srdce mu svírala 

hrůza jako ledová ruka. Jeho první setkání se Shermaal a hned pěkně zblízka.  

 

John Sheppard si nechal skafandr na sobě, jen si pro větší pohodlí sundal přilbu. Po 

přechodové komoře ho čekala dlouhá chodba. Světlo jeho baterky nedosáhlo jejího konce a 

neobjevil žádné známky toho, že by ve stěnách byly dveře, vstupy, větrací šachty nebo cokoli 

jiného, co by narušilo jednolitou matnou šeď chodby. Šel dlouho, aspoň se mu to zdálo, a v 

uších mu pískal jenom jeho dech. 

„Co to tady asi máme,“ řekl nahlas, aby přerušil ticho. „Chtělo by to dveře,“ pokračoval v 

samomluvě. „Nebo nějaký jiný vstup, vchod, otvor… Tak už mi, kruci, otevři!“ zařval 

najednou. 

Chodbou se nesla ozvěna jeho hlasu a zanikala bez ohlasu. 

Stáhl si rukavici a dlaní se dotkl studené stěny ve výši očí. Zeď ho zábla až do kostí, ale 

nějaký efekt jeho dotyk přece jenom měl. Zprostředka dlaně se po stěně nahoru i dolů 

rozběhly tenké čáry, vykreslily oblouk a rozdělily ho na osm výsečí se středobodem na zemi u 

Sheppardových nohou. Vypadalo to jako oblouk vstupní brány, kde ve středu nejdelší svislé 

čáry byla umístěna Johnova dlaň. Lehce zatlačil a křídla brány se pootevřela. Zatlačil víc a 

vstoupil do haly, jejíž konec byl v nedohlednu, přestože byla ozářená nažloutlým světlem, 

které Johnovi z neznámého důvodu připomnělo zkažené vejce. 

Víc než světlo ho ale zajímalo, co v něm viděl. Celá hala byla plná kovových tyčí s asi 

metrovou kulatou základnou a na podstavci každé tyče stál člověk, Jaffa, nebo jiný příslušník 

všech možných ras Mléčné dráhy. John měl pocit, že dokonce někde v dálce vidí někoho z 

Noxů. Bylo jich tolik, že John nepochyboval, kam se dostal. Tady Shermaal skladovali zajatce 

z planet i lodí. Všichni měli zavřené oči a v nažloutlém světle vypadala jejich kůže 

šedomodrá. Nad první úrovní hibernačních podstavců, jak si je John sám pro sebe nazval, byla 

umístěna hustá síť průhledných vláken s další úrovní podstavců plnou zajatců, a tak to šlo až 

kamsi do dalšího nedohledna vzhůru. Po padesáti podstavcích na každou stranu byly 

vybudované přestupy mezi jednotlivými úrovněmi ze stejně průhledného materiálu jako 

podlahy, takže je John na první pohled považoval pouze za větší mezery mezi hibernačními 

podstavci. 

 

„Daedalos volá o pomoc!“ vykřikl Chuck u hlavního pultu kontrolní místnosti na Atlantis. 

„Mají nějaké potíže. Posílají souřadnice. Není to daleko,“ hlásil překotně komunikátorem do 

velitelské kanceláře. 

Evan Lorne se zamračil. Jeho první větší velení bylo právě podrobováno nečekané 

zkoušce. Zvedl se z pohodlného křesla a doběhl do kontrolní místnosti, aby se na vlastní oči a 

uši seznámil s obsahem Daedalova volání. 

Ve stejné chvíli tam dorazili i doktoři McKay a Felger, oba plní starostí o osud nové 

posádky pozemské hvězdné lodi. 

Lorne ani nevyslechl všechny jejich rady a prosby a vydal rozkaz otočit Atlantis na pomoc 

lodi v nouzi. 

 

„Naši přátelé z Tau’ri žádají posily,“ řekl Teal‘c překvapeně. „Zdá se, že něco našli.“ 

Odeslal zprávu dalším jaffským lodím v dosahu a několika hmaty připravil Al’kesh k letu v 

hyperprostoru. 

Tar’el měl na jazyku dotaz, jestli už nečekají na přílet Shermaal, ale včas ho spolkl. Věděl, 

že je vhodné být mezi prvními na místě nějakého dění. 
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„Daedalos posílá souřadnice a zprávu, že našel cizí opuštěnou loď. Okamžitě zadejte kurz 

k místu setkání!“ velel plukovník Wei Wang na můstku nejnovější čínské lodě Jackie Chan. 

Loď se pootočila, otevřela hyperprostorový tunel a zmizela v něm. 

 

„Co vám to udělali?“ zašeptal John. Udělal pár kroků a stanul před Stevenem Caldwellem. 

Původní velitel Daedala vypadal stejně jako ostatní. John si při bližším pohledu všiml, že se 

mu víčka chvějí, a když se dotkl jeho ruky, byla teplá a pod prsty ucítil pomalý tep. 

„Tak jo,“ zamumlal a rozhlédl se. Najít ovládací pult mu netrvalo dlouho, ale pochopit 

symboly a správně je zadat, to ho stálo několik fatálních pokusů, kdy místo oživení některou 

sekci spících přivedl k okamžité smrti. 

Po prvním úspěšném pokusu se zarazil s rukama nad panelem a zamyslel se. Probudit 

všechny najednou by sice bylo krásné, ale všichni se na Daedalos nevejdou. Navíc mezi 

unesenými mohou být rasy, které se nenávidí, a ty by nebylo rozumné nechávat příliš dlouho 

spolu. Znovu prostudoval ovládací panel a zadal příkaz k oživení posádky Daedala. 

„Marksi,“ oslovil taktického důstojníka, sotva se oslovený dokázal sám postavit na nohy. 

„Naučím vás pracovat s oživovací jednotkou. Dáváte pozor, majore?“ 

Kevin Marks zamrkal, aby se mu podařilo lépe zaostřit. „Ano, pane,“ zachraptěl 

automaticky. 

„Tak se soustřeďte. Nebylo by takticky vhodné, abychom zabili víc zajatců, než už je 

mrtvých,“ pokoušel se ho John vyburcovat z přetrvávající letargie. 

Kevin se s nádechem narovnal a zopakoval: „Ano, pane.“ Tentokrát to znělo rozhodně a 

major vypadal, že vnímá, co mu plukovník říká. 

Steven Caldwell se rychlokurzu dobrovolně zúčastnil také, protože chtěl mít možnost 

rozhodnout, v jakém pořadí budou ostatní zajatce budit. John několikrát zopakoval správné 

pořadí tlačítek a Kevin s drobným zaváháním probudil další malou sekci spáčů. 

„Výborně, teď už si poradíte sami. Půjdu informovat Daedalos, co jsem tady objevil. 

Hmmm,“ zarazil se John a podíval se na Stevena. „Plukovník Mitchell bude určitě rád, že jste 

se našel,“ řekl s drobným pousmáním. 

Caldwell se ušklíbl a sklonil se nad ovládací panel, aby dohlédl na probouzení zajatců. 

John Sheppard došel dlouhou chodbou k přechodové komoře, pečlivě za sebou zavřel 

dveře, nasadil si přilbu a nechal vyčerpat vzduch. Stiskl otevření vnějších dveří a připravil se 

ke skoku do mlhoviny. 

Dveře se otevřely, ale mlhovina se někam ztratila. John se usmál. Aspoň uvidí, kam poletí. 

Trup Daedala se mu zdál tak blízko, že stačilo natáhnout ruku. Očima našel ten správný vstup 

na pozemskou loď, odrazil se a připravil se na rychlé zachycení madla u přechodového 

vstupu. 

Zachycení se nekonalo. Těsně před tím, než se John mohl dotknout trupu Daedala, se celý 

kolos před ním zatřásl a nějaká vesmírná síla ho odhodila ze Sheppardova dosahu. Zlomek té 

síly se otřel i o plukovníka ve skafandru, připravil ho o vědomí a vychýlil jeho let. 

„Ne!“ vykřikl Steve Big Chapnell, když viděl, jak pulz z plavidla Shermaal udeřil do 

Daedala takovou silou, že ho rozlomil vedví. 

Zvedl stíhačku, aby se vyhnul troskám a na jednoduchém senzoru zachytil několik 

vyhasínajících známek života. Proletěl v dostatečné vzdálenosti od rozpadajícího se plavidla a 

těsně se vyhnul obří nákladní lodi, kterou měli zkoumat. Nejraději by se pustil do boje bez 

ohledu na rozdíl ve velikostech a nepoměr palebných sil, ale přinutil se skrýt ve stínu nákladní 

lodě, aby si mohl všechno promyslet. Přitom si všiml, že jedna známka života na senzoru stále 

slabě bliká. Než určil směr a rozhlédl se, blikání přestalo. 
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John Sheppard stále v bezvědomí letěl neměnnou rychlostí pryč od umírajícího Daedala, 

osamělého Steva, probuzených zajatců i nepřátelské lodi. Pryč od malé sluneční soustavy dál 

a dál do hlubin mezihvězdného prostoru… 

 

 

 

6. Svázání  Daedala 
 

„Střílejte! Zaměřte a palte!“ křičel Wei Wang na palubě Jackie Chana. Pozemská loď 

vypadala oproti plavidlu Shermaal maličká, přesto z ní létaly střely i paprsky a bezmocně se 

rozbíjely o silové pole kolem celé nepřátelské lodi. O pár stupňů výš se stejně nadarmo snažil 

o útok jaffský Al’kesh pod vedením Teal’ca. 

Koráb Shermaal stál na místě a na střelbu nijak nereagoval. Opodál se kolem osy pomalu 

otáčel Daedalos a postupně se rozpadal. 

Na můstku zůstal Cameron Mitchell a Shana Morrisová. Jako čerstvý velitel si Cam 

nedovedl představit, že by opustil svoji loď, i když se mu bortila pod rukama. Společně se 

Shanou se snažili udržet pod tlakem co nejvíce chodeb vedoucích k záchranným kapslím. Nad 

hlavami jim dunělo hlášení vysílané po celé lodi: „Opusťte loď! Okamžitě se odeberte 

k nejbližším přístupným záchranným modulům a opusťte loď!“ 

Cam si pro sebe tiše klel a Shaně tekly tiché slzy, když se snažila vztyčit silové pole, aby 

poslední opozdilci mohli bezpečně proběhnout kolem jednoho z doků, ze kterého zbylo pár 

pokroucených vzpěr. Pole se ustálilo a pět lidí se co nejrychleji rozběhlo přes nebezpečný 

úsek do další chodby. Třem se to povedlo, ale pak se pole zhroutilo, uzavřela se bezpečnostní 

přepážka a dva poslední vyletěli do volného vesmíru. 

„Zatraceně!“ vykřikl Cam. „Jděte, Shano, tady už nic nezmůžeme. Jeden ze záchranných 

člunů by měl být kousek odtud. Chodba je zatím v pořádku.“ 

„Pokud já, tak vy taky,“ odsekla mu třesoucím se hlasem. Sledovala přitom poslední dva 

členy posádky, kteří se pohybovali ve zbytcích trupu lodi. Snažila se je očima dostrkat do 

nejbližšího modulu. Podařilo se jim k němu doběhnout a hned aktivovali vystřelení. 

„Ne!“ vyjekla Shana. Na rozdíl od těch dvou viděla, jak se oddělil další kus Daedala a 

přehradil malé lodičce cestu. Náraz byl tak prudký, že se modul rozpadl na součástky. Shana 

odvrátila hlavu. Nechtěla vidět další těla plující ve vzduchoprázdnu. 

„Jdeme,“ popadl ji Cameron za ruku a táhl ji k východu z můstku. Dveře se před nimi 

neotevřely. Zůstaly zablokované a odmítaly reagovat na jakékoli pokyny. 

Shana se vrátila k obrazovkám a najednou se rozesmála. „Nechte toho,“ volala na Cama a 

zajíkala se hysterickým smíchem. „Nemá to smysl.“ Nadechla se, aby se trochu uklidnila, a 

pokračovala: „Za těmi dveřmi už nic není.“ 

Jako na povel všechna světla můstku zhasla. 

 

„Joe, jakmile vstoupíme do normálního vesmíru, najděte tu cizí loď a palte.“  Joe Spencer 

v antickém křesle pokýval hlavou, že Evana Lornea slyšel, a dál se soustředil na let Atlantis. 

Byla to jeho první opravdová mise po desítkách simulací a náležitě si ji užíval. Poslouchání 

rozkazů mu sice občas dělalo potíže a někdy nevěděl, kdy držet jazyk za zuby, ale jeho výcvik 

stejně pokračoval, protože měl jeden z nejsilnějších antických genů na Zemi. Městskou loď 

ovládal jen tak mimochodem a jediné, co nedělal právě rád, byla střelba. Jeho instruktoři 

vybírali ty nejodpornější mimozemšťany, aby mu pomohli překonat přirozenou nechuť 

k zabíjení, ale vždycky je překvapil nějakým postřehem, který i z děsivého povstalce Reetou 

udělal pozoruhodnou zajímavost nebo milého domácího mazlíčka. 
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Pro let Atlantis na P3X-972 byl bývalý holič Joe vybrán proto, že se jednalo o ryze 

vědeckou misi, kde se se střelbou nepočítalo a Joe si v praxi mohl v klidu vyzkoušet své nově 

získané teoretické dovednosti. Navíc celé akci velel podplukovník Lorne, který byl kdykoli 

schopný Joea zastoupit v případě nečekaných potíží. 

Potíže se ukázaly být zcela jiného druhu, než s jakými Evan i Joe počítali, a tváří v tvář 

realitě možného zániku byl i zarputilý pacifista Joe rozhodnutý střílet v okamžiku, kdy uvidí 

na nepřítele. 

Atlantis se vynořila z hyperprostoru nad plavidlem Shermaal a zcela mu zastínila všechna 

tři slunce blízké soustavy. Ze spodní části antického města vyletělo pět zářících střel, proletělo 

štítem města do volného vesmíru a zatočilo se v divokém tanci. Dřív, než se střely mohly 

dotknout nepřátelské lodi, ta se najednou zachvěla a zmizela nejen ze zorného pole všech, kdo 

ji sledovali, ale také ze všech radarů a sledovacích sond. 

Joe se snažil rychle deaktivovat střely a přitáhnout je zpátky do jejich úložiště, než někomu 

ublíží. Přesto si všiml Daedala poletujícího okolo v několika kusech a také dvou známek 

života na jeho můstku. Bylo to poslední místo, kde byl ještě tlak a kyslík, ale to nemohlo 

vydržet dlouho. Chtěl aktivovat teleportační zařízení, ale body zmizely ve stejném okamžiku, 

jako nepřátelská loď. 

„Co to, sakra…?“ vypadlo z Joea. 

„Joe, jste v pořádku?“ reagoval okamžitě Lorne. 

„Jo,“ zahučel Joe. „Asi se mi něco zdálo.“ 

„No, o tom si ještě promluvíme později,“ rozhodl Evan s pohledem upřeným na všechny 

viditelné lodě v okolí. „Teď mi řekněte, co je v tom obrovi nalevo od nás.“ 

Joe studoval změť vznášející se nad jeho křeslem a soustředěním se kousal zevnitř do tváří. 

„Zmatek,“ prohlásil nakonec. 

„Cože?“ Evan Lorne si o sobě rád myslel, že má božskou trpělivost, ale tahle vlastnost mu 

právě začínala docházet. 

„Je tam zmatek,“ klidně zopakoval Joe. „Spousta lidí a jiných… tvorů nebo co to je. 

Někteří svítí jak šílení, jiní jsou matní, ale rozsvěcují se. Chcete vzorek?“ 

„Myslíte přenos?“ Podplukovník zaváhal. Potřeboval vědět, co se děje na obrovské 

neznámé lodi, ale nechtěl riskovat. 

Joe se zasmál. „Pošlu vám k Bráně kamaráda.“ Pečlivě vybral ze změti ukazatelů života 

jednu tečku s čipovou identifikací a přemístil ji do prostoru Brány. 

Doktorka Lindsay Novakova překvapeně zamrkala a škytla. 

„Doktorko!“ vrhl se k ní Lorne. 

„Co? Cože?“ Lindsay byla trochu zmatená, ale usmála se na známou tvář. „Kde to jsem?“ 

chtěla vědět hned potom. 

„Jste na Atlantis. Přiletěli jsme na tísňové volání Daedala,“ vysvětloval Evan. Nejraději by 

seběhl dolů, popadl Joea za krk a pořádně s ním zaklepal. 

„Ach. Aha. To jste hodní. Kde jsou ostatní?“ Lidsay se rozhlížela po prázdném prostoru. 

Lorne se zhluboka nadechl. Rozhovor s doktorkou Novakovou ještě chvíli trval, ale 

nakonec se dozvěděl vše, co potřeboval. Předal velení v Hlavní věži a seběhl k antickému 

křeslu. Vyhnal z něj Joea a ujal se nad ním vlády sám. V rychlosti informoval čínskou loď i 

Teal’ca, že v nákladní lodi jsou zajatci Shermaal, které do té doby považovali za mrtvé nebo 

alespoň ztracené s minimální nadějí na návrat. Zároveň vše ohlásil na velitelství SGC. Po 

chvíli tichého překvapení a následného jásotu jim oznámil, že všechny bývalé zajatce přenese 

na Atlantis a nepozemské rasy vysadí na některé planetě s Hvězdnou Branou. Někteří budou 

moci do svých domovů odejít okamžitě, někteří budou moci poslat zprávu na své mateřské 

planety. Dostalo se mu trochu zdráhavého souhlasu. Na víc nečekal a přerušil spojení. 
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Teal’c požádal o vstup na Atlantis, jakmile budou Jaffové přesunuti. Chtěl je osobně 

informovat o místě, kam mají Branou odejít. Evan nad tím pozvedl obočí, ale nevyptával se, 

proč chtějí zajatce tak striktně oddělit od zbytku své populace. Jaffská politika byla jejich 

záležitost. 

Přesun bývalých zajatců probíhal pomalu. Podplukovník Lorne nejprve přesunul bývalou 

posádku Daedala, informoval Stevena Caldwella o situaci a požádal ho, aby se vrátil a 

organizoval odchod zevnitř nákladní lodi. Plukovník Caldwell si vyžádal ještě majora Markse 

k probuzení zbytku nedobrovolných obyvatel lodi a sotva se oba ocitli zpátky v obrovském 

skladovacím prostoru, začali se zdlouhavou a namáhavou prací. Nešlo jen o probuzení všech 

ještě spících, ale i o vytvoření skupin z jednotlivých ras a hlavně o schopnost vysvětlit 

nedůvěřivcům, že to není akce Shermaal k ovládnutí zbývající části Mléčné dráhy, ale 

záchranná akce k navrácení všech do jejich domovů. 

Lorne svolal rychlou poradu do suterénu, aby měl přes křeslo stálý přehled o situaci na 

nákladní lodi. Na mapě Města vyhradil prostory, kam měli být bývalí zajatci prozatím 

umístěni, a svojí nevelké vojenské posádce určil nejnaléhavější úkoly. Každou skupinu 

odvedlo pár vojáků z Atlantis na stanovené místo a vstup zablokovalo, aby se nově příchozí 

volně nepotulovali po Městě nebo nevyhledávali nepřátele v ostatních zachráněných rasách. 

Toto opatření se týkalo hlavně některých bojovnějších skupinek. 

Steve ve stíhačce opustil úkryt u nákladní lodi a hlasitě se dožadoval přistání na Atlantis. 

Podplukovník Lorne nechal rozhodnutí o nejlepším místě pro přistání na obsluze řídící 

místnosti a dál se věnoval přípravám na přijetí velkého množství bývalých zajatců Shermaal.  

Trvalo značnou dobu, než byla nákladní loď i Atlantis připravena k velkému přesunu. 

Lorne si všiml, že se Jackie Chan přiblížil k troskám Daedala a za pomoci Jumperů i lidí ve 

skafandrech začíná obhlížet pozůstatky jedné z nejvytíženějších hvězdných lodí malé 

Pozemské flotily. 

„Veliteli Wangu, co to tam chystáte?“ zeptal se Lorne bez obalu. 

Wei Wang se tvářil slavnostně, když odpovídal: „Chystáme vám balíček na zpáteční cestu 

k Zemi. Byla by škoda nechat zde všechen materiál, když jeho část může být použita ke 

stavbě další lodi.“ 

Lorne si všiml, že každý Jumper za sebou táhne silný provaz nebo řetěz a za pomoci 

kosmonautů jimi vážou trosky Daedala do něčeho, co se opravdu podobalo velkému balíku. 

„To je od vás moc hezké,“ řekl opatrně. 

„Můžete to připevnit k jednomu z mol,“ vážně navrhoval Wang. „Jackie Chan je sice 

výjimečná loď, ale takový náklad by na Zemi nedokázala dopravit.“ 

Lorne mlčky kývl. Tušil, že proslovu velitel Wanga ještě není konec. Nemýlil se. Wang se 

ještě víc narovnal a pokračoval: 

„Velitelství galaktické obrany Země jistě ocení naši účast na záchraně zajatců i nezištnou 

pomoc při dopravě poškozené lodi do domovského přístavu. A také chceme všechny 

osvobozené čínské zajatce dopravit do jejich domoviny v naší nové lodi.“ 

„To jistě,“ řekl Lorne a snažil se, aby mu v hlase nebylo znát podráždění. Pohledem zaletěl 

ke konečným pracím ve svazování rozpadlé lodi. 

Wang se usmál. Všiml si, že se podplukovníku Lorneovi pootevřela ústa údivem. 

Evan nevěřícně zíral na poslední dva Jumpery, které se motaly kolem svázaného Daedala. 

Právě proletěly kolem sebe v těsné blízkosti, udělaly smyčku, rozletěly se do stran a uvolnily 

přitom konce poutacích lan. 

Před ohromenýma očima podplukovníka Evana Lornea se vznášel Daedalos rozložený na 

kousky, přeskládaný a svázaný do úhledného balíčku i s mašlí spletenou z konců dvou 

posledních lan. 
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„Chcete, abychom vám balík dopravili na molo?“ zeptal se spokojeně Wang. Měl co dělat, 

aby odolal trhání zamnout si ruce nad dobře vykonanou prací. 

„Děkujeme, to už zvládneme sami.“ Evan nasucho polknul a přerušil spojení. Vzápětí se 

musel soustředit na teleportaci další skupiny z nákladní lodi. Stejně mu to nedalo a koutkem 

oka pořád pokukoval po obrazu balíčku s mašlí. Potřásl hlavou a přinutil se odvrátit pohled. 

Aktivoval komunikátor a k ostatním příkazům, které se týkaly probuzených, přibyl ještě jeden 

ohledně osob z čínského kontingentu. Jak velení ocení pomoc Jackie Chana při svázání 

Daedala, to mohl s klidem nechat na jiných, ale on hodlal přání velitele Wanga splnit. 

Každý příchozí byl pečlivě zaznamenán s uvedením místa, které mu bylo určeno do příletu 

na planetu s Branou. Posádky pozemských lodí byly sice zaznamenány, ale kromě příslušníků 

čínských lodí se mohly volně pohybovat po Atlantis a byly zapojeny do běžných činností. 

Jay Felger sledoval na velké obrazovce dění v Atlantis i okolním vesmíru a s nadšením si 

tiskl ruku na srdce. „No, podívejte se na to!“ vykřikl tak hlasitě, že Rodney povyskočil. „To 

se jim vážně moc povedlo,“ dodal Jay tišeji. 

Rodney zvedl hlavu a s nezájmem přejel pohledem obrazovku. Překvapeně vytřeštil oči, a 

pak se chytil za hlavu. „To snad není možné,“ zašeptal zděšeně. 

„Co?“ vyděsil se Jay. 

Rodney zuřivě tloukl do klávesnice, jak vyvolával seznamy nových obyvatel Atlantis. 

„Podívejte se. Sebrali i ty, kteří nepřežili útok na Daedala a také všechny záchranné moduly. 

Všichni ze Země už by měli být tady, ale pořád chybějí tři lidé!“ 

„Nevidím. Kdo schází?“ Jay přejížděl očima řádky, které naskakovaly tak rychle, že se 

v nich nedokázal orientovat. „Tak kdo?“ zvedl trochu hlas, protože Rodney McKay 

neodpovídal. Neodpověděl ani tentokrát. Aspoň ne přímo. Zmáčkl komunikátor a spojil se se 

suterénem, kde bylo umístěné křeslo. 

„Už jsou na Atlantis všichni ze Země včetně nové posádky Deadala?“ zeptal se bez úvodu 

podplukovníka Lornea. 

„Ano, Rodney. Máte nějaký problém?“ Evan právě posílal vlastní Jumpery, aby přitáhly 

úhledný balíček, ve který se změnil Daedalos, na městské molo, a neměl čas na zbytečné 

tlachání. 

„Musíte všechno prohledat znovu. Někdo nám schází,“ zakvílel Rodney. 

„Kdo, doktore? Mluvte jasně,“ zamračil se Evan. 

„Nejsou tady plukovník Mitchell, Shana Morrisová a plukovník Sheppard. Musíte 

okamžitě zahájit pátrání a najít je!“ křičel Rodney. 

Evan Lorne se víc zabořil do křesla a pustil další sken oblasti, ještě podrobnější, než 

všechny předešlé. 

 

 

 

7. Slavné návraty 
 

„Generále Landry, je vše připraveno?“ zeptal se nervózně Richard Woolsey. Po Hankově 

krátkém přikývnutí pohnul rameny, jakoby se chtěl víc narovnat, udělal dva kroky po 

zasedačce v SGC a zase se vrátil na původní místo. 

„Doktore, čekají u Brány na signál. Všechno probíhá podle plánu,“ snažil se ho generál 

uklidnit. „Podívejte se,“ ukázal do okna vedoucího do místnosti Brány. 

Oba dva se přiblížili k širokému průzoru a zadívali se na horečnou činnost, která probíhala 

pod nimi. Důstojní muži v oblecích i uniformách stáli v hloučku, polohlasně o něčem 

diskutovali a s umírněně znechucenými výrazy uhýbali před techniky vlekoucími tu srolovaný 
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koberec, tam skládací sedačky, pár křesílek, několik konferenčních stolků, kávovar, barely 

s vodou, hromadu kovových tyčí nebo balík poloprůsvitné bílé látky. 

Hank se na tu spoušť díval se špatně skrývanou skepsí. 

„Chcete z toho udělat…,“ rychle spolknul slovo ‚cirkus‘ a nahradil ho velmi jemným: „… 

společenskou událost?“ 

Richard se zatvářil podezřívavě, protože ho také napadlo příhodnější označení, i když 

v jeho případě by to byla spíš ‚maškaráda‘. 

„Je to nutné,“ procedil mezi zuby. „Odhlasovali si to,“ rozhodil ruce v bezmocném gestu. 

Také se mu příliš nelíbilo rozhodnutí, že z vracení zachráněných zajatců udělají takovou… 

událost. Opět se musel vědomě vyhnout slovu maškaráda. 

Hank přešel ke stolu, dotkl se komunikačního zařízení a řekl: „Vytočte adresu.“ Znovu se 

pohledem ujistil, že je čas na průchod, a tiše pro sebe oddechl. 

Efektu při vytváření červí díry si nikdo z přítomných skoro nevšiml. Stal se natolik běžnou 

záležitostí, že přestal být obdivuhodný a zůstala z ní nudná akce, při které museli čekat, až se 

hladina průchodu ustálí, místo aby mohli okamžitě projít na druhou stranu. 

„Zkontrolujte ještě jednou okolí přes MALP,“ rozhodl doktor Woolsey. Když už se musí 

zúčastnit této maš – tohoto setkání, chtěl mít jistotu, že se za tu čtvrt hodinu, kdy Bránu na 

danou planetu otevřeli poprvé, kolem ní neshromáždila horda bojechtivých domorodců. 

„V pořádku,“ ozvalo se z řídící místnosti. „Kolem Brány je klid.“ 

Richard se podíval na generála a napadlo ho, že mu závidí. Generál Landry zůstával na 

velitelství SGC a zajišťoval akci ze Země. 

„Tak, jdeme na to,“ prohlásil a snažil se, aby mu v hlase zaznívala autorita a rozhodnost, 

kterou necítil. Seběhl do místnosti s Branou, široce rozevřel ruce před houfem diplomatů, 

vojenských čehosi a ostatních důležitých mužů a vzpomněl si na svoji babičku, jak večer 

zaháněla drůbež. Kousl se do jazyku, aby neřekl huš, huš nebo kšá, odkašlal si a hlasitě 

pronesl: 

„Vážení pánové, je čas na naši malou slavnost navrácení ztracených příslušníků 

spřátelených i těch méně přátelských ras. Prosím, račte nahoru a projít.“ 

Než se pohnuli, technici odnosili veškeré nakupené vybavení skrz Bránu a na rovném 

prostranství poblíž portálu začali připravovat zázemí pro předání bývalých zajatců. 

 

Samantha seděla na posledním kamenném schodu u Hvězdné Brány na planetě obývané 

Noxy a sledovala Daniela, který přecházel okolo s rukama v kapsách. 

„Máš ještě nějaký nápad?“ zeptala se opatrně. Vyzkoušeli všechno, co je napadlo, aby 

přilákali pozornost Lyi, Anteause nebo jiného z Noxů. Bezvýsledně. 

Daniel se nad ní zastavil a svěsil hlavu. „Už ne,“ řekl unaveně. Pohled mu padl na kámen u 

nohou. Shýbl se pro něj, otočil se pryč od Brány, rozpřáhl se a vší silou mrštil kámen do 

dálky. 

„Au,“ ozvalo se z volného prostoru. 

„Cože?“ zamračil se Daniel. 

Samantha se zvedla a postavila se vedle něho. „Potřebujeme s vámi mluvit!“ zavolala. 

Rozhlíželi se kolem sebe a čekali, jestli na jejich akci někdo zareaguje. Nějakou dobu se 

nic nedělo, pak se vzduch před nimi zachvěl a objevila se Lya. Jak bylo jejím zvykem, 

sepnula ruce před hrudí a naklonila hlavu na stranu, ale po úsměvu nebyla na její tváři ani 

památka, jen rychle se hojící šrám na levém spánku  

„Neměli byste tu být,“ řekla vážně. „Běžte domů,“ pokračovala, rozpojila ruce a jednou 

opsala malý kruh. Brána se otevřela, ale Samantha i Daniel se ani neohlédli. Dívali se na Lyu 

a čekali, až pochopí, že tentokrát nebude tak jednoduché se jich zbavit. 

S drobným povzdechem to vzala na vědomí. Pokynula jim, otočila se a vykročila k lesu. 
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Samantha se podívala na Daniela a na jeho tváři uviděla stejný přitroublý úsměv, jak vždy, 

když přišla řeč na Noxy a jejich půvabnou představitelku. Nechala ho stát a sama se vydala za 

Lyou. Neudělala ani tři kroky, když ji Daniel dohonil, srovnal s ní tempo a začas se zvědavě 

rozhlížet kolem sebe. 

Prošli kouskem lesa, který od Brány vypadal stejně hustý jako všechny ostatní lesy na 

planetě, a zastavili se okraji prostranství s několika podivně zkroucenými domy. 

„Co to…?“ začal se ptát Daniel, ale zmlkl a překvapeně se díval na postavu, která vyšla 

z jednoho z domů a zamířila k nim. 

„Jmenuji se Sinem,“ řekl nově příchozí. „Možná se na mě pamatujete,“ díval se střídavě na 

Samanthu a Daniela. 

Tvářili se rozpačitě. Jeho tvář jim byla povědomá, ale nedokázali ho nikam zařadit. 

Nenechal je dlouho přemýšlet. Se stopou rozpaků se připomněl sám: 

„Naposledy jsme se viděli na Nové Tollaně. Patřil jsem k ochraně jednacího sálu. 

„Tollan,“ vydechla Samantha. „Samozřejmě, už se pamatuju. Vy…,“ nedořekla. 

Vzpomínky na poslední chvíle předtím, než jim Narim pomohl uprchnout Hvězdnou branou 

před útočícími goa’uldy, se jí vrátily nečekanou silou. 

„Narim tady není,“ řekl Sinem, jakoby jí četl myšlenky. 

„Zůstal,“ začal Daniel, ale po zaváhání svoji otázku zaměřil jiným směrem. „Kolik vás 

zůstalo po té bitvě? Nedokázali jsme se s vámi Branou spojit. Mysleli jsme, že jste všichni 

zahynuli.“ 

„Zbylo nás málo. Ani předtím nebyla naše populace početná, a teď? Možná pár set.“ Pokud 

byla Sinemovi Danielova otázka nepříjemná, nedal to na sobě nijak znát. „Ale Narim není 

mrtvý,“ usmál se na Samanthu. „Aspoň naši přátelé Noxové jsou o tom přesvědčeni.“ 

Lya stála zatím v povzdálí, aby nerušila setkání. Teď se přiblížila a vážně pokývala hlavou. 

„Necítili jsme smrt. Narimova průzkumná loď se ztratila. Tollani si myslí, že byl zabit těmi 

tvory, kteří se objevují a zase mizí, ale oni nezabíjejí. Poznali bychom to.“ 

Sam musela zamrkat, aby vyhnala slzu, která se chtěla prodrat ven. „To je skvělá zpráva,“ 

vypravila ze sebe. 

„Takže víte, co se děje?“ zeptal se Daniel podrážděně. Narim mu byl v podstatě ukradený, 

ale důvod jejich návštěvy ne. 

Lya sklonila hlavu. 

„A?“ 

„Víte jaký je pohled Noxů na boj,“ podívala se na něho se špatně skrývanou lítostí. 

„Plukovníku, doktore,“ zachrchlala Samanthě ve vestě vysílačka. Brána nebyla vidět, ale 

zřejmě ji ze Země otevřeli, aby mohli Samanthu a Daniela kontaktovat. 

„Slyším,“ zareagovala Sam okamžitě. Pokud je volají ze Země, musí mít nějaké nové 

zprávy. 

„Všichni, kdo zmizeli při útocích, byli nalezeni. Aspoň myslíme, že všichni,“ oznamoval 

hlas z kontrolní místnosti SGC. „Mám vám vyřídit, že předání se týká i Noxů. Prý našli pár 

jejich lidí mezi ostatními rasami. A taky je tam…,“ 

„Narim,“ dořekla Samantha dřív, než hlas z vysílačky. 

„Vy už o tom víte? Mám vám oznámit místo předání.“ 

Lya došla k Samanthě a poslouchala s rozzářenýma očima. „Přijdeme,“ zašeptala, když 

vyslechla označení planety. „Tollany vezmeme také.“ Počkala, až Sam ukončí spojení, 

pokynula rukou a za Danielem a Sam se objevila a znovu otevřela Brána. „Musíme se 

připravit a nechceme nechat naše zachráněné dlouho čekat.“ Podívala se ze Samanthy na 

Daniela a zpátky a s drobným vědoucím úsměvem řekla: „Můžete nás znovu navštívit, až 

dokončíte předávání.“ 
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„Kdo ještě zbývá?“ zeptal se Richard Woolsey a velkým tmavým kapesníkem přejel po 

týlu. 

„Ještě tam máme Enkareny, ty bychom potřebovali odeslat na jejich planetu co nejdříve, 

lidi z Letony a Vyusany, pár Noxů, nějaké Tollany a bandu Optriců a Bedrosianů. S těmi jsou 

potíže. Kdybychom je nedrželi v dostatečné vzdálenosti od sebe, tak se snad pozabíjí. Snaží se 

o to i tak. Asi je budeme muset převézt lodí, protože pořád odmítají existenci Hvězdných 

Bran. A to ani nemluvím o Luciánech, i když ti se aspoň tváří, že spolupracují. Stejně se 

k nim nikdo neotočí zády.“ Major Martens se zadíval do seznamu, který vytvořila posádka 

Atlantis předtím, než zaparkovala na orbitě. „Měl bych znovu připomenout doktory McKaye 

a Felgera…,“ začal a nakrčil čelo, jakoby čekal od Woolseyho pohlavek. Doktory připomínal 

už poněkolikáté a nevypadalo to, že by se na ně v brzké době dostalo. 

„Až tohle dokončíme,“ řekl unaveně Richard a rozhlédl se po zázemí, které jim u Brány 

vybudoval pozemský personál. Rozhodně vypadalo lépe než tmavé vojenské stany. 

Na části víceméně rovného prostoru blízko Brány byl natažený silný vysokozátěžový 

koberec a nad ním se jako baldachýn na konstrukci z kovových trubek vznášela poloprůsvitná 

látka. Na vzdálené straně byla stažená až k zemi a směrem k Bráně ji bílé, červené a modré 

stužky poutaly k horní trubce, aby nebránila výhledu. U každého rohu byly zvenku 

rozmístěny stráže. Jejich stíny Richarda mátly a znervózňovaly, ale uznával jejich funkci a 

snažil se sebou netrhat pokaždé, když koutkem oka zahlédl, že se pohnuly. 

Po ploše koberce bylo strategicky rozmístěno několik skupinek židlí se stolky nebo houfů 

křesel pro představitele planet, kteří si přišli pro své zachráněné, a také pro nejvýznamnější 

probuzené, než se dostali zpět na své rodné planety. Zástupci Země se tvářili tak důležitě, 

jakoby každého jednotlivce z obrovské přepravní lodi zachraňovali osobně, a propouštěli je 

stejně neochotně, jako otec dceru, která se právě vdala.   

Většina ras projevovala patřičné nadšení a vděk, ale jednalo se většinou o společnosti 

zaostalejší než Země. Ty více vyspělé sice nešetřily díky, ale na nabídky hlubší spolupráce se 

tvářily skepticky. 

Richard dohlížel na správnou koordinaci přesunu a jednání se účastnit nemusel. Byl rád, že 

se může pozdravit jenom se zachráněnými, které si vybral sám. Třeba s Narimem. Pamatovali 

si jeden druhého z původních jednání na Nové Tollaně a respekt a důvěra mezi nimi byla 

vzájemná. Po krátkém hovoru se Richard zmínil, že plukovník Carterová s doktorem 

Jacksonem jsou u Noxů a Narim najednou neměl stání. Když se otevřela Brána a objevila se 

v ní Lya, netrpělivě se k ní rozběhl. Lya vyslechla návrhy, kterými ji okamžitě zasypal sbor 

diplomatů, zatvářila se smutně, potřásla hlavou a vzápětí zmizela i se skupinkou 

zachráněných Noxů a posádkou Tollanské lodi. 

„Další slavný návrat,“ povzdechl si Richard polohlasně. Pár diplomatů stojících poblíž se 

po něm zaraženě otočilo. Richard se odvrátil a stiskl rty, aby mu neuniklo nějaké další 

nevhodné slůvko. Třeba to, že pokud někdo Noxy a Tollany přiměje k užší spolupráci, tak to 

budou ti dva, kteří se vydali na planetu Noxů a podle nejnovějších zpráv se vrátili s příslibem 

dalšího setkání. To bylo víc, než se podařilo komukoli jinému. 

„Samé slavné návraty,“ položil mu někdo ruku na rameno. Richard se překvapeně obrátil a 

vydechl, když za sebou uviděl Evana Lornea. 

Na Atlantis už nezůstali žádní návštěvníci a její dočasný velitel se přišel osobně přesvědčit, 

jak probíhá navracení na domovské planety. 

„Byl to dlouhý den,“ zamumlal Richard, aby ho nikdo jiný než Lorne neslyšel. 

„Dlouhý,“ souhlasil podplukovník. Před pár okamžiky předal poslední dva národy na 

palubu Jackie Chana. Velitel Wang se nabídl, že Optriky a Bedrosiany dopraví na jejich 

planetu osobně. Evan si oddechl a rozhodl se ihned si vyžádat svolení k další záchranné misi. 

Snad se Rodney a Jay trochu uklidní a přestanou mu dýchat za krk. 
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Posádky Daedala i ruské lodi Kutuzov, která se ztratila při jednom z útoků Shermaal, už 

byly shromážděny před Branou a čekaly na pokyn, že mohou projít na Zemi. 

 

 

 

8. Marnost nad marnost 
 

„Chybí nám tři lidé. Atlantis a její posádka jsou připraveni po nich pátrat,“ řekl 

podplukovník Lorne už poněkolikáté. 

Odpověď byla stejná jako všechny předcházející. Původní cíl jejich cesty zůstal nezměněn. 

Mají odletět na Ernestovu planetu a zjistit, jestli je možné zachránit něco z poradní místnosti 

čtyř ras. Nepomohl ani křik a výhrůžky doktorů McKaye a Felgera. Jediný komentář, který si 

jejich zuřivá intervence vysloužila, zněl, že je s podivem, jak si ti dva padli do noty. 

Sarkastický hlas z komunikace dodal, že začaly probíhat sázky, jak dlouho váženým 

doktorům vydrží, než si vjedou do zbytků vlasů. 

Generál Landry se rozhovoru neúčastnil, i když by se zúčastnil třeba i zápasu v bahně 

raději, než tomu, co ho potkalo -  čelit jedné rozlícené člence SG. Vala Mal Doran dokázala 

až před jeho kancelář pronést obrovskou útočnou pušku a jen nerada ji odevzdala dvěma 

pozorným vojákům, kteří právě procházeli kolem. Stála před generálem s rukama v bok a 

netrpělivě klepala nohou v očekávání jeho odpovědi. 

Hank si poposedl v křesle, položil ruce na stůl, propletl si prsty a zase je hned osvobodil. 

Nebylo radno ztratit ostražitost. Puška byla sice bezpečně na svém místě ve zbrojnici, ale kdo 

ví, co všechno ještě Vala skrývá. 

„Generále?“ nevydržela čekat. 

„Chápejte, Valo, že máme svoje priority,“ začal Hank opatrně. 

„A ty priority mají jména?“ zeptala Vala. 

„Ehm, ehm,“ Hank si dlouze odkašlal. „Samozřejmě,“ prohlásil pak. „Je to ochrana celé 

Země a potažmo i galaxie. Získávání nových znalostí a informací k…“ Vala mávla rukou nad 

tou snůškou žvástů a hned je taky nazvala pravým jménem. 

„Kecy,“ prohlásila prostě. „Pokud vím, vždycky jsem slýchala, že své lidi neopouštíte. A 

teď? Proč chcete opustit právě ty tři? Co provedli tak strašného, že je necháte někde tam 

venku?“ znovu zamávala rukou. 

Hank si povzdechl. „Nic neprovedli. Jakmile to bude možné, vrátíme se na to místo a 

budeme po nich pátrat, ale jistě jste si všimla, že máme nejen ztráty, ale také spoustu 

nalezených lidí, které před časem zajali Shermaal.“ 

„To už bude pozdě. Ti tři zachránili zajatce a vy se ani neobtěžujete…,“ 

Hank se opřel v křesle a přestal Valu vnímat. Chápal, jak se cítí, ale nepodařilo se mu 

zajistit žádnou okamžitou pomoc pro plukovníky Shepparda a Mitchella ani pro Shanu 

Morrisovou. Nikdo ze spojenců neměl lodě nazbyt a pozemská flotila měla mírně řečeno 

podstav. Daedalos byl ještě pořád ve formě balíčku s mašlí na jednom z mol Atlantis a Sun-

Tzu seděl v docích v jihozápadní Číně, kde procházel generální opravou. S Odysseou neměli 

spojení, protože její mise byla tak tajná, že o ní věděla jen zanedbatelná hrstka lidí, a nejspíš 

byla tak daleko, že by její návrat stejně nebyl v dohledné době možný. George Hammond byl 

připravený na cestu do galaxie Ori. Neměl jen vysadit Valu u Tomina, na jeho palubě byli 

diplomaté, kteří měli za úkol navázat pevné přátelské vztahy s místními obyvateli, a také 

psychologové jako pomoc pro lidi zmatené ztrátou bohů (americký přístup je přece nejlepší 

pro kohokoli a cokoli v celém vesmíru, ne? :P). Apollo hlídkovalo u Superbrány, aby podalo 

zprávu, kdyby se Shermaal objevili i tam, Britská Victoria a Francouzský Champagne, dva 

nejnovější kousky pozemské hvězdné flotily, hlídkovaly každá v jiném úseku hranice útoků 
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dost daleko od nálezu obrovské nákladní lodi se zajatci na to, aby se k ní vydaly na průzkum, 

a čínský Jackie Chan právě dokončoval odvoz Optriků a Bedrosianů a měl za úkol pokračovat 

hlouběji do území nepřítele a pokusit se získat nějaká data o místu, odkud Shermaal 

pocházejí. U Země hlídkovaly dvě lodě – americký Eagle a ruská Jekatěrina. Poslední 

pozemská loď byla ztracená někde v obsazeném prostoru. Generál věděl, že velitel Wang 

bude v rámci sběru informací pátrat také po ztracené lodi, ale oblast byla příliš veliká, aby 

Hank věřil v úspěch, a loď Kutuzov byla jen zrnko v hoře písku. 

„Vy mě ale vůbec neposloucháte,“ zamračila se na něj Vala a bouchla dlaní o stůl, aby 

upoutala Hankovu pozornost. 

„Promiňte,“ unaveně se na ni usmál. „Probíral jsem seznam našich lodí.“ Pokrčil rameny. 

„Nic,“ řekl prostě. 

„Zítra bych měla odletět za Tominem.“ Vale do očí stouply slzy. „Jak mu budu moci 

pomáhat, když budu pořád myslet na to, co se stalo s přáteli?“ Položila si ruku na srdce. 

Generál se na ni nedůvěřivě podíval. Vala přehrávala tak často, že jakákoli její silnější 

reakce byla podezřelá. 

„Do zítřka se může stát mnoho věcí,“ řekl neurčitě. „Pozdravujte Tomina.“ 

Vala se na něho podívala a ústa se jí roztáhla k úsměvu. „Ahá. Máte nějaký plán,“ řekla 

s důrazným zamrkáním. 

Hank neodpověděl a s tichou radostí sledoval, jak vyšla ze dveří. Žádný plán neměl, kromě 

toho, jak dostat Valu ze své kanceláře, ale věřil, že třeba podplukovník Lorne určitě nějaký 

plán na záchranu tří ztracených lidí má. 

 

Evan Lorne chodil po kanceláři sem a tam a při každé otočce zkontroloval, jestli mu za 

prosklenými dveřmi stále stojí Rodney nebo Jay nebo oba. Poslední možnost byla nejčastější. 

Po dlouhém přecházení dveře pootevřel, znovu si oba vědce prohlédl a vyštěkl: „Máte snad 

nějaký nápad?“ 

„Pracujeme na tom,“ zavrčel Rodney. Už zase (nebo ještě pořád) mu scházela Jennifer. Její 

uklidňující hlas, to, jak by ho vzala za loket a nenápadně ho odtáhla o kus dál, a on by ji 

nechal, protože by byl omámený jemným parfémem, který používala, a bez rozmýšlení by tu 

vůni sledoval kamkoli. Dlouze se nadechl, ale kolem byl cítit jen pot a strach a beznaděj. 

Letěli sice možná za velkým objevem na Ernestově planetě, ale stejně chtěl každý okamžitě 

zahájit pátrání po Johnovi a jeho společnících. 

„Víte co? Zjistíme, co je v cíli naší cesty, a pak rozjedeme pátrání,“ řekl Evan. 

„Bez ohledu na rozkazy?“ vypadlo z Rodneyho. Lorneho neurčité pokrčení rameny ho moc 

neuspokojilo. 

Nad Ernestovou planetou byli během dalších pár minut 

„Jak to vypadá?“ staral se Jay a netrpělivě nakukoval Rodneymu přes rameno na 

obrazovku u jednoho z panelů. 

„Hmmm,“ protáhl doktor McKay a stiskl pár ovládacích krystalů. „Síň skončila v moři, jak 

jsme předpokládali. Bouře smetla celou stavbu i se skálou, na které stála. Na dně zůstaly 

jenom trosky. Po síni… moment…. „ Dotkl se komunikátoru v uchu. „Joe, jak jste na tom 

s přistáváním? Mohl byste sednout na určitých souřadnicích i v tom počasí, co je dole?“ 

„Samozřejmě. Kde si přejete zaparkovat?“ ozval se okamžitě Joe Spencer. Zopakoval 

Rodneyho pokyny a ladnou otočkou navedl Město na přistání. 

Podplukovník Lorne všechno sledoval mlčky. Pokud se rozhodování o postupu shodovalo 

s jeho představami, nechal realizaci na Rodneym. 

Joe s Atlantis sedl na hladinu stále rozbouřeného moře bez zaváhání a tak jemně, že to 

většina posádky ani nezaznamenala. 
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„Výborně!“ jásal Rodney, když se přesvědčil, že se pilot do souřadnic trefil téměř na metr 

přesně. „Vezmeme si Jumper a poletíme ty trosky prozkoumat.“ 

Jay nevěřícně vyvalil oči. 

„To jako pod hladinou?“ ujišťoval se. 

Rodneymu přeletěl přes tvář temný úsměv. 

„Následuj mě, můj učedníku,“ řekl už s vážnou tváří a odvedl doktora Felgera na 

stanoviště Jumperů. 

Evan Lorne jen pobaveně zavrtěl hlavou, a pak zavolal dva vojáky, aby doktorům na výletě 

dělali společnost. Sám si sedl k záznamům senzorů a už poněkolikáté se pustil do prohlížení 

doby strávené poblíž nákladní lodi. Hledal nějaké vodítko, kde pátrat po třech zmizelých 

lidech. 

Rodney a Jay, doprovázeni přidělenou ochrankou, vyletěli v Jumperu z hangáru a vzápětí 

se ponořili do vzpěněných mořských vln. 

Doktor McKay si dával záležet, aby jeho pilotování bylo plynulé, a v duchu si blahopřál 

k dokonalému letu, když se jich zmocnil silný proud a přes všechnu doktorovu snahu odnášel 

malou lodičku do neznáma. 

Rodney procítěně zaklel a co nejrychleji vyletěl nad hladinu. 

Pokusili se ponořit ještě čtyřikrát, pokaždé jinde, aby je proud donesl k troskám, ale nikdy 

se jim nepodařilo zastavit se na tak dlouho, aby mohli něco prozkoumat. 

„Proč se vlastně namáháme? Jestli jsou paměťové krystaly v moři, je po nich. Nic 

takového jako zapnutý štít, který by je chránil, tady není,“ pronesl doktor Felger s očima 

upřenýma před sebe. Rodneyho krátké přikývnutí ho překvapilo. Očekával přednášku a právě 

se sám se sebou dohadoval, na jaké téma bude tentokrát. 

Rodney ohlásil neúspěch na Atlantis a s protesty vyletěl na žádost podplukovníka Lornea 

ještě nad bouři stále zuřící kolem mořského pobřeží. 

„Je to na nic. Žádná změna počasí se v dohledné době konat nebude,“ řekl, sotva se dostali 

nad mraky. Konec husté oblačnosti nebyl vidět ani ze značné výšky. 

„To jsem si prohlížel už na Atlantis, když jsme viseli na oběžné dráze,“ podotkl Jay. 

Rodney se po něm nevraživě podíval. „Je libo další koupel?“ zeptal se podrážděně. 

Jay zakroutil očima a s povzdechem se opřel do sedadla. „Měli bychom se vrátit a začít 

s pátráním po těch třech,“ navrhl. 

 

Teal‘c se ohlédl po nákladovém prostoru Al‘keshe. Dveře byly stále pečlivě zavřeny a 

oddělovaly ho od skupiny Jaffů zachráněných z nákladní lodi. Většinu jich přesunuli na 

Veraneru, planetu s Shapa-ai, ale bez ovládacího panelu. O jejich dalším osudu bude 

rozhodovat jaffská rada na základě výpovědí těch několika, které vezli s sebou. Teal‘c věděl, 

že je třeba rozhodnout rychle, aby zachránění Jaffové  nečekali dlouho, přesto se nemohl 

zbavit myšlenek na osud Cama Mitchella a ostatních, kteří se při záchraně ztratili. Hodlal radu 

požádat, aby lidem pomohla s pátráním. 

 

„Jak chcete pokračovat, doktoři?“ zeptal se podplukovník Lorne, sotva se Rodney a Jay 

objevili v dohledu. 

„Co, kdybychom v pátrání pokračovali tam, kde se ztratil plukovník Sheppard?“ vyhrkl Jay 

dřív, než stačil Rodney otevřít ústa. Doktor McKay se na okamžik zarazil, a pak beze slova 

ukázal na rychlejšího kolegu. 

Lorne se pro sebe usmál a předal pilotovi v antickém křesle patřičné instrukce. „Vlastně je 

to vaše mise, takže budeme pátrat, kde si budete přát,“ utrousil cestou do kanceláře. 

„Cože?“ vykřikl za ním Rodney. „A to jsi to nemohl říct hned?“ zabrblal si už jen pro sebe.  

 



35 

 

Samantha stála před Branou a mračila se na ni. Už po páté se marně snažili zadat adresu 

planety Noxů. Jejich snaha stále vyznívala nadarmo a Sam si vyčítala, že tam odtud vůbec 

odcházela. 

„Pořád nic!“ volal na ni Daniel hned od vchodu. Počítače jsou v pořádku, chyba je v Bráně 

na druhé straně. No…,“ ušklíbl se, „chyba to asi nebude, co?“ Zamyšleně se podrbal ve 

vlasech. „A po Camovi a spol. taky žádná stopa. Teda, ne že by se někdo přetrhnul, aby je 

hledal,“ zavrčel rozzlobeně a hodně nahlas. 

Samantha se na něj utrápeně podívala. „Nemáš pocit, že se to všechno začíná rozpadat?“ 

zeptala se s nádechem strachu v hlase. 

„I přes tu slavnou záchranu,“ pokýval hlavou Daniel. Otočil se a pomalu vyšel z místnosti 

s Branou. Sam se ještě chvíli zamyšleně dívala před sebe, a pak se vydala za ním. 

 

„Tři slunce, pět planet, nepatrné stopy po umělém mračnu a…“ Jay Felger ještě jednou 

projel skeny oblasti. „Ani známka po nákladní lodi,“ dořekl překvapeně. Dvakrát rychle za 

sebou mrkl a začal s novým skenem. „Hledám známky života,“ ohlásil monotónním hlasem, 

jak se soustředil na práci. 

Rodney za ním stál s rukama za zády a tvářil se spokojeně. Doktor Felger byl v některých 

ohledech k nezaplacení. Třeba při otravném komentování triviální činnosti, která sestávala ze 

zadávání letových drah senzorů. Rodney by to spíš nazval bloumáním senzorů po neurčitém 

území. Přesto musel uznat, že zdánlivě chaotický let sond dobře pokryje velkou oblast. 

„Teal‘c volá Atlantis. Připojíme se k vašemu pátrání,“ ozvalo se z komunikace. 

Jay zkontroloval obrazovku a určil směr, kterým by se jaffský Al’kesh měl vydat, aby 

zbytečně neduplikoval už hotovou práci. 

Podplukovník Lorne jen pokýval hlavou a spokojeně přivítal další dvě lodi spojenců, které 

se připojily k pátrání. 

Různým druhům senzorů se podařilo alespoň částečně odhadnout události, které 

předcházely zmizení Camerona Mitchella a Shany Morrisové – mezi místem, kde se nacházel 

můstek Daedala a pravděpodobnou pozicí lodi Shermaal vedla nepatrná stopa energie, kterou 

nikdo nedokázal určit, ale účastníci hledání se mohli dohadovat, že se jedná o pozůstatek 

teleportačního paprsku.  

Cam a Shana byli pravděpodobně uneseni. 

To by nebylo nic divného, vzhledem k tomu, jak našli všechny ztracené duše z předchozích 

útoků Shermaal. A přece to bylo nové, protože podle posledních informací od nalezení 

nákladní lodi a zničení Daedala nedošlo k žádnému dalšímu útoku. 

Přesto všichni tajně doufali, že se Shana a Cam objeví v nějaké vesmírné lodi nebo 

modulu, a bude je možné oživit stejně, jako všechny z nákladní lodi. 

John Sheppard byl jiný případ, ale pátrání po jeho těle bylo stejně bezvýsledné, jako 

v předchozích případech. Všechny propočty, kam a jak mohl ve skafandru doletět, vycházely 

naplano.  

Rodney si vzteky v jídelně prskal do poháru s barevnou želatinou, když z hloučku kolem 

výdejového pultu zaslechl něčí hlas pronést poznámku o přehlídce ztraceného času. Vymýšlel 

další a další algoritmy pohybu, hledal anomálie, které by mohly Johnův let ovlivnit, a přesto 

přese všechno musel po pěti dnech uznat, že nalézt plukovníka Shepparda je prostě nemožné, 

a to nejen pomocí omezených lidských sil, ale i s přispěním dalších dvou vědecky vyspělých 

ras. 
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9. Kde začíná konec 
 

Někde v Evropě 

Seděla u stolu a ruce jí jen kmitaly nad tmavým válcem. Zručně přehazovala kousky dřeva 

omotané nití a každou chvíli do válce píchla nový špendlík s barevnou hlavičkou. Z rádia se 

linula sladká píseň její oblíbené zpěvačky. Spokojeně si broukala s ní a říkala si, že práce 

přibývá rychleji, než doufala. 

V rádiu zachrastilo a odpolední klid přerušil nakřáplý hlas. 

„Cože?“ zeptala se nechápavě. Nerozuměla ani slovu. Hlas nebyl školený a vůbec nezněl 

jako všichni uhlazení moderátoři v rádiu. Prskal a šuměl jako jarní potok, který jí tekl pod 

oknem, jenom nebyl tak uklidňující. Pokrčila rameny a pokračovala v práci. Jestli je to něco 

důležitého, však oni to zopakují. 

Ruce se jí znovu rozběhly a dřevěné paličky klapaly v uspokojivém rytmu. Krajka jí pod 

prsty rostla a nabývala správných rozměrů. Už bylo na čase, oslavy se blížily a nemít na nich 

krajkový pás by lidé z okolí považovali za předzvěst neštěstí. 

Po další hodině se postavila, protáhla se a v rozlehlé kuchyni si do velké sklenice nalila 

vodu ze džbánu. Cestou zpátky k práci přejela rukou po hotových krajkách. Ležely 

vyskládané na víku malované truhlice a bílá barva nití z nich přímo svítila. 

„Ještě dva kousky a bude hotovo,“ řekla si pro sebe. Měla trochu škodolibou radost, 

protože sousedka, která vyráběla háčkované krajky na zástěry, byla sotva v polovině. Jak ji 

krajkářka znala, poslední noci nebude spát, aby všechno stihla. Paličková Katya se sice 

poslední dobou necítila právě ve své kůži, ale byla rozhodnutá dokončit práci včas a pokud 

možno i dříve než háčkovací sousedka. 

Zvonění telefonu ji vytrhlo z přemýšlení. 

„Ahoj, Katyo, jak jsi na tom?“ ozvalo se ze sluchátka. 

O kom se mluvívá, usmála se pro sebe Katya. 

„Vůbec nestíhám, holka,“ lhala, jako když tiskne. 

Po pár dalších větách položila telefon a znovu sedla k paličkování. Než padne soumrak, 

uváže ještě hezkých pár uzlíků. 

Další den ráno se slunce smálo od rána. Lidé se nesmáli. Někteří byli mrtví, někteří se 

sotva vlekli a ti, kdo zůstali ušetřeni, s hrůzou sledovali, jak po pár chaotických předjitřních 

hodinách kolem celé oblasti roste zábrana z ostnatého drátu a vojáků v nepropustných 

oblecích. Další pečlivě zahalení lidé byli lékaři a vědci, ale ani to místním obyvatelům moc 

klidu nedodalo. Zátarasy nemizely a ostraha se zvyšovala s každým novým mrtvým. 

Jednou z prvních zemřelých byla i krajkářka Katya. Její sousedka Týna s hrůzou v očích 

všem, kdo byli ochotní poslouchat, vyprávěla, jak k ní chtěla předcházejícího večera zajít. 

Ještěže si to na poslední chvíli rozmyslela a jenom jí zavolala telefonem! 

Paličkované pásy zůstaly nedokončené a na kraj sedlo neštěstí jako dusný závoj. 

„Oslavy?“ prskla Týna. „Kdo by slavil?  Prý se to teď děje všude. A vůbec, dejte mi pokoj, 

dneska mi není moc dobře…“ 

 

Brazílie 

Ann se nedočkavě vrhla k odbavení a do letadla vběhla jako první. Její nadšení lidem 

okolo kouzlilo na tvářích úsměvy a zvedalo obočí. 

Kousla se do spodního rtu, aby celému světu nezačala vyprávět, z čeho má takovou radost. 

Už několikrát se jí stalo, že se neudržela, ale tentokrát se zařekla, že bude mlčet a užívat si 

poslední kousek cesty. Krátký přelet co nejblíže k brazilskému pralesu, kde, jak věřila, potká 

svého prvního volně žijícího jaguára. 
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Posadila se u okna a zadívala se ven. Očima postrkovala letadlo po krátké ranveji a dál. 

Chtěla už být v cíli. Těch pár lidí, kteří nastoupili za ní, ji nikterak nerušilo. Vnímala, jak si 

sedají a polohlasně se baví, ale byl to jenom nepodstatný šum. 

Konečně odstartovali. Ann se zabořila hlouběji do sedadla a dlouze vydechla. Zítra touto 

dobou bude na začátku pralesa. Představovala si sama sebe, jak pod rozložitými vějíři nízkých 

palem a sleduje průvodce a snaží se zahlédnout známku toho, že je jaguár nablízku. 

„Promiňte, není mezi vámi lékař?“ vyrušil ji hlas jediné letušky na palubě. Překvapeně se 

rozhlédla. O dvě řady dál ležel podivně zkroucený muž a popadal dech. 

„Žádný doktor?“ ujistila se ještě jednou letuška a s povzdechem zaklepala na pilotní 

kabinu, když se nikdo nepřihlásil. 

Ann se ještě jednou podívala na muže, a dál už si ho moc nevšímala. Nevěděla, jak mu 

pomoci. 

Za tři dny, když už byla v pralese a s průvodcem hledala své vysněné jaguáry, si na toho 

muže vzpomněla. Ležela na narychlo zhotoveném lůžku z lián a trávy a marně lapala po 

dechu. Průvodce se o ni postaral v prvních hodinách, kdy se jí udělalo zle. Uložil ji, podal 

nějaké léky a vodu. Pak usnula, a když se probudila, byl pryč. Nejdřív si říkala, že šel pro 

pomoc, ale jak čas utíkal, přepadala ji stále větší beznaděj. 

Po dalším probuzení vypila zbytek vody. Vůbec to nepomohlo, tělo ji dál pálilo horečkou. 

Netušila, jestli se k ní prales opravdu blíží nebo má jen halucinace. Před tím, než upadla do 

kómatu, nad sebou viděla divoké oči jaguára. 

 

Rusko 

„Tak kolik jich máš?“ vyťukal nedočkavě na chatu o ‚stovce knih, které musíte přečíst, než 

zemřete‘ Prsty bubnoval po stole vedle klávesnice a čekal na odpověď. Druhou rukou sáhl na 

hromádku knížek a pohladil tu nejhořejší po hřbetu. Byla na řadě. 

Odpověď na sebe nechávala čekat, tak volný čas využil k další četbě. Nejdříve každou 

chvíli zvedal oči k obrazovce počítače, ale postupně se začetl a puštěného internetu si přestal 

všímat. Až dlouho po půlnoci si promnul unavené oči a omámeně se rozhlédl kolem sebe. 

Malá stolní lampička osvětlovala jen nepatrný ostrůvek z celého bytu. Nepotřeboval světlo, 

svůj domov znal nazpaměť: Obývací pokoj spojený barovým pultem s malou kuchyňkou, 

ložnici, kam se vešla pávě jenom jedna postel a noční stolek, a předsíň dost prostornou na 

velkou knihovnu nacpanou až k prasknutí všemi možnými knihami. 

Před půl rokem z nich vybral těch sto, které by měl podle jedné internetové stránky přečíst, 

a vyskládal je vedle počítače. Teď už mu z nich zbývaly přečíst jen čtyři. Pátou držel v ruce. 

Sáhl pro ozdobnou záložku a pečlivě založil stránku, kde skončil. 

Znovu se podíval na počítač a zamračil se. Přes obrazovku se mu táhl nápis „karanténa“.  

„Cože?“ zamumlal nechápavě. Najel myší na nápis a klikl. Text, který se objevil, ho 

nejdříve překvapil, pak rozzlobil a nakonec vyděsil. 

Oznamovali mu, že se objevila záhadná nemoc, na kterou neexistuje lék a většina 

napadených na ni umírá. Tímto jsou všechny rizikové oblasti oříznuty, aby nedošlo k šíření 

nemoci a ten, kdo čte tento vzkaz, se nachází v některém ze zasažených míst. Podpis mu byl 

matně povědomý. Nějaká nadnárodní vojenská organizace na ochranu Země, o které něco 

zahlédl na fóru zabývajícím se komploty a konspiracemi. Tehdy se domníval, že je to 

nesmysl, teď to celé vypadalo dost skutečně. Alespoň odkazy na oficiální stránky vládních 

institucí byly pravé. 

Nemohl vyloučit, že je to celé vtip, ale musel počítat i s tím, že není, protože o té záhadné 

nemoci slyšel už den předtím ve správách. 

Pro jistotu si celou zprávu přečetl dvakrát, vstal, otevřel dveře do lednice a zadíval se do 

ní. Nic moc k objevení tam nebylo. Půlka hořčice, jedna zapomenutá nožička párku, kus 



38 

 

klobásy a hranolek sýru, Načatou sklenici sladkokyselé zeleniny by už raději měl vypustit do 

světa, než v ní vzniklá civilizace vyhlásí vzpouru. Až dole našel ještě zavařené maso od 

sousedky důchodkyně, která se bavila tím, že zavařovala všechno, co jí přišlo pod ruku a 

rozdávala to každému, kdo šel kolem jejích dveří. 

Roztočil vodovodní kohoutek a začal vytahovat hrnce ze všech skříněk v kuchyni. 

Naplněné vodou je stavěl do řady a nakonec přidal ještě dvě litrové sklenice, které si kdysi 

dávno koupil. 

Za temným oknem už slyšel první známky toho, že vycházet ven bude nebezpečné a do 

rána žádné potraviny nebudou k mání. Nechtěl se o ně prát. S tím, co má, pár dní vydrží. Pak 

se uvidí. 

Za dva týdny speciální jednotka vyrazila jeho dveře. Lednice byla prázdná, po vodě zůstala 

jen jedna nedopitá sklenice a čtenáře našli v křesle u svítící lampičky s knihou v ruce. Prsty 

měl stále křečovitě zatnuté do poslední stránky. Ostatní knihy byly pečlivě srovnané 

v knihovně. 

 

Filipíny 

„Jak jsi na to přišel?“ Manažer počítačové firmy vrtěl hlavou nad řešením problému, se 

kterým přišel jeden z analytiků. Mladík pokrčil rameny. Přece nebude vysvětlovat, že se mu o 

tom k ránu zdálo, tuto svoji schopnost si nechával pro sebe jako výrobní tajemství svého 

úspěchu. 

„Jestli je to všechno…,“ začal pomalu. 

Manažer mávl rukou. „Vypadni,“ usmál se. Věděl, že surfařské prkno opřené za dveřmi se 

už klepe netrpělivostí, aby mohlo s mladíkem vyrazit do vln. 

Rik na víc nečekal. Vyběhl z budovy, hodil prkno na sedadlo spolujezdce u svého 

kabrioletu a šlápl na plyn. Zbytek dne strávil na pláži a večer se s přáteli přesunul do malé 

hospůdky. Kamarádka slavila narozeniny a oslava se protáhla až do ranních hodin. Když se 

vracel pěšky domů, hlavou se mu honilo, co mu nalili do pití. Cesta se před ním divně 

prohýbala a objevovaly se na ní zvláštní stíny. Opřel se o roh domu a vytíral si rukama oči, 

aby lépe zaostřil. Než se stačil rozkoukat, na rameno mu dopadla velká ruka v šedivě bílé 

rukavici. 

„Je vám špatně?“ zeptal se zastřený hlas. 

Rik pootočil hlavu a zamžoural do průzoru v nepropustné kukle na bledou tvář starší ženy. 

„Stacy slavila narozeniny,“ zamumlal sotva srozumitelně. Nohy mu v té chvíli vypověděly 

službu a Rik se svezl po stěně budovy do dřepu. 

„Alkohol?“ žena podezřívavě přimhouřila oči. 

Rik zakýval skloněnou hlavou. Na hranici vidění zaznamenal, že žena v bílém odchází. 

S povzdechem se svezl do sedu a usnul. 

„Tvrdil, že slavil něčí narozeniny a opil se.“ Viroložka se mračila na zhroucenou postavu 

mladého muže. Zůstal sedět na rohu domu tak, jak ho opustila. Přitiskla mu prsty na krk a 

koutky úst jí poklesly smutkem. Tak mladý, povzdechla si sama pro sebe, jako v poslední 

době tolikrát, že to přestala počítat. 

„Odneste ho.“ Narovnala se a ustoupila z cesty třem dalším lidem v šedém, aby mohli Rika 

zasunout do neprůhledného pytle a na nosítkách odnést k ostatním mrtvolám. Jejich počet 

narůstal s každou hodinou a žádný z lékařů ani vědců všech možných oborů nedokázal určit 

důvod. 

Původně ojedinělé případy z různých koutů světa se po třech týdnech rozrostly do něčeho, 

co nepříjemně připomínalo katastrofické filmy o pandemiích ničících celou planetu. 

 

USA 
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Cynthie tančila kolem prostřeného stolu na terase ve žlutých šatech. Prostě jim neodolala a 

musela je koupit. Byly přece žluté! Žlutou milovala od malička. Všechny její fotky zářily jako 

slunce, protože na všech měla něco žlutého. Francouzským oknem nahlédla do kuchyně a 

usmála se na Matta. Nožem se žlutou střenkou krájel na žlutý talíř poslední plátky sýru. Když 

byl hotov, podal talíř dveřmi Cynthii a utřel si ruce do utěrky. 

„Musím jít,“ řekl omluvně. 

Cynthie svěsila koutky úst. Pořád doufala, že přece jenom zůstane na oslavu jejích 

narozenin, ale věděla, že jako lékař by měl být jinde. 

Všude se toho dělo tolik, až se Cynthie rozhodla, že zprávy prostě přestane poslouchat. 

Přesto se k ní přes Matta dostávaly aspoň útržky toho, jak celý svět začal umírat na neznámou 

nemoc. Oslava byla poslední zoufalý pokus o návrat k normálnosti, o který se Cynthie 

pokoušela, protože ignorovat velké oblasti po celé Zemi, kde cosi likvidovalo téměř všechen 

lidský život, bylo stále těžší a dlouhodobě neudržitelné. Cynthie věděla, že nežije v bublině, 

ale dosud pro ni bylo jednodušší to předstírat, než se postavit realitě. Ještě nevěděla, jak se té 

realitě postaví, ale nějak to bude muset zvládnout.    

Pověsila se Mattovi na krk a dlouze ho políbila. „Vrať se brzy,“ zašeptala. 

Přejel jí rukama od ramenou až k bokům, krátce ji k sobě přitiskl, a pak ji odtáhl. 

Neodpověděl. Nebylo co. Oba věděli, že se hned tak nevrátí, pokud se vůbec vrátí. Jel do 

nejbližší karanténní oblasti a měl spolupracovat s nějakým doktorem Beckettem na ‚zmírnění 

následků‘ jak bylo hezky popsáno to, že budou třídit relativně zdravé od těch, kterým už není 

pomoci, a každou vteřinu se modlit, aby mrtvých nepřibývalo víc, než pomocníci stačí 

odnosit. 

Vtiskl ženě ve žlutém malý polibek na tvář a rychle odešel. 

Cynthie s ním šla až na příjezdovou cestu a dívala se za ním, dokud jeho auto nezmizelo za 

nejbližším rohem ulice. Dlouze vydechla a vrátila se domku. Hosté přijdou každým 

okamžikem a bude to poslední oslava. Poslední, opakovala si. Po zádech jí přejel nepříjemný 

pocit. 

 

„Doktor Beckett? Jsem Matt Winkler. Prý se mám u vás hlásit.“ 

Carson zvedl hlavu a kývl na vojenský doprovod. „Děkuju,“ zamumlal a podíval se 

Mattovi do očí tak smutně, že měl doktor Winkler chuť zároveň couvnout a také stisknout 

doktoru Beckettovi ruku, aby věděl, že v tom není sám, ať už ‚TO‘ znamenalo jakkoli obtížný 

problém. 

„Nikdo si neví rady, doktore,“ řekl prostě Carson. „Lidé umírají po stovkách. Možná už po 

tiscích a zatím nevíme proč. Některým je špatně a v rozmezí hodin až dní zemřou, někteří to 

zdánlivě překonají a… pak zemřou také. A některé z těch, kteří jsou v pořádku, najdeme další 

den mrtvé. Žádná rozpoznatelná příčina. Prostě najednou přestanou fungovat. Nedá se 

vysledovat žádný zdroj, žádný původce. Pacient nula neexistuje. Jestli jste se ušklíbal nad 

‚zmírněním následků‘, pak vězte, že nic jiného dělat nemůžeme.“ 

Carson zmlkl, aby si Matt mohl urovnat myšlenky. Co už nedodal, bylo, že podobně to 

vypadá na všech planetách Mléčné dráhy. Alespoň na těch, o kterých věděli. Celá galaxie 

vymírala a žádná rasa s tím nedokázala nic udělat.   

 

 

 

10. Známí i neznámí 
 

„Máte něco? Řekněte mi, že něco máte!“ Carolyn Lamová se podívala na Jennifer 

McKayovou se zoufalstvím v očích. Jennifer jen potřásla hlavou. Slova nebyla schopná. I jí 
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zasáhl kritický stav generála Landryho a také technika Chucka, kterého znala z kontrolní 

místnosti Atlantis. Oba byli nakažení tou neznámou nemocí a bylo jen otázkou času, než 

skončí jako většina bytostí v Mléčné dráze. Trochu naděje dávalo to, že oba stále bojovali, ale 

doktorky Lamová a McKayová už viděly umírat i větší bojovníky. 

Jennifer navíc nemohla zahnat myšlenky na Atlantis zaparkovanou u Marsu. Celá její 

posádka byla v karanténě a měla přísný zákaz na Zemi jen pomyslet, natož se k ní přiblížit. 

Podle posledních zpráv tam žádná epidemie nebyla a každý doufal, že to tak i zůstane.  

Jak se nákaza dostala na základnu SGC, nebylo jasné, ale byla tam a začínala si vybírat 

svoji daň. 

 

Doktor Zelenka byl zdravotně v pořádku a dostal nejhorší úkol svého života. Monitoroval 

všechny zprávy o světové pandemii a ukládal je pro další rozbor. Nejhorší na tom bylo, že se 

na tuto činnost přihlásil sám a dobrovolně. Jeho zvědavost zase jednou zvítězila nad pudem 

sebezáchovy. Jediné pozitivní bylo, že mu tato práce často připomínala Erin a Andoriel. 

Někdy mu obě knihovnice scházely způsoby, o kterých předtím ani nevěděl. 

Seděl sám v jedné z místností budovy narychlo zbudovaného Celosvětového 

epidemiologického centra (WEC), které vzniklo v blízkosti města Zlín ve Střední Evropě. 

Bylo trochu udivující, že Centrum není v USA jako všechny důležité instituce, ale americká 

strana rozhodla, že WEC bude v Evropě. Bližší výběr lokality byl pro doktora Zelenku 

překvapením, i když se nedokázal rozhodnout, jestli příjemným nebo znepokojujícím. 

 

Všechny televizní kanály na celém světě přinášely zprávy o šířící se epidemii, počtech 

mrtvých a uzavřených oblastech. Různí odborníci se předháněli v doporučeních, jak se 

vyhnout nákaze, ale pod všemi důležitě se tvářícími radami byla silně znát beznaděj. Zatím se 

nikomu nepodařilo určit zdroj nemoci a dokonce ani příznaky. Uzavřené oblasti byl jen 

prázdný pojem, protože sebepřísněji hlídaný prostor nedokázal zabránit, aby epidemie 

nepropukla hned ve vedlejším městě nebo o sto kilometrů dál. 

Lékaři i ostatní vědci z celé Země byli zoufalí. Počet lidí se začal rapidně snižovat. Jeden 

z komentátorů si vzal jako příklad Paraguay, kde z necelých osmi miliónů obyvatel zbylo 

miliónů stěží pět. Lidé se bouřili nebo propadali apatii, počet sebevražd dosáhl neuvěřitelného 

čísla a to s každým novým dnem stoupalo. 

 

„Jako by nebylo i tak dost mrtvých,“ zabručel si pro sebe policista z Manitouwadge a 

udělal další krok do studené vody. Natáhl ruku a opatrně vzal mrtvolu za límec u košile. Když 

se mu podařilo ji vytáhnout vody, otočil ji tváří vzhůru. 

„Ale ne, mladý Louis, kde ten se tady vzal?“ 

‚Mladý Louis‘, syn manželů Sascenových už pár let nebyl doma. Policista slýchal, jak pan 

Sascen vypráví sousedům, že Louis učí ve škole v Hongkongu angličtinu. Nechtělo se mu 

tomu věřit, ale nic neříkal. Ať se kluk živil kde a jak chtěl, hlavně, že přestal viset rodičům na 

krku. K jejich návštěvě si nevybral nejlepší čas. Polovina města byla v pánu a druhá polovina 

se doma za zataženými závěsy třásla strachy. 

Manžele Sascenovi byli jedni z prvních, které pandemie zastihla a připravila je o život. 

Louis přijel pozdě, už se s nimi nestačil rozloučit a jediné, co pro ně mohl udělat, bylo 

uspořádání malého rozloučení, na které stejně nikdo nepřišel. Většina obyvatel městečka 

věděla, že se se Sascenovými brzy potká. 

Policista zběžně mladíka prohlédl, aby vyloučil, že byl zavražděný, a když na něm nenašel 

žádné známky boje nebo obranných zranění, volal rovnou ‚odtahovku‘. Pohřební službu už 

dlouho nikdo jinak nenazval. 
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„Jestli nám dojde jídlo, tak -,“ Rodney nedořekl větu, ale zato výhrůžně zakoulel očima. 

Chlapík stojící za pultem v jídelně ani nezvedl oči. Takových řečí slýchával spoustu a dávno 

ho přestaly zajímat. Vždyť to bylo jednoduché. Jídlo buď bude, nebo nebude. Až páni vědci a 

vojáci všechno sež… snědí, budou mít útrum. 

Jay Felger už seděl u stolu a zamyšleně žvýkal kousek tuhého plátku masa. Opravdu se 

snažil na Zemi nemyslet, ale nemohl si pomoci, aby se mu před očima pořád neobjevovaly 

tváře Samanthy Carterové a doktorky Lamové a pokaždé ho sevřel strach. Jeho představivost 

mu předváděla strašlivé scénáře jejich hrozné smrti. 

„Nech toho!“ vyjel na něj Rodney, sotva dosedl proti němu. „Už zase myslíš na to, jak tam 

všichni umírají,“ pokračoval, jakmile Jay zamrkal a vrátil se myšlenkami zpátky do jídelny 

Atlantis. K tomu, aby věděl, na co Jay myslí, žádné čtení myšlenek nepotřeboval. Doktor 

Felger se tvářil dostatečně výmluvně.  

Doktor Felger si povzdechl a sklonil hlavu. Jeho vidlička cinkla o talíř a nedojedený 

kousek masa se zabořil do hromádky bramborové kaše. „Jsou tam tak samy,“ zašeptal 

zlomeně. 

„My jsme tady taky sami,“ začal Rodney, ale zmlkl a zadíval se na Jaye pozorněji. „O kom 

to vůbec mluvíš?“ 

„O Sam a Carolyn,“ přiznal Jay ještě tišším šeptem. 

„Jennifer,“ hlesl Rodney. Ruce mu klesly do klína. 

„Nové zprávy ze Země, jestli je chcete slyšet.“ Na jejich stůl dopadly dvě široké dlaně, jak 

se o něj podplukovník Lorne opřel. Střídavě se díval z obličeje jednoho doktora na druhý a 

říkal si, že jejich nečekané odříznutí od blízkých má horší důsledky, než očekával.  

„Máme je chtít slyšet?“ zeptal se opatrně Jay. 

Evan se pokusil o úsměv a otočil se k Rodneymu. „Jennifer McKayová je živá a zdravá a 

má spoustu práce, jako většina lidí, kteří uvízli zavření v SGC. Pandemie se jim sice 

nevyhnula a mají první mrtvé, ale nějak to zatím zvládají.“ 

„Mrtvé?“ zamračil se Rodney, „Kdo?“ 

„Pár lidí z technického. Myslím, že znáte Chucka,“ Evan se zarazil a tiše doplnil: „Znali 

jste.“ 

Rodney hlasitě polknul a přikývl. 

„Generál Landry na tom není dobře, ale stále bojuje. Doktorka Lamová se od něj skoro 

nehne,“ pokračoval Lorne. 

„A co ostatní?“ Jayovy oči se rozšířily, když se s očekáváním zadíval na podplukovníka. 

„Doktor Zelenka je ve WEC. Posílá nám zprávy a my zase posíláme zprávy jemu. Je 

v pořádku,“ doplnil, než se někdo stačil zeptat. „Generál O’Neill sedí v Pentagonu. Jsou tam 

jako v bunkru a žádná nemoc tam nedorazila.“ Chtěl říct ‚ještě nedorazila‘, ale včas se zarazil. 

„Samantha Carterová a Daniel Jackson hledají lék všude, kde je napadne,“ dodal honem, aby 

si doktoři nevšimli jeho drobného zaváhání. „Doktor Beckett je v jedné z ohrožených lokalit. 

Vyžádal si nějakého lékařského odborníka a společně se snaží pandemii přijít na kloub 

uprostřed toho všeho.“ 

„A co na jiných planetách? Nějaké novinky?“ Rodney přimhouřil oči v očekávání, že 

některá z ras Mléčné dráhy byla při léčbě úspěšná. 

Podplukovník Lorne smutně potřásl hlavou. „Máme pravidelné spojení se stanovištěm 

Alfa, planetou Noxů, Jaffy na Dakaře a ještě několika dalšími planetami. Všude je to stejné, 

až na… na našem stanovišti Alfa zůstal naživu jen jeden člověk. Ten podnikatel – jak se 

jmenoval?“ 

„Alec Colson?“ navrhl Jay Felger. 

Evan přikývl. „Nedostal povolení projít jinam. Nejsem si jistý, jestli tam bude při dalším 

otevření Brány.“ 
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Nad stolem s nedotčeným jídlem se rozhostilo ticho. 

(poznámka pro čtenáře příběhů od Aiwendila: Alec nemá s Aiweho Aničkou nic 

společného. Rozhodně se v něm neskrývá antický taťka, nebude mít v sobě žádnou bakterii a 

ani se nesetká Keránci.) 

 

„Co je jim platné, že čtou Murakamiho a poslouchají vážnou hudbu, když umírají po 

tisících?“ zeptal se Daniel Jackson. Ani nevěděl, že mluví nahlas. Samantha se po něm 

podívala a neodpověděla. Jejich malé dvoumístné letadélko se blížilo k Eiffelově věži a Sam 

v křesle pilota si právě všimla, že jedna z postaviček na jejím vrcholu provádí podivné věci. 

„Co to dělá?“ vyhrkl Daniel. I on si všiml postavičky, které se právě podařilo dostat přes 

zábrany, stoupla si na vzpěru a po hlavě se vrhla dolů. 

Sam zaklela a navedla letadélko, aby Eiffelovku obletěla víc vlevo. 

 

Ve velkém podkrovním bytě v blízkosti jedné z největších pařížských dominant – Notre 

Dame - se právě speciální zásahová jednotka v černých ochranných oblecích probourala 

dovnitř. 

„Policie! Vstupujeme do vašeho bytu!“ vykřikl velitel, i když ze zkušenosti posledních čtyř 

týdnů věděl, že je to zbytečné. 

Sotva dořekl poslední slovo, jeho muži se rozběhli, aby co nejrychleji nalezli obyvatele 

bytu a mohli zavolat další partu, která měla na starosti odnesení těl. 

„Tady!“ ozvalo se z kuchyně. Tři z pěti vojáků už tam postávali. „Budeme potřebovat i 

odchyt,“ řekl jeden z nich veliteli. 

Nad mrtvolami dvou lidí, na některých místech okousanými až na kost, se krčilo několik 

rozježených koček. Té nejbližší z tlamičky visel kousek napůl rozžvýkaného masa. Sotva se 

na ni velitel podíval, s mlasknutím ho spolkla a zasyčela na vojáky, jakoby jim chtěla dát 

najevo, že tato kořist je její. 

Velitel procítěně zaklel. 

Poslední voják do kuchyně sotva nahlédl, otočil se a přitiskl si k uchu komunikační 

zařízení zabudované v nepropustné helmě. Ohlásil místo a čas nálezu a zavolal speciální 

odchyt. Přitom se stále nenápadně posunoval směrem ke dveřím. Myslel si, že už ho nic 

nepřekvapí, ale jeden pohled do kuchyně ho přesvědčil o opaku. Vypnul komunikátor a 

naprázdno polknul, aby se zbavil nepříjemné pachuti v ústech. 

 

Carson Beckett se ohlédl přes rameno a s uspokojením zaznamenal, že Matt Winkler si tiše 

povídá s malým chlapcem a jeho matkou. Oba přišli do nemocnice už ráno a trpělivě čekali, 

až si na ně někdo z doktorů udělá čas. Carson k nim několikrát zamířil, ale vždycky ho 

odvolaly jiné povinnosti. Mattew se také celý den nezastavil. Pokud nebyli u kritických 

pacientů, snažili se v laboratoři prozkoumat co nejvíc posbíraných vzorků. 

Matt si k chlapci sedl a prstem šťouchl do něčeho, co z dálky vypadalo jako zmuchlaný 

papír. Carson chtěl přejít k nim, ale zdravotní sestra mu do ruky strčila kartu nového pacienta. 

Jen ji letmo přelétl očima a už chtěl říct, že ten patří na jiné oddělení, když se zarazil. Nemůže 

přece odmítnout někoho, kdo přišel pro pomoc. 

„Kde je?“ zeptal se sestry, a pak se propletl mezi lidmi čekajícími u příjmu a zmizel za 

jedním z bílých závěsů. 

„Dobrý den, jsem dok… Sáro, co tady děláš?“ zeptal se překvapeně, když na lůžku uviděl 

bývalou ženu generála O'Neilla. Znali se od doby, kdy se Atlantis vrátila z Pegasu, a generál 

doktora požádal, aby Sáře pomohl s drobným, ale úporným problémem, ze kterého se 

nakonec vyklubala divná forma alergie. Její původní doktor si buď nevěděl rady, nebo se tím 

prostě jen zabývat nechtěl a Sára už byla celá utrápená. Carson věděl, že na některé věci je 
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lepší použít zdravý rozum a trochu znalostí babek kořenářek než se striktně řídit vědou, a 

Jackově bývalé paní se do dvou týdnů ulevilo. 

Teď ovšem nevypadala, že by jí bylo moc dobře. 

„Byla jsem tu na návštěvě u známých a najednou mě zvedali ze země. Vůbec nevím, co se 

stalo. Všechno mě bolí,“ skončila s tváří zkřivenou omluvným úsměvem. 

„To bude v pořádku,“ poklepal jí Carson po ruce ležící na okraji lůžka, zkontroloval, jestli 

jí vzali krev na rozbor, a se slibem, že se co nejdřív vrátí, odešel. 

Doktor Winkler stále klečel u stolku, kde předtím seděla matka se synem, ale ti dva už tam 

nebyli. Místo nich si na uvolněná místa sedl mladý pár a trochu vystrašeně pozoroval 

klečícího doktora. 

Carson k němu došel a položil mu ruku na rameno. „Matte, stalo se něco?“ zeptal se 

jemně. 

Kolega k němu zvedl hlavu, postavil se a beze slova mu podal ten zmuchlaný papír, do 

kterého nedávno šťouchal prstem. 

Carson sklopil pohled a zjistil, že papír není zmuchlaný. Byl z něj krásně poskládaný pták 

s roztaženými křídly. Origami. Znovu se podíval na Matta. 

„To ten hoch?“ zeptal se. 

Matt kývl, nadechl se, a pak ze sebe vypravil: „Před chvílí ho odnesli tam.“ Očima se dotkl 

služebního východu, kudy pacienti odcházeli pouze jedním směrem: na hřbitov. „Matku 

odvezli na intenzivní péči, ale nemá naději,“ dořekl Matt a stiskl rty, až mu zbělaly.  

„To je mi líto,“ povzdechl si Carson. „Znal jsi je dobře? Nějací příbuzní?“ 

„Ne, nikdy předtím jsem je neviděl.“ 

 

V brazilském pralese začínal nový den. 

Ann otevřela oči a po dlouhé době se cítila téměř normálně. Opatrně se posadila a otvory 

v chatrči splétané z pružných prutů vyhlédla ven. 

„Dobré ráno,“ ozvalo ze vchodu. 

Otočila se a uviděla průvodce. Dřepěl v nízkém vchodu a široce se na ni usmíval. Byl rád, 

že už se probudila. Ještě nikdy se mu nestalo, že by ztratil toho, kdo mu byl svěřen, a 

rozhodně s tím nechtěl začínat ani teď. 

„Dobré ráno,“ odpověděla. Hlas ji ještě zrazoval, ale nemohla chtít všechno hned. „Jak 

jsem se sem dostala?“ zeptala se na první věc, která ji napadla. 

„Slíbil jsem pomoc,“ pokrčil průvodce rameny. „Zdejší šaman je ten nejlepší léčitel, 

jakého znám.“ 

„A jak dlouho tady jsem?“ ptala se Ann dál. 

„Dvacet dní. Byla jste moc nemocná. Musel se vydat až do hodně vzdálených končin, aby 

vám přinesl správný lék.“ 

„Dvacet dní,“ hlesla Ann. Nedokázala uvěřit, že byla mimo tak dlouho. 

„Chcete ho vidět?“ zeptal se jí průvodce. „Ten lék,“ upřesnil, když uviděl její nechápavý 

pohled. 

„Jasně že chci. Ano,“ souhlasila Ann a po dlaních a kolenou lezla z nízké chatrče. 

Před ní ji přivítaly paprsky ranního slunce, prostranství z udusané hlíny a kolem její 

provizorní ložnice všude rozeseté drobné žluté a růžové květy, které omamně voněly. 

„To je lék?“ zeptala se zmateně. Průvodce se na ni znovu usmál. 

 

 

 

11.  Ztráty a nálezy 
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„Poslední zprávy z pandemií zasažené Země,“ řekl hlasatel největší televizní společnosti a 

pokusil se usmát do kamery. Měl na sobě vytahané tričko a džíny, ale nikomu to nevadilo, 

všichni čekali, co řekne. V posledních hodinách se občas objevila mezi všemi hromadami 

mrtvých a umírajících nenápadná zprávička, že by snad někde mohl být nějaký lék. Hlasatel 

je ale zklamal. Pokračoval tím, co slyšeli už několikrát: „Země je na pokraji apokalypsy. 

Téměř polovina všech obyvatel je mrtvá a další umírají. Už nejsou vylidněné jen vesnice, ale i 

města. Dochází k rabování a násilnostem, proti kterým nemá kdo zasáhnout. I zdraví lidé 

umírají kvůli psychickým kolapsům, které se vzápětí odrazí na jejich tělesné schránce ve 

formě infarktu nebo mrtvice.“ Hlasatel se odmlčel a upřeně se zadíval do kamery: „Lidi, 

copak je civilizace opravdu tak tenká slupka, že se jí většina zbaví při nejbližší příležitosti? 

Nestačí vám, kdo přežíváte, ti mrtví kolem vás, že vytváříte ještě další?“ 

„Slyšíte to?“ Vysoký hubený muž ve vojenském si stoupnul na židli ve společenském sále 

malého městečka uprostřed Oklahomy. „Máme spolupracovat. Máme se chránit. Je tady snad 

ještě někdo, kdo chce něco podnikat na vlastní pěst?“ Výhrůžně se rozhlédl okolo sebe.  

Nikdo neodpovídal. Zbývající obyvatelé městečka se dívali do země, aby nemuseli 

pohlédnout do očí nejbližšímu sousedovi a stydět se ještě víc, že nijak nereagují. Zůstalo jich 

málo, a když přišla hrstka vojáků a chtěla se v městečku usadit, zpočátku byli rádi, že je 

ochrání před drancováním, o kterém slyšeli každou chvíli. Vojáci městečko obhlédli, a než se 

místní vzpamatovali, stály na všech přístupových silnicích a cestách zátarasy a okolní pole a 

lesy křižovaly ozbrojené hlídky. 

„Nikdo tady vlastní pěst už dávno nemá,“ ušklíbl se další voják. „Sedni si, Andy, a řekni 

nám, co máš na srdci.“ 

Andy, původně seržant Andrew McMaholn, sestoupil ze židle, ale zůstal stát vedle ní, aby 

na něj všichni dobře viděli. Jeho proslov byl kombinací nesmyslných blábolů a výhrůžek, a 

celý byl prodchnutý velkohubým vlastenectvím se zaměřením na nedostatky současné vlády. 

Takových už od něj obyvatelé městečka slyšeli několik, ale nikdo se neodvážil promluvit, 

dokud měl Andrew slovo. Takoví odvážlivci už mezi nimi nebyli. 

„Tak,“ uzavřel spokojeně po půl hodině, „teď všichni víte, na čem jsme a co nás čeká.  

Budeme v bezpečí, dokud bude každý plnit svoje povinnosti. Tak do práce, lidi!“ rozpřáhl 

ruce. 

Místní se zvedali a trousili k východu, šťastní, že už je konec. Nikdo nevěděl, jaké 

povinnosti a práci měl ten divný voják na mysli, a všem to bylo jedno. Kromě pár army-cvoků 

by stejně nikdo nic nedělal, i kdyby měl jasné rozkazy. 

Na čem jsou, věděli všichni moc dobře. Městečko zůstávalo zabarikádované, nikdo se 

nedostal ven a dovnitř se nedostalo ani zásobování ani lékařská pomoc, takže nemocných a 

mrtvých přibývalo čím dál víc. I mezi vojáky už si pandemie začala vybírat oběti a místní se 

báli o to víc, protože bylo jen otázkou času, kdy se seržant rozhodne, že za smrt jeho vojáků 

mohou oni. Spokojenost z vojenské ochrany velice brzy vystřídalo rozčarování a strach. 

„Je to jak ze špatného filmu,“ dovolila si zašeptat mladá žena ve vytahaném šedém svetru 

svému příteli. Mlčky jí stiskl ruku, a co nejrychleji ji vedl domů. Nebylo mu dobře a nechtěl, 

aby to na něm někdo poznal. Ke špatnému filmu patřilo i to, že nemocní v městečku nebyli 

žádaní. 

„Nebo v hororu od pana Kinga,“ povzdechla si žena a popoběhla, aby příteli stačila. 

 

„Brazílie?“ Samantha Carterová si přitiskla sluchátko víc k uchu a zamračila se 

soustředěním. Doktor Zelenka tvrdil, že v Brazílii je žena, která se vyléčila. Informace 

přicházely z prověřeného zdroje, Radek nemluvil do větru a v této situaci si jistě všechno 

několikrát prověřil, než zprávu poslal dál. 
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„Kdo o tom ještě ví?“ zeptala se Sam. Odpověď neslyšela. Prudká bolest ji ohnula až 

k zemi, a pak jí podrazila nohy. Telefon jí vypadl z ruky. Ležela na boku a lapala po dechu 

neschopná pohybu. 

„Haló! Plukovníku Carterová, jste tam? Samantho!“ ozývalo se ze sluchátka. Samo 

odpovědět nedokázalo a žena, která ležela vedle něj, stále nebyla odpovědi schopná. 

Radek se podíval na displej svého aparátu a zaklepal rukou, ve které telefon držel. Bylo to 

jako vzpomínka na staré časy, kdy se televize opravovaly dobře mířenou ranou shora nebo 

zboku přístroje, aby začaly znovu fungovat. Bohužel, takové vychytávky už dlouho 

nefungovaly a telefon zůstal hluchý. S pokrčením ramen hovor zrušil a zadíval se na televizní 

obrazovku, kde právě probíhalo zpravodajství o nejnovějších ztrátách. 

Další zpravodajství v trochu jiné formě přicházela z jiných planet. Některé rasy byly na 

vymření, některé už dokonce vymřely, ale žádná ze známých planet nezůstala ušetřena. Jediné 

pozitivum, pokud se tomu tak vůbec dalo říkat, bylo, že útoky Shermaal ustaly s nalezením 

zajatců v přepravní lodi. Od té doby už nikdo v Mléčné dráze žádnou nepřátelskou loď 

nezaznamenal. 

Radek vzal tablet, zase ho odložil a přitáhl si blok a tužku. Před chvílí si začal jen tak 

čmárat, co ho právě napadlo, a vzor, který v té změti čar, kroužků a šipek uviděl, ho 

inspiroval k mnohem propracovanějším tahům. Blok mu už nestačil, tak celou vznikající 

konstrukci začal přenášet do počítače jako trojrozměrný obraz. Co z něj vyplývalo, bylo stále 

jasnější a dokonce i logické, když to viděl před očima, ale žádnou radost z toho neměl.  

Samantha se posadila a hrábla po mobilu. Spojení bylo přerušeno, tak vytočila Radkovo 

číslo, aby si vyslechla záznamník. Tiše hekla, když se zvedala na nohy, a vyzkoušela jiné 

číslo – linku na centrálu WEC, odkud by ji mohli přepojit přímo na Radkův stůl. 

„Kde přesně je?“ zeptala se, sotva se jí ozval. 

„Co? Kdo?“ Radek byl duchem někde jinde. Vypadalo to, že ho najednou hledání léku 

nezajímá. 

„Ta vyléčená žena. Brazílie je moc široký pojem,“ upřesnila Sam svůj dotaz a na rub 

účtenky, kterou našla v kapse, si poznamenala jméno ženy i místa. 

‚Daniel bude vědět, kde to je‘ pomyslela si, poděkovala Radkovi a zavěsila. Na svoji 

nedávnou slabost se rozhodla nemyslet. Určitě to bylo jen vyčerpání a stres. 

 

Daniel věděl, kde se místo nachází a jak se k němu dostat, takže jim se Samanthou trvalo 

jen dva dny, než stáli uprostřed ulice maličkého brazilského městečka a rozhlíželi se kolem 

sebe. 

„Dobré odpoledne, hledáme Ann,“ obrátil se portugalsky na prvního člověka, kterého 

zahlédli v pootevřeném okně. Starší žena okno otevřela o pár milimetrů víc a nesrozumitelně 

něco zamumlala. 

„Hmm, děkujeme.“ Daniel nakrčil čelo, jak přemýšlel, co měla odpověď znamenat. Žena 

mávla rukou a Daniel pochopil, že to mělo být určení směru. Rychlým krokem se vydal na 

stranu, kterou mu ukázala. 

Došli se Samanthou skoro na okraj městečka a právě je napadlo, jestli je žena prostě jenom 

neposlala pryč, když v jedné z postranních uliček uviděli na rozviklané židli na verandě sedět 

drobnou hubenou dívku. Rovné, špinavě blond vlasy měla stažené do rozpadajícího se culíku, 

světlý obličej měla plný pih, stejně jako odhalené paže a lýtka. Halena i krátké kalhoty jí byly 

až směšně velké a celkově na ní bylo vidět, že v poslední době nedobrovolně ztratila mnoho 

ze své původní váhy. 

„Dobrý den, vy jste Ann?“ zeptal se Daniel. 

Dívka se na něj podívala a nakrčila čelo. „Ano,“ řekla pomalu. Portugalština jí pořád dělala 

problémy. Ten muž naštěstí dál mluvil anglicky. 
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„Jsem doktor Daniel Jackson a tohle je plukovník… doktorka Carterová.“ Daniel se 

rozhodl použít raději vědecké tituly než vojenskou hodnost, aby Ann zbytečně nepoplašil. Nic 

na to neřekla, tak pokračoval: „Co tady děláte, Ann?“ 

„Čekám na letadlo,“ povzdechla si. „Už bych chtěla být doma, vůbec o nich nemám 

zprávy. Tady většinou nefunguje ani rádio. Aspoň mi to tvrdí,“ ohlédla se po vchodových 

dveřích překrytých sítí proti hmyzu. 

„Letadla teď nelétají nikde,“ ujistila ji Sam. 

„Prý jste byla nemocná,“ nadhodil Daniel. 

Ann pokrčila rameny. Skoro nic si z té doby nepamatovala. „Chtěla bych domů,“ 

zopakovala. 

„Vezmeme vás odtud pryč. Máme blízko městečka malé soukromé letadlo. Ale nejdřív 

bychom potřebovali vědět něco blíž o vaší nemoci a hlavně o uzdravení,“ řekla Sam. 

Ann zvedla hlavu v naději, že se dostane domů, ale při posledních Samanthiných slovech 

se schoulila na židli. „Jsem nakažlivá?“ zeptala se vyděšeně. 

 „To nevíme,“ přiznal Daniel. „Ale mohli bychom to zjistit. Vezmeme vás do WEC a…“ 

„A už mě nikdo nikdy neuvidí,“ skočila mu Ann do řeči. 

Daniel zakoulel očima a Sam si vzdychla. Napadlo je, že nejenom výroba vakcíny, pokud 

se ukáže, že Ann opravdu byla nemocná a něco z džungle ji vyléčilo, ale i přesvědčení dívky 

ke spolupráci bude náročné. Celou dobu, co nemoc řádila, byla odříznutá od zpráv ze světa a 

zatím nechápala, co se děje. 

Ann se od nich odvrátila a zamyšleně se dívala před sebe. Z blízkého domu se ozval 

kvílivý ženský pláč, po pár vteřinách se k němu přidal i mužský hlas a vzápětí vyšli ze dveří 

muž a žena. Muž držel v náručí tělíčko asi pětiletého chlapce a pomalu s ním šel ulicí. Žena se 

potácela za ním a nepřestávala kvílet.  

„Děje to všude. Jestli jste se uzdravila a poletíte s námi, snad to zastavíme,“ řekl tiše 

Daniel. „Najdeme lék, ale jenom, když nám s tím pomůžete.“ 

Ann sledovala smutnou dvojici, dokud nezmizela za rohem, pak vstala, pomalu se 

narovnala a podívala se postupně Sam i Danielovi do očí. 

„Sbalím si věci,“ řekla a zmizela ve vstupních dveřích. 

 

„Rodney, prosím, zkontroluj to. Už mám pocit, že mě šálí smysly, ale vychází to pořád 

stejně. Potřebuju, aby se na to kouklo jiné oko.“ 

Radek mluvil z nahrávky, kterou doktor McKay před chvílí obdržel. Na monitoru se tvářil 

vážně a Rodneymu se zdálo, že skoro vyděšeně. Vyděsit doktora Zelenku nebylo lehké, 

Rodney ho vlastně ještě vyděšeného neviděl. Ani když je na Atlantis napadnul ten antický 

virus, který každého, kdo neměl ATA gen, sprovodil velice nehezkým způsobem ze světa. 

Radek antický gen neměl, jeho umělé doplnění pomocí injekce u něho nefungovalo a čas, kdy 

virus zaútočí, se rychle blížil. Jestli se Rodney dobře pamatoval, doktor Zelenka byl tehdy 

bledší než obvykle, ale jinak vypadal celkem klidně. 

Doktor McKay se zadíval na ikonku přiloženého souboru a na okamžik zaváhal, než na ni 

klikl. V tom krátkém zaváhání si vzpomněl na Jennifer. Představil si, že stojí vedle něho a 

pokládá mu ruku na rameno. Byla tam dole na Zemi uprostřed umírající planety. Třeba Radek 

přišel na něco, co jim všem pomůže. 

Otevřel přiložený soubor a zadíval se na simulaci, která byla pod ikonkou skryta. Byla 

značně rozsáhlá a někdy až chaotická a Rodneymu chvilku trvalo, než se v ní zorientoval, pak 

se mu ústa pootevřela překvapením. Už chápal Radkovo zděšení, protože cítil totéž. 

Pustil si ji ještě dvakrát a pokaždé si do svého tabletu naťukal pár poznámek. Tiše si přitom 

hučel nadávky, že ho to už dávno nenapadlo. 
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Příchodu doktora Felgera si všiml, až když ucítil jeho dech na zátylku. Vyděšeně 

nadskočil, protože se tak soustředil na probíhající simulaci, že přestal vnímat okolí.  

„Nedýchej mi za krk!“ vyštěkl rozčileně. 

„Myslel jsem, že tu máš puštěnou nějakou hru,“ přiznal Jay a ukročil stranou. Oči 

z obrazovky nespustil. „Tohle není hra, tohle je -“ Zadrhl se a nedokázal pokračovat. 

Rodney se na něj podíval a dotkl se komunikátoru v uchu. 

„Podplukovníku Lorne, máme zajímavé informace, se kterými bychom rádi seznámili širší 

okruh zde přítomných. Mohli bychom se za půl hodiny sejít v zasedačce?“ 

Evan povytáhl obočí. Rodney mluvil tak zvláštně, že ho hned napadlo, jak vážné ty 

informace budou. Než se spojení přerušilo, uslyšel ještě doktora Felgera, jak někde v pozadí 

mumlá: „Průlom.“ Na ty informace začínal být čím dál zvědavější. 

Za půl hodiny už v zasedací místnosti všichni pozvaní netrpělivě posedávali a polohlasně 

se bavili. Rodney a Jay vešli jako poslední, a dosáhli toho, že v okamžiku všichni ztichli a 

zadívali se na ně. Jay se ošil. Tolik pozornosti se mu nikdy nedostalo. 

„Nejdřív vám pustíme simulaci,“ začal Rodney. 

„Poslal nám ji doktor Zelenka,“ skočil mu do řeči Jay. Rodney se po něm rozzlobeně 

ohlédl a Jay zmlkl. Evanovi zacukaly koutky úst, ale ovládl se. 

Po zhlédnutí simulace nikomu koutky necukaly. Všichni bez vysvětlování pochopili, na co 

se dívají, a v hlavách se jim honilo, proč na to nikdo nepřišel dřív. 

„Vím, na co myslíte,“ řekl Rodney a pro jednou zněl unaveně a téměř lidsky. „Doktor 

Zelenka dal dohromady všechny informace a to, co z nich vytvořil, je… neuvěřitelné a velice 

pravděpodobné, i když pořád musíme brát ohled na to, že může jít o chybný výklad.“ 

„Nic nejasného na tom nevidím,“ ozval se jeden ze skupinky vědců. 

„Nemáme všechny údaje ze všech planet. Simulace je neúplná, a po doplnění chybějících 

dat nemusí fungovat,“ řekl Jay dřív, než se Rodney zmohl na kousavou odpověď. 

„Děkuji, kolego.“ Rodney s kyselým výrazem lehce pokývl hlavou jeho směrem a 

pokračoval: „Tu nákladní loď se všemi zajatci jsme nenašli náhodou. Shermaal nejspíš 

netrpělivě čekali, až ji konečně objevíme. A hlavně, až se bývalí zajatci dostanou na své 

planety, aby mohli rozšířit nemoc po celé galaxii. Ještě nevím, jak přesně to funguje, ale 

v umělém prostředí hvězdné lodi je zřejmě nákaza neaktivní, protože nikoho z nás, ani 

z posádek jiných lodí, které jsou stále ve vesmíru a nedostaly se zatím na žádnou planetu, 

pandemie nezasáhla. Otázka je, jak bychom dopadli, kdybychom přistáli.“ 

„Špatně,“ zamumlal Jay a několik hlav mu automaticky přikývlo. 

„Můžu k tomu mít připomínku nebo dotaz?“ Major Martens si zamyšleně mnul bradu. 

„Byl jsem na té planetě, kde došlo k předání zajatců jejich lidem. Podplukovník tam byl 

taky,“ podíval se na Lorneho. „Jsme nakažení?“ 

„Hmmm,“ zamračil se Rodney. „Jsou otázky, na které ještě budeme muset odpovědi najít.“ 

„Není možné,“ začal opatrně Jay a dal si pozor, aby promluvil až potom, co Rodney 

skončil, „že se ta reakce spustí až na planetě, ze které ten který zajatec pochází?“ 

Doktor McKay se zadíval na obrazovku, kde před chvílí probíhala Radkova simulace. 

„Možné to je,“ připustil. „Budeme potřebovat víc informací.“ 

„Spojte se s doktorem Zelenkou a pracujte na tom. Mám obavu, že na Jekatěrině nedávno 

došlo k výměně části posádky právě z důvodu pandemie. Někteří ruští generálové s rodinami 

se rozhodli, že tam bude bezpečněji než na Zemi.“ Evan přeskočil pohledem z Rodneyho na 

Jaye a zpátky. „Kdo ví, jaké to bude mít důsledky“ nadhodil. 

„Snad někdo brzy najde lék,“ zareagoval major Martens spíš pro sebe než pro ostatní. 

„A pak je tady ještě další otázka,“ řekl do nastalého ticha doktor Felger. „Jestli si Shermaal 

dali takovou práci, aby vyhladili většinu Mléčné dráhy, co chystají potom?“ 
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12. Šla Pravda Světem 
 

Samantha vzala do ruky další zkumavku s krví Ann a zamrkala, aby ji přestala vidět 

několikrát. Nemohla si dovolit přestat pracovat a jít si odpočinout, vždyť právě teď snad 

konečně docházelo k tomu průlomu, který při každé příležitosti pořád dokola omílal Jay 

Felger. 

„Doktorko Carterová,“ oslovil ji jeden z lékařů. Leknutím pustila ten kousek skla, který 

v jejích očích právě získal správný tvar, o krok ustoupila a beze slova se dívala, jak se ve 

střepech na zemi rozlévá tmavočervená kapalina. 

„Odejděte,“ řekl jí přísně další z lékařů a přes průhled masky se na ni zamračil. 

Sam couvla o další krok, aby nepřekážela úklidu, a opřela se o nejbližší stůl. 

„Opatrně,“ ozvalo se za ní vyděšeně a jedna z bílých postav v posledním okamžiku 

zachytila stojan, do něhož Sam neopatrně strčila. 

„Myslím to vážně, běžte. Vraťte se, až se vyspíte, takhle tu nejste nic platná.“ Doktor 

Winkler neměl čas na omdlévající doktorky. Těsně před směnou se dozvěděl, že Cynthii 

odvezli do nemocnice. Dům s velkou terasou zůstal prázdný a Cynthie v zářivě žluté noční 

košili teď leží někde v přeplněném pokuji a poslouchá vzdychání ostatních pacientů. Napadlo 

ho, že jestli ještě může mluvit, nejspíš si zpívá. Byla tak zatraceně optimistická! Většinou se 

mu to líbilo, ale teď by byl mnohem raději, kdyby všechno brala trochu víc vážně. 

„Pojďte, plukovníku, odvedu vás do odpočinkové místnosti,“ řekl jí tiše Carson Beckett. 

„Je nás tady dost. Na chvíli se obejdeme bez vás. Musíte být silná, jinak…,“ zmlkl a zatvářil 

se rozpačitě. 

Za dveřmi laboratoře pomohl Samanthě stáhnout neforemný oblek a doprovodil ji až ke 

dveřím místnosti určené pro odpočinek. Celou cestu jí vyprávěl o tom, že Ann je ještě pořád 

ve WEC. Včera volala domů do Anglie a až na úřadě hlavního města se dozvěděla, že z více 

než šesti tisíc obyvatel městečka, kde žila, jich přežilo stěží padesát. Z její rodiny nikdo. 

Zbytek dne tehdy proseděla zavřená v pokoji a nechtěla k sobě nikoho pustit. Dnes hned brzy 

ráno zašla za ředitelem WEC a požádala o další testy a svoji přímou účast. Testy ředitel 

ochotně potvrdil, ale s účastí byl problém. Nechtěl, aby se vědcům někdo pletl pod nohy, i 

kdyby to měla být Ann.  

„Tak je teď s Radkem a pomáhá mu s tříděním informací,“ uzavřel trochu nesouvislé 

vyprávění. 

Samantha se na něho unaveně usmála. „Děkuju, doktore. Brzy se vrátím do práce…,“ 

„Odpočítejte. Všechno bude v pořádku.“ Carson ji lehce poplácal po rameni a počkal, až se 

za ní zavřou dveře. 

Sotva se domotala k lůžku, zavřela oči ještě předtím, než si na něj položila hlavu, a ani 

nevěděla, jestli se jí podařilo vytáhnout nohy nahoru. 

Zdálo se jí to jako okamžik, než jí vzbudil křik. Zněl tak hrozně ztraceně, až jí vyrazil na 

čele studený pot. Zoufalé volání přestalo, sotva se jí podařilo otevřít oči. Nechápavě se 

rozhlédla kolem sebe. Už neležela v odpočinkové místnosti, ale v lůžkové části WEC mezi 

ostatními pacienty, a kolem ní postávalo několik nezřetelných postav v ochranných oblecích. 

„Co to se mnou děláte?“ chtěla vykřiknout, ale bolest v krku jí dovolila jen ochraptěle 

zašeptat. „Proč jsem tady? Přece nejsem…,“ vyděšeně se rozhlédla kolem sebe. 

 

Doktor Joao Langis dokončil pitvu. U té mladé ženy nebylo jisté, jestli ji postihla 

pandemie, jako skoro každého v Lisabonu a ve zbytku světa, nebo jestli ji zabil její bývalý 

manžel. Většinu takových případů už nikdo nevyšetřoval, přežívající zbytky policie se 
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soustředily hlavně na blázny střílející všechno živé, co uviděli, a na skupinky rabujících. Žena 

byla sestra jeho známého a pitva a zjištění příčiny její smrti bylo to jediné, co Joao mohl pro 

Netuna udělat. 

Vyšel na chodbu před pitevnu a otřel si čelo. 

„Pandemie,“ řekl prostě. „Federico, její muž, je…,“ 

„Mrtvý,“ dořekl Netuno. „Umřel ráno také na pandemii.“ 

Joao na to neodpověděl. Nebylo co. 

„Doktore.“ Do chodby strčil hlavu Joaův asistent, který měl za úkol sešití mrtvoly. „Pojďte 

se na něco podívat.“ 

Joao pozvedl obočí a vrátil se do pitevny. Jorge se tvářil tak, jako vždycky, když se mu 

podařilo přijít na něco divného. 

„Co máš?“ zeptal se ho Joao, jakmile za nimi zaklaply dveře. 

„Trochu jsem tady uklízel a našel jsem tohle srdce. Původně bylo připravené pro 

transplantaci, ale teď už není k ničemu. Ta pandemie propukla právě uprostřed operace. 

Aspoň mám takový pocit,“ ušklíbl se Jorge. Od chvíle, kdy mu během jediného dne vymřela 

celá rodina, byl dost cynický. Joao se pamatoval, že to srdce patřilo jedné z prvních obětí 

pandemie v době, kdy se i v jejich nemocnici pokoušeli najít příčinu náhlých úmrtí. Pak už 

bylo mrtvých tolik, že na pitvy nebyl čas. Pitvami se zaobírala vybraná skupina někde 

uprostřed Evropy a snad také v Asii. Doktor Langis po pár dnech ztratil přehled, protože se 

musel soustředit na místní problémy. Právě si uvědomil, že to nejsou měsíce, co pandemie 

řádí ve světě. Jsou to jenom týdny. 

Sklonil se nad srdcem a nechápavě zavrtěl hlavou. „Nic zvláštního nevidím.“ 

„A co tohle?“ Jorge okázal na malou jizvičku na srdeční stěně. 

„Nejspíš chyba při vyjímání,“ zavrčel Joao, ale přesto sáhl pro lupu, aby si ranku prohlédl 

pozorněji. 

Za hodinu cestovalo srdce pečlivě uložené v boxu na přenos orgánů do WEC i 

s průvodním dopisem doktora Joaa Langise. 

 

Doktor Beckett se od Samanthy skoro nehnul. Po prvním šoku, že pandemie postihla i ji, se 

snažil ze všech sil, aby ji udržel naživu. Neodbytný hlásek mu sice šeptal, že je to zbytečné a 

marné, protože všichni, u koho se projevily náznaky nějaké nemoci nebo slabosti, skončili 

dříve či později stejně. 

Druhý den seděl u jejího lůžka a za zavřenými víčky mu tančily barevné hvězdičky únavy. 

Už dlouho se dostatečně nevyspal a navíc ho trápily rozpolcené pocity. Nechtěl Samanthu 

opustit. Pronásledovalo ho, že jakmile ji spustí z očí, něco hrozného se stane. Ale také chtěl 

pomoci kolegům s pátráním po vakcíně. Příchod Ann se zpočátku zdál jako zázrak, ale ten 

rychle vystřídalo rozčarování. Neměla v sobě žádné speciální látky a pár uschlých květů, které 

přinesla, nevykazovalo žádné zvláštní vlastnosti. Doktor Winkler jejich účinek po prvních 

testech nazval velice šetrným čistidlem, nebo ještě lépe rozpouštědlem. Na lidský organismus 

neměly žádný účinek. 

„Carsone,“ zašeptala Samantha. Dosud ji drželi pod mírnými sedativy a jejich účinek 

pomaličku přestával působit. 

„Jsem tady,“ zareagoval okamžitě. „Potřebujete něco, Sam?“ zeptal se starostlivě.  

„Lék,“ zachrčela Samantha. 

Carson si povzdechl a Sam se bolestně usmála. 

„Něco mě trápí,“ pokračovala v namáhavém šepotu. „Potřebovala bych mluvit s Jackem 

O’Neillem. Přivedete ho?“ 

„Ano,“ řekl Carson s ulehčením. „Hned mu pošlu zprávu.“ 
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„Tak už je to tady.“ Radek Zelenka se zatvářil spokojeně a podal Ann tlustou obálku. Na 

okamžik se zarazila, než ji převzala. Věděla, co obsahuje. Potvrzení o bezpečnostní prověrce, 

díky kterému bude moci Radkovi koukat přes rameno i do přísně tajných zpráv. Na poslední 

chvíli ji napadlo, že jí prověrku nepotvrdí, a pošlou ji pryč. Nevěděla, co by dělala, kdyby se 

to stalo. 

„Tady,“ ukázal jí Radek na úzký proužek s perforací. Věděl, proč se zarazila, a nechtěl, 

aby byla v nejistotě delší dobu, než bylo nezbytně nutné. 

Ann rychle odtrhla perforaci a na stůl vysypala hromádku papírů. Prohrábla je a zvedla si 

jeden z nich před oči. 

„Jo!“ vykřikla nadšeně. Natáhla ruku s papírem k Radkovi a se smíchem mu připlácla list 

na obličej. „A teď mluv,“ řekla rozhodně. 

Radek mluvil. Mluvil dlouho a snažil se na nic nezapomenout. Ann ho poslouchala a pusa 

se jí otvírala čím dál víc. Od objevení Brány, poznání jejího účelu, prvních kontaktů 

s mimozemšťany, zkoumání galaxie, pak další galaxie, setkání s hrozivými nepřáteli… bylo 

toho na ni najednou skoro moc. Poslední informace o Shermaal, nalezení zajatců a pandemii ji 

přinutily si sednout a složit hlavu do dlaní. 

„Jsi v pořádku?“ zeptal se Radek, když skončil a místností se rozhostilo dlouhé ticho. 

„Jo,“ hlesla Ann po chvilce. Zvedla hlavu a zadívala se na doktora Zelenku. „Jak jste to 

dokázali utajit? Je toho tolik…“ 

Radek pokrčil rameny. Ještě chvíli ji nechal přemýšlet o tom, co jí právě řekl, a pak se 

netrpělivě rozhlédl. 

„Měli bychom se do toho pustit. Čekáme spojení se stanovištěm Alfa. Jestli tam teda Alec 

ještě je,“ povzdechl si. „No tak, Ann,“ šťouchl jí do ramene, „dělej. Zapni si svůj počítač a 

můžeš začít s nejnovější statistikou počtu nových obětí pandemie ze Země. Pak můžeš udělat i 

rozšířenou,“ Mrknul na ni. 

Ann přestala zírat do jednoho místa a bez dotazů nebo protestů se posadila k práci. Měla 

přesně to, co si přála. Věděla, co se děje, a mohla se toho zúčastnit. 

„Víš, co mě napadlo?“ otočila se Radkovi asi po hodině pracovního ticha. „Jestli už na 

Atlantis ten… ten inteligent prověřil tvoji teorii o vzniku pandemie.“ 

„To by mě taky zajímalo,“ kývl Radek a dál se díval na nejnovější zprávy. Aspoň z jedné 

věci mohl mít radost. Alec zatím přežíval. 

 

„Plukovníku, co jsem to slyšel?“ spustil generál O’Neill mezi dveřmi soukromého pokoje, 

který Samantha dostala. 

Carson se nijak netajil tím, že je to protekční pacient a vymohl pro ni oddělenou místnost. 

Vlastně to byl původně sklad použitého nemocničního materiálu hned vedle velké místnosti 

s asi třiceti lůžky pro ostatní pacienty, kde se pod ‚soukromím‘ skrývalo zatažení závěsu. 

Samanthě stále omámené prášky to bylo celkem jedno, ale Carson se cítil aspoň o chloupek 

lépe. 

Sam pootevřela oči a čelo se jí stáhlo nevolí, nad tak velkým hlukem. 

„Jacku,“ vydechla. „Konečně. Co ti tak dlouho trvalo?“ 

„Přijel jsem nejrychleji, jak to šlo. Moc to teď nejde.“ V generálově hlase zazněla omluva. 

Kdyby mu neřekli, že na té posteli leží plukovník Carterová, nevěřil by jim. Ztrácela se před 

očima a zestárla nejméně o dvacet let. 

„Sam, jak ti je?“ zeptal se a sklonil se nad její tvář. Odmítl jakékoli ochranné pomůcky, 

takže jeho výhled nebyl omezený a pokroucený průzorem kukly. Skoro si teď přál, aby byl, a 

on měl na co svést svoje zděšení a lítost, když se na ni díval. 

„Sedni si,“ řekla a počkala, až si přisune židli a usadí se na ni tak, aby Sam pořád viděl do 

bledého obličeje. 
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„Je to špatný, tak mě nepřerušuj,“ začala, ale hned se zarazila a čekala, až se její plíce 

rozhodnou, že si přece jenom ještě dají lůček vzduchu. Jack neřekl ani slovo. Čekal. 

„Pamatuješ se, jak jsem nastoupila do SGC?“ Úsměv v její propadlé tváři vypadal spíš jako 

škleb. „Chtěla jsem na tebe udělat dojem.“ 

„Povedlo se ti to,“ nevydržel Jack. 

„Já vím,“ povzdechla si Sam tak nešťastně, že Jack jen vyvalil oči. Nechápal, kam jejich 

vyžádaný pohovor směřuje. 

„Dostala jsem to rozkazem. Měli strach, že s tím sekneš. Nechtěli, abys odešel. Měla jsem 

tě udržet v SGC za každou cenu a využít… všeho, co by tě přimělo zůstat.“ 

„Neodešel bych,“ řekl Jack zaraženě. Hlavou se mu honily vzpomínky na tu dávnou dobu, 

kdy ho znovu povolali do SGC a chtěli na Abydos poslat atomovku. Před poradou do 

podzemní tmavé místnosti vstoupila Samantha, tehdy jako kapitán, a Jackovi se zdálo, že 

s sebou přinesla slunce. Při prvním rozhovoru ho dokázala urazit, rozesmát a nápadně 

upozornit na to, že je žena. 

„Nebylo to za každou cenu,“ pousmál se. Některá jeho přání zůstala jen v nejtajnějších 

myšlenkách. Předtím si to někdy vyčítal, teď byl rád.  

„Naštěstí. Ale to na věci nic nemění. Stalo se to,“ přerušila ho a v hlase jí ozvala 

netrpělivost. Nevěděla, kolik má ještě času. „Musela jsem ti to říct, abych mohla… abych… 

Promiň,“ vypravila ze sebe těžce. 

„A teď?“ Ani nevěděl, proč se ptá, jen cítil, že to pro něj jednou bude důležité.  

„Teď nic. Je konec.“ Odvrátila hlavu. 

Jack seděl na židli shrbený jako stařec, díval se a ženu, která mu na smrtelné posteli řekla, 

že celý jejich složitý vztah byla jedna velká předem pečlivě naplánovaná lež, a říkal si, proč jí 

tedy z očí tečou tiché slzy. 

„Nemůžu ti odpustit,“ řekl bezvýrazně. „Není co. Moje rozhodnutí byla – jenom moje a 

vy,“ automaticky přešel do oficiálního tónu, „vy jste byla pro náš tým přínos, ať už jste tam 

byla z jakéhokoli důvodu. Bylo mi ctí s vámi… Sam?“ Při řeči se dotkl její ruky a zjistil, že je 

bez vlády a chladne. Židle odletěla stranou, jak se prudce zvedl. 

„Zatraceně! Doktore!“ vykřikl Jack směrem ke dveřím. „Sam, teď ne, slyšíš? Jsem tady, 

tak tady musíš zůstat taky. To je rozkaz, plukovníku!“ pokračoval otočený k Sam. Její ruku 

pořád držel ve své a nechtěl ji pustit, ani když přiběhl Carson a Matt a snažili se ho odtáhnout, 

aby se k Samanthě dostali. 

Po minutách horečné činnosti se doktor Winkler s nádechem narovnal a položil Carsonovi 

ruku na rameno. Podívali se po sobě a oba současně smutně potřásli hlavou. 

„Je mi to líto, generále,“ řekl Carson smutně. „Snad jste si aspoň stačili říct to, kvůli čemu 

vás sem plukovník Carterová volala.“ 

Jack se na něj podíval jako na obludu se třemi hlavami a beze slova vyšel z místnosti.  

 

 

 

Mimoňka o masakru Země 

 

Šla jich celá řada a nikdo je nespočítal, protože na to nikdo neměl čas. Vysocí svalnatí muži 

se širokými meči. 

Lidé ve městech se zastavovali a očekávali vystoupení. 

Muži postoupili o krok vpřed. 

Pospíchal a tou řádkou divných barbarů nenechal rušit. Zamířil přímo k jejich řadě a chtěl 

mezi nimi projít. Švih meče byl tak rychlý, že ho málokdo zaznamenal, ale měl okamžitý 
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účinek - pospíchající muž se sesunul k zemi rozpůlený od pravého ramene k levé kyčli.  

Řada mužů udělala krok vpřed. 

Chlapec na skejtu kličkoval mezi lidmi a mužů s meči si všiml na poslední chvíli. Prudce 

zabrzdil a vyjeveně se zadíval na ruku v kožené rukavici chráněnou záštitou meče, která se 

zastavila až u jeho hrudi. Ze zad mu trčela špička zbraně. Chlapec se pomalu narovnal a jak 

přepadával dozadu, sjel z meče. Stačil lehký pohyb zápěstím muže a všechna krev zmizela z 

dokonalého ostří, takže bylo zase čisté. 

Řada mužů udělala krok vpřed. 

Kolem nich se strhl pokřik. Lidé v panice pobíhali a hledali úkryt nebo se snažili utéct co 

nejdál. Muži i ženy ječeli a razili si cestu mezi ostatními, aby se dostali z dosahu 

krvežíznivých mečů. 

Řada mužů udělala krok vpřed. 

Za ní zůstávala mrtvá a umírající těla. Nikdo nebyl ušetřen. 

Řada mužů prošla městem, zemí, světadílem… světadíly. Nikdo se před nimi nedokázal skrýt, 

nikdo před nimi neutekl. 

Poslední člověk přerušil svůj jásavý výkřik, že dosáhl Jižního pólu, bublavým zvukem krve 

ženoucí se do proseknuté plíce. I vleže svíral vlaječku již neexistujícího státu. 

Muži se zastavili a sklonili zbraně. Hluboce vydechli, až se zvedl vítr a rozfoukal je i s jejich 

zbraněmi do bělostných vloček. 

Země byla očištěna. 

 
 

 

13. Sólo pro Rodneyho 

 

„Děkuji, doktoru Zelenkovi, že nám umožnil propojení přes WEC a nemusíme to každému 

oznamovat jednotlivě. Tak tedy: nejnovější zprávy ze Země a přilehlé galaxie.“ Doktor 

Rodney McKay stál v zasedací místnosti na Atlantis před obrazovkou rozdělenou na několik 

polí a v každém byla jiná tvář. Sklopil pohled k hromádce papírů před sebou na stole a zase 

ho zvedl. Nepotřeboval nápovědu. 

„Asi bych to měl vzít popořadě. Doktor Zelenka přišel s teorií vzniku a šíření té záhadné 

nemoci, která postihla celou Mléčnou dráhu. Po doplnění a rozšíření jeho grafu jsme došli 

k závěru, že jeho teorie je správná. Za celou tuto katastrofu jsou zodpovědní Shermaal. 

Nejspíš už netrpělivě čekali, až konečně najdeme zajatce v nákladní lodi a odvezeme je na 

jejich planety. Sice prošli delší či kratší karanténou, ale nebylo to k ničemu, protože ta nákaza, 

kterou nikdo nedokázal určit, se začala projevovat, až když každý z původních zajatců strávil 

ve svém původním prostředí zhruba sto hodin, a to v přirozeném prostředí, ne v uměle 

vytvořeném pro karanténu. Pak teprve začali být vysoce nakažliví a spustili celogalaktickou 

pandemii. Zelenkovi se podařilo vysledovat posádky Kutuzova a Daedala po celém světě a 

určit, kde byli jednotliví členové těchto dvou lodí v době, kdy se tam objevily první známky 

nemoci. Vždy v centru dění. A protože měl přístup k informacím z dalších světů, mohl totéž 

s nějakými odchylkami, udělat také na jiných planetách. Tam sice nejsou informace úplné, ale 

z toho, co víme, jasně vyplývá, že je to stejné na každé planetě, kam se bývalí zajatci dostali. 

Bohužel, jakmile nositelé začali nemoc šířit, už nezáleželo na tom, na které planetě se 

nacházejí, někteří vesele cestovali Branou na jiné planety, a nákazu zanesli i tam. Pandemie 

vypukne kdekoli, kde je humanoidní život. Bylo potřeba několikrát údaje ověřit z různých 

zdrojů, ale všechno dokonale sedí. Pandemii v Mléčné dráze způsobili Shermaal. Tento závěr 

podporuje i to, že od nalezení zajatců se neobjevila ani jedna jejich loď. Zřejmě čekají, až 
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naše galaxie vymře, aby udělali… cokoli, co mají v úmyslu. O dalších plánech Shermaal 

nemáme žádné informace, takže nyní se jimi dál zabývat nebudeme.“ 

Rodney se odmlčel, upil trochu vody z připravené sklenice, znovu se podíval na papíry 

před sebou a pokračoval: 

„Vlastně máme štěstí, že se nemoc šíří jenom od skupinky zajatců. Kdyby měl nákazu šířit 

každý, kdo s ní přijde do styku, už bychom tady nebyli. I tak se některé oblasti Země úplně 

vylidnily,“ povzdechl si, na okamžik se zarazil a po hlubokém nádechu pokračoval: 

„Další zprávy jsou o nemoci samotné. Jak jistě všichni víte, léčba se přes všechno úsilí 

nedaří, a to ani takovým rasám, o kterých víme, že jsou lékařsky velmi vyspělé. Nositele jsme 

sice nakonec odhalili, ale způsob nám unikal.“ Odmlčel se a výhrůžně se podíval na Jacka 

O’Neilla, který si na jedné z výsečí obrazovky neodpustil pohrdlivé odfrknutí. 

Rodney se spokojil s významnou odmlkou. Nechtěl generála dráždit, protože i jeho pořád 

ještě bolela zpráva o smrti plukovníka Carterové. Přesunul dva listy na stole, aby z nich vznikl 

vějíř, a pokračoval:  

„Doktor Joao Langis se svým asistentem Jorgem Tanlisem před třemi dny poslali do WEC 

srdce z jedné z prvních pitev po objevení pandemie. Pracují v Lisabonu na patologii místní 

nemocnice, a když likvidovali nepotřebný materiál, všimli si drobnosti – téměř neznatelné 

nesrovnalosti – na srdeční stěně. Zřejmě šlo o profesní zvědavost, za kterou můžeme být 

vděční, protože udělali ještě doplňkovou pitvu srdce a zjistili, že se na jeho stěně nalézá 

miniaturní zvláštní útvar.  Je organický a tolik podobný okolní tkáni, že by ho nejspíš každý 

označil za drobný kaz, nic neznamenající miniaturní výrůstek nebo, jako původně v tomto 

případě, za neopatrnost při vyjímání orgánu. 

Doktoři Beckett a Winkler hned po obdržení onoho srdce udělali vlastní zhodnocení a 

závěry potvrdili několika dalšími pitvami různých orgánů různých zemřelých na pandemii. 

Jejich odhalení je totožné s původním zjištěním doktora Langise a pana Tanlise,“ nadechl se, 

aby pokračoval, ale Carson mu jemně ale důrazně skočil do řeči: 

„Když dovolíš, Rodney, vysvětlení bych raději podal sám.“ Omluvně se usmál a 

pokračoval: 

„Jak již uvedl doktor McKay, provedli jsme několik dalších pitev a živé pacienty v různé 

fázi nemoci jsme prohlédli na CT. Hledání nebylo tak jednoduché, jak by se na první pohled 

mohlo zdát, protože onen útvar, kterého si patologové z Lisabonu všimli, nebyl pokaždé na 

stejném místě. Dokonce nebyl ani na stejném orgánu,“ Carson si povzdechl. Matt se na něj 

podíval a pokračoval sám: „Jedná se o…,“ 

„Když dovolíte,“ skočil mu Rodney do řeči. „Pokusím se to vysvětlit tím nejjednodušším 

způsobem. Bývalí zajatci si s sebou přinesli něco, co se začalo uvolňovat až po déledobějším 

setkání s původní atmosférou planety každého jedince. Ty částečky jsou natolik miniaturní a 

podobné lidské tkáni, že si jich prostě nikdo nevšiml. V neaktivní formě obalily orgány 

přenašeče stejně, jako to dělají lipidy, až na to, že je tím nechránily. Jen čekaly, až přijde 

jejich čas. Nikdo neměl šanci si toho všimnout, protože se zdánlivě připojily k původní 

lipidové bariéře. Po aktivaci se uvolnily a nechaly se postupně vyloučit. Vzduch, voda, to 

bylo jedno. Jakmile se dostaly k nezasaženému hostiteli, nechaly mu malý dárek ve formě 

kousku svého okouzlujícího já.“ 

Rodney si všiml, jak se několik tváří na obrazovce zamračilo, a vrátil se k podstatě 

vysvětlovaného jevu: 

„Ten kousek se usadil na některém životně důležitém orgánu a z nanometrů se staly 

mikrometry. Zvětšil se,“ upřesnil a přeletěl pohledem tváře, jestli ho všechny sledují. 

Sledovaly. 

„Ani tak ho nebylo snadné nalézt, protože se pořád choval jako… třeba jako 

mikroskopická tuková bulka. Nijak nedala najevo, co je zač, nic zvláštního a rozpoznatelného 
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nevylučovala. Když dosáhla patřičné velikosti a dalo by se říci, že dozrála, udeřila. Přesný 

mechanismus nám zatím není znám, ale jisté je, že ten maličkatý útvar dokáže zastavit 

všechny procesy v těle.“ Rodney se narovnal a spustil ruku podél těla, v zápalu vysvětlování 

se předtím přikrčil a před obličejem si držel palec a ukazováček levé ruky, aby názorně ukázal 

jak malý ten útvar je. 

„Pak, samozřejmě, nastává smrt. U některých citlivějších jedinců dochází k bolestivým 

stavům ještě před vypnutím, když se v nich částečky zabydlují a rostou – to jsou naši pacienti. 

A jestli se ptáte, jak to všechno víme, na to je jednoduchá odpověď. Sotva se doktoři zmínili, 

že vědí, co hledat, a že by snad bylo možné s tou nemocí skoncovat, měli jsme tolik 

dobrovolníků ke zkoumání, že jsme si mohli vybírat. Ano. Skoncovat,“ zdůraznil ještě jednou. 

Krátkou odmlku využil k dalšímu loku ze sklenice s vodou. Už dlouho nevedl před větší 

společností tak dlouhý monolog a začalo ho vyvádět z míry, že všichni mlčky poslouchají. 

Nikdo se na nic neptal, nikdo neměl připomínky, poznámky, dodatky… 

„Tak tedy přikročme k léčbě,“ ujal se Rodney znovu slova. „Jak všichni víte, nedařila se. 

Statisíce, milióny lidí umíraly. Umírali naši nejbližší a nebyla žádná pomoc.“ Prohlédl si tváře 

na obrazovce a po chvilce uvažování dodal: „Nebyla pomoc ani pro nás, ani pro žádný ze 

světů, kde se pandemie objevila také. Pokud víme, nikde si s ní neporadili, i když Noxové ve 

spojení s Tollánci k tomu byli blízko. 

A pak se objevila Ann. Vyšla z brazilského pralesa a přinesla něco, co jsme zpočátku 

nedokázali ocenit. Pár kytiček bez větších léčebných účinků, aspoň na první pohled, které ji 

údajně měly zachránit. Ani mně se tomu nechtělo věřit,“ zavrtěl hlavou. 

„Pohni, Rodney,“ zavrčel Carson. 

„Jistě,“ ušklíbl se na něj doktor McKay. „Tak tedy: květy z pralesa. Bylo jich jen pár, a než 

se dostaly do WEC, skoro se rozpadly. V krvi Ann jsme nenašli žádný ‚zázrak‘, který by byl 

schopný tu, tehdy ještě neznámou nákazu, vyléčit. 

Po zjištění, jak vlastně dochází k onemocnění a následné smrti, se naši nejlepší lékaři z 

WEC,“ kývl hlavou ke Carsonovi a Mattovi, „znovu podívali na výsledky Anniných testů a 

také na rozbor květů. To rozpouštědlo, které objevili už napoprvé a původně označili za sice 

ne zcela běžné, ale bez účinku, najednou získalo na důležitosti. Jen ono totiž dokáže rozpustit 

‚vypínač‘. Dokonce ho dokáže rozpustit v jakémkoli stádiu vývoje, od několika původních 

částeček až po samotný uzrávající objekt. Takto se to alespoň jeví na počátku. 

Samozřejmě probíhají intenzivní testy a laboratoř ve WEC začala s výrobou léku 

v syntetické podobě. Pokud vím, ještě tam vychytávají nějaké mouchy…“ 

„Hodně velké mouchy, Rodney,“ skočil mu Carson do řeči. „Syntetický výrobek zatím 

nemá ty správné účinky. Budeme muset zjistit, co tomu ještě schází nebo přebývá. Máme 

k dispozici cokoli, na co si vzpomeneme, takže by hledání nemělo trvat dlouho. Datum 

rozšíření léku vám zatím neřeknu, nechci nic slibovat bez ověřených pozitivních výsledků.“ 

„Jen aby bylo komu lék podat, až s ním budete hotovi,“ neodpustil si nedávno povýšený 

plukovník Davis. Některé kariéry začaly s úbytkem konkurence prudce stoupat a Davis byl 

jedním těch šťastných, kteří zatím neonemocněli a dostávali se na uvolněná místa. Trochu mu 

to stouplo do hlavy, nebo tak mohla okolí připadat jeho snaha o co nejlepší práci v krizové 

situaci na trochu nejisté nové pozici. 

„Děláme, co je v našich silách,“ ujistil ho doktor Winkler. 

„To jistě všichni rádi slyší,“ vzal si Rodney slovo zpátky. „Máme zprávy z některých 

planet, které ta nákaza vyhladila téměř dočista. Na Madroně z celé populace zbyly tři ženy, 

jeden stařec a jeden chlapec, a, abych nechodil moc daleko, na našem stanovišti Alfa přežívá 

jen Alec Colson. Alespoň zatím jsme od něj dostávali celkem pravidelně hlášení, i když to 

jeho „Nic nového,“ se dá těžko považovat za vrchol řečnického umění.“ 
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„Je tam úplně sám a nesmí pryč,“ řekl Carson jemně. „Já bych těch pár slov za vrchol 

považoval. Chtít po něm víc…“ 

„Nikdo po něm víc nechce,“ zamračil se na něj Rodney. „Dokud nebude lék, nikdo nikam 

nesmí. Alec to ví a všichni jsme moc rádi, že se mu podařilo nějakým způsobem přežít, i když 

se pokaždé tváří jako kdyby právě žvýkal citrón,“ zašklebil se. 

Radek si neodpustil pokřivený úsměv. Rodneyho alergie na citrusové plody byla 

všeobecně známá a koloval o ní bezpočet vtipů. Že se o žert na toto téma pokusil i doktor 

McKay byla překvapivá a vítaná změna. 

„Je možné, aby se zdroj vyčerpal před tím, než Aleca napadl?“ otočil se Rodney ke 

Carsonovi. 

„Možné,“ připustil váhavě doktor Beckett, „ale vysoce nepravděpodobné. Pokud víme, 

žádný zdroj se zatím nevyčerpal.“ 

„A to je další informace,“ přikývl Rodney. „Všichni bývalí zajatci Shermaal  jsou zpátky 

v izolaci, takže by se dalo říct, že Zemi ohrožuje jenom to, co se ještě neuchytilo.“ 

„To je skoro zbytečné,“ zavrtěl hlavou Matt. „K největšímu, abych tak řekl – výdeji, došlo 

hned v počátku. To, co v přenašečích zbývá, jsou už jen nepatrné zbytky.“ 

„Bude lék fungovat i na ně?“ zeptal se Davis. V posádkách Daedala i Kutuzova bylo 

mnoho dobrých důstojníků, kteří výrazně chyběli na klíčových pozicích. 

„Pokud myslíte, jestli se zbytky té látky rozpustí také v nositelích, tak to zatím nevíme,“ 

vložila se do rozhovoru doktorka Kellerová-McKayová. Seděla v zasedací místnosti SGC 

s generálem O’Neillem a střídavě se dívala na hodinky a vrhala letmé úsměvy na Rodneyho.  

Byl pryč už moc dlouho a Jennifer si při pohledu na něj uvědomila, jak moc jí chybí. Že jsou 

ty pocity vzájemné, bylo nejvíc znát, když promluvila a Rodney uchváceně sledoval každý 

její pohyb. Předtím se snažil se na svoji ženu nedívat, ale teď ho všechna rozhodnutí opustila 

a už z Jennifer nedokázal odtrhnout pohled. 

„Všechny osoby z Shermaalské lodi máme v jednom zařízení. Naštěstí jsou zvyklí na 

omezené prostory, tak nedochází k žádným závažným nedorozuměním, přesto bychom byli 

rádi, kdyby tam nemuseli zůstat do konce svých životů,“ řekl Jack a jeho našedlá tvář získala 

přísný výraz. Po odchodu z lůžkového oddělení WEC se nevrátil do Pentagonu, ale objevil se 

v Cheyennské hoře. Na své původní místo poslal jen krátký vzkaz, že než vyberou nového 

velitele SGC zůstane u Brány a zastoupí Hanka Landryho. 

„Všichni se snažíme, aby tato přechodná doba byla co nejkratší,“ zamumlal Rodney 

nepřítomně. Oči měl stále přilepené k Jennifer. 

„Máte ještě něco důležitého, doktore?“ zeptal se Jack. Měl těch řečí právě dost. Všechny 

přišly pozdě. Moc pozdě. Podle posledního sčítání doktora Zelenky a Ann zbyla na Zemi 

z necelých osmi miliard obyvatel ani ne polovina. A řeči o tom, že je to vlastně úspěch, 

protože to mohlo dopadnout mnohem hůř, nebyly nic platné. 

„Ehhh, co?“ trhnul sebou Rodney po šťouchanci od Evana Lornea. „Ne, už nic. Všechno 

důležité jste slyšeli: způsob nákazy, rozšíření, nové poznatky o nemoci a její možné léčbě. 

Všechno,“ zopakoval monotónně. 

„Je nám líto, že nemáme lepší zprávy o léku,“ rozhodil Matt Winkler rukama.  

„Pokud je to všechno…,“ začal významně Jack O’Neill. 

„Ano, ano, končím tuto mimořádnou poradu.“ Rodney obřadným gestem shrnul rozložené 

papíry na jednu hromadu a postavil na ni prázdnou sklenici. „Hodně štěstí všem,“ dodal ještě 

a pohled mu zůstal přilepený k obrazovce, dokud z ní Jennifer nezmizela. 

„Dobrá práce,“ poplácal ho Evan po zádech a odešel ze zasedačky. 

Rodney stál se skloněnou hlavou nad dlouhým stolem a hlavou mu běžel průběh celé 

dlouhé prezentace. Po pár minutách zamrkal, sebral ze stolu papíry a stále zamyšleně se vydal 

do dlouhých atlantských chodeb. 
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14. Dobré a zlé sny 

 

Jehličnatý les na úpatí vysokých skal se sněhovými čepicemi, které nechtěly mizet ani 

v nejteplejším létě, klidně odpočíval a nevyrušil ho ani noční vánek každou chvíli se snažící 

rozhoupat větve těžké nákladem šišek. 

V malém srubu na plošině kousek nad úpatím jedné z hor se ozval hluboký povzdech a 

zašustění deky, jak se unavené tělo přetáčelo do příjemnější pozice. 

Ze spící ženy byly vidět jen zmuchlané prameny prošedivělých vlasů a kousek čela, jinak 

byla celá pečlivě zakrytá pokrývkou a na ruce skrčené pod hlavou měla položený malý 

polštářek, který společně s velkým polštářem a loktem poskytoval dostatečnou výšku 

k uložení hlavy. 

Žena znovu vzdychla a prsty druhé ruky, položené pod dekou volně před tělem, se jí zaťaly 

v pěst. Od té doby, co sama sobě zakázala jezdit do blízkého městečka v údolí, se sice cítila 

víc v bezpečí před divnou nemocí, která řádila po celém světě, ale příliš dlouhá samota se na 

ní podepisovala mnoha nepříjemnými způsoby. Třeba divnými sny. Kdyby byla schopná 

většinu z nich napsat, byla by z ní za chvíli slavná spisovatelka hororů. Nechtěla psát horory a 

těšila se na každý trochu normální sen, i když v jejím případě bylo slovo ‚normální‘ značně 

zavádějící. 

 

V obrovské hale byly pásy poskládaného materiálu oddělené širokými ulicemi, aby se tam 

dalo bez potíží nejenom chodit, ale také jezdit s různými vozítky a nakladači. 

„Brzy to tady vyklidí,“ řekl jí generál Hammond. Oba se zatvářili smutně. Ten materiál byl 

z velitelství SG v Cheyennské hoře. Vlastně tam bylo vyskládané úplně všechno, co se na té 

základně kdy nalézalo a také většina zařízení z lodí a planet, se kterými někdy SG týmy přišly 

do styku. I Brána byla rozebraná na kusy a uložená tak, aby její hrany nepřesahovaly do 

uliček. 

„To je ale škoda,“ povzdechla si. 

„Nezoufejte,“ usmál se na ni, vzal ji kolem ramen a pomalu ji vedl dál do haly. „Třeba si to 

ještě rozmyslí. Vždyť není všemu konec. Dáme si pauzu a…“ 

Jeho tichý hlas přerušil bojový pokřik. Zpoza nejbližšího roku se vyřítil Jack O’Neill 

ověšený zbraněmi. Udělal dva velké skoky a zřítil se k zemi, když se mu jeden popruh 

zamotal mezi nohy. Vzápětí se za ním objevil Teal’c s tyčovou zbraní připravenou k výstřelu. 

„Vzdávám se! Vzdávám se! Nevidíš, že se vzdávám?!“ křičel Jack a na dlaních a 

chodidlech se pozpátku snažil zacouvat za generála Hammonda. 

Jaffa zaváhal, pak vyrazil nový pokřik a vrhnul se za ním. 

Jackovi ta chvilka stačila, aby se zvedl a rozběhl se ulicí pryč. Teal’c lehce kývnul hlavou 

na pozdrav generálovi a jeho doprovodu a s dalším výkřikem Jacka následoval. 

George Hammond zavrtěl hlavou a stále s rukou na ženiných ramenou pokračoval v cestě. 

„Mají štěstí, že to jsou všechno atrapy, jinak se už dávno pozabíjeli,“ komentoval honičku 

s chápavým úsměvem. Bylo vidět, že ho jejich hra vlastně baví. 

Žena se také usmívala a říkala si, jaké má štěstí, že dostala takového průvodce. Generál 

George Hammond už byl sice několik let po smrti, ale neztratil nic ze svého nenápadného 

kouzla. 

„Podívejte,“ ukazoval právě rukou za roh, ze kterého před chvílí vyběhli oba muži. „Prostě 

si nedá pokoj a musí něco organizovat. Taková pracovitost!“ 
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V průhledu do další široké ulice stála Samantha Carterová a úspornými posunky naváděla 

nakládací stroj, aby správně uchopil kus původního obložení stěn ha’taků. V dohledu se jí 

objevila parta dělníků, kterým hned přidělila práci. 

George protočil oči, vedl ženu dál a vysvětloval: „Daniel tady není, musel něco zařídit. Je 

to škoda, protože by nám hodně pomohl.“ 

„Pomáhám pořád,“ ozval se za nimi další hlas. 

Daniel se blížil rychlým krokem a po očku sledoval Jacka s Teal’cem, kteří se právě 

objevili v jeho zorném poli. Zřejmě nechtěl být zapojen do jejich honičky. 

„Právě jsem dojednal pokračování. Tady sice nebudeme,“ rozmáchlým gestem ukázal 

kolem sebe. „Přestěhují nás někam jinam, ale pokračujeme a to je přece důležité, ne?“ 

Sebevědomý výraz mu naráz spadl z obličeje a zatvářil se jako rozpačitý kluk. 

Žena se nechápavě podívala z Daniela na George a zpátky. Ani jeden z nich neměl pocit, 

že by jí měl změnu Danielovy nálady vysvětlovat, tak se rozhodla, že bude také mlčet. 

„To je báječná zpráva!“ ujistil Daniela nadšeně George. „Ale to se tedy budu muset 

rozloučit,“ obrátil se k ženě a tvář mu zjihla. „Moc rád jsem vás viděl. Opravdu. Stýská se mi 

po tom všem, víte? A teď,“ kouknul se po Danielovi, „vám tak trochu závidím. Zase jste 

všichni ve hře.“ 

Chtěla namítnout, že on nikdy ze hry neodešel, ale slova se jí zadrhla v krku. Generál 

Hammond zmizel a s ním i Daniel, Sam, hala… 

 

Žena ve srubu se probudila a přes slzy se usmála. Tak hezký sen se jí už dlouho nezdál. 

Následující den si nepřipadala tolik sama a odpoledne se zase po více jak měsíci vypravila do 

městečka. Zastavila hned na okraji a podezřívavě se rozhlížela kolem sebe. Když odtamtud 

naposledy odjížděla, byla polovina obyvatel pohřbená. Obávala se, v jakém stavu město 

najde. 

Strach v ulicích ležel jako těžká houně, ale zbývající lidé se snažili fungovat v rámci svých 

možností. Malý krámek se základními potravinami byl otevřený a v několika málo regálech 

byl obvyklý sortiment. Muž za pultem u vchodu ženu vítal nevěřícím úsměvem. 

„Mysleli jsme… když jste tady tak dlouho nebyla… moc rád vás vidím,“ koktal a šel jí 

pomoci naložit mouku a cukr do auta. 

Poděkovala a rychle odjela. Cestou na poštu si vyčítala, že s takovou reakcí nepočítala. 

Cítila se zaskočená a rozpačitá nad tím, že žije, když ji místní v duchu už pochovali. 

Pošta také fungovala a slečna za přepážkou se nijak překvapeně netvářila. Jedinou starost 

měla o možnou letošní úrodu a termíny dodávek. 

Žena ji ujistila, že muchovníky na louce u jejího srubu jsou obsypané květy a pokud se jim 

už letos podaří dozrát, je slečna první na seznamu odběratelů. Prohlédla si při tom dvě obálky, 

které jí slečna podala, a usmála se na známé písmo na jedné z nich. Poděkovala a s pohledem 

upřeným na dopis vyšla na ulici. 

„Paní Norová, slyšel jsem, že jste přijela. Moc rádi vás vidíme.“ Místní policista se dotkl 

prstem čepice na pozdrav a prohlížel si ženu před sebou, jakoby se nemohl rozhodnout, jestli 

má mít radost, že ji vidí, nebo starost, co mu v nejbližších chvílích provede. Paní  Andoriel 

Norová bývala před vpádem nemoci na svět trochu potměšilá osoba a dělat drobné legrácky 

místnímu zástupci zákona ji až nemístně těšilo. Alespoň tak to Christopheru Pawelovi 

připadalo. Andoriel by na to asi odpověděla, že jenom důrazně ale zdvořile odmítala jeho 

pokusy o bližší seznámení. 

Teď už policista Pawel o bližší seznámení nestál. Andoriel za poslední půlrok zestárla 

nejméně o deset let. Vypadala spíš jako jeho matka než jako možná přítelkyně a o to rozhodně 

neměl zájem. Navíc zůstal na celý okrsek sám. Všichni jeho kolegové podlehli pandemii a 

jeho nechali ve štychu. Nechtěl jim to vyčítat, ale když jezdil z jedné samoty na druhou, 
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neodpustil si při zvlášť dlouhých trasách rozladěný povzdech. Také se necítil právě nejlépe, 

ale rozhodl se, že si toho nebude všímat a zatím se mu to dařilo. 

„Děkuju, šerife,“ zamumlala Andoriel nepřítomně. Ani se na něj nepodívala, nasedla do 

auta, hodila poštu na vedlejší sedadlo a nastartovala. V městečku už vyřídila všechno, co 

potřebovala.  Lidí v něm znatelně ubylo, ale nějak fungovalo dál. To bylo všechno, co 

potřebovala vědět. 

Šlápla na plyn a po pár kilometrech zatočila z okresky na cestu zpevněnou jen kamením 

nasypaným do největších děr. Ta ji bezpečně odvedla zpět ke srubu u paty hory. 

Složila nákupy, donesla do pokoje proutěný koš plný dřeva a zatopila v krbových 

kamnech. Dny ještě stále nebyly moc teplé a v noci teplota klesala pod bod mrazu. Teplo 

z kamen bylo příjemné a stačilo pro celý srub. Navíc ji pohled do plamenů uklidňoval. 

Vzala oba dopisy a usadila se s nimi ve velkém křesle. Nohy si natáhla na stoličku a přes 

ramena si přehodila černý háčkovaný pléd. Jako první roztrhla oficiálně vypadající dopis a 

tiše si oddechla. Přísně tajné SGC ještě pořád fungovalo. Sice v omezeném režimu, ale 

v podzemních prostorách kolem Hvězdné Brány byl stále život a někdo dbal na to, aby 

formality byly vyřizovány v předem daných termínech. Jako každého půl roku jí přáli hodně 

zdraví (tentokrát to červeně podtrhli), sdělovali jí datum připsání renty na její účet a 

připomínali slib mlčenlivosti. Zašklebila se. Jako by někoho v této době zajímala nějaká 

Brána. Určitě nevede nikam, kde by nemoc neřádila. Nevěděla, jak to ví, ale pokaždé, když si 

na pandemii vzpomněla, a v posledních dnech to bylo až příliš často, měla vizi stejně 

zasažených světů, o kterých slyšela nebo o nich četla v hlášeních z misí, co z SGC posílali na 

Atlantis jako vzory pro řešení různých zvláštních situací. Byla přesvědčená o tom, že všechny 

lidem podobné rasy v celé jejich galaxii jsou na tom stejně jako Země. 

Rukou psaný dopis, na který se usmívala už na poště, si nechala jako perličku nakonec. 

Daniel jí líčil postup boje s nemocí proložený vlastními postřehy a Carson připojil pár řádků, 

aby ji informoval o smrti Samanthy a dalších známých. Dopis byl vlastně plný divně znějících 

a nesouvisejících vět, ale Andoriel se dobře naučila klíčovat používaný kód. Mimo jiné se 

dozvěděla také to, že její tušení o nemoci mimo jejich svět bylo správné. Žádnou radost z toho 

neměla. Přes mírný optimismus ve znění dopisu na ni po jeho přečtení dýchla beznaděj. 

Nevěděla, jestli se má radovat, že ji Daniel a Carson čas od času nenápadně informují o dění 

v galaxii, nebo jestli by bylo lepší, kdyby o ničem z toho nevěděla. Vstala a uložila dopis do 

přihrádky s pár časopisy. Zítra si ho přečte ještě jednou a pak ho spálí.   

Přistihla se, že znovu sedí v křesle a ztracená v myšlenkách se dívá do plamenů. Vstala a 

rozhlédla se po domě. Ztrácení se ve vlastní hlavě si přísně zakázala hned po příchodu na toto 

místo, protože jinak by byl zbytek jejího života promarněný vzpomínkami na něco, co nešlo 

vrátit. Žít dál ji stálo spoustu sil, ale rozhodla se, že to nevzdá. 

Natáhla se pro bundu a vyšla do sychravého pozdně jarního večera. O létě se zatím nedalo 

mluvit, i když podle kalendáře už mělo načase. 

Podél srubu se dostala až k jeho zadní části a tam teprve odbočila. Prošla úzkým pásem 

lesa, tvořeným zhruba pěti řadami stromů, a dostala se na louku s asi dvoumetrovými 

vysokými keři plnými odkvétajících bílých květů. 

Když loni přišla s nápadem pěstovat drobné tmavomodré plody podobné borůvkám, ťukala 

si většina místních na čelo a nevěřícně kroutila hlavami. Andoriel se nedala odradit, na 

podzim koupila pár už vzrostlých keříků a celou první zimu se o ně bála. Přežily a po krátkém 

rozmýšlení vykvetly jak na svatbu. 

Prošla se mezi nimi, zkontrolovala škůdce a sáhla do hlíny, jestli je vlhká. Poslednímu 

úkonu se musela usmát. Pršelo tak často, že by sucho snad musela vyčarovat. 

Pozdě večer se zabalila do deky a se vzpomínkou na krásný sen minulého rána zavřela oči.  
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Srdce jí bilo až v krku a stěží zvedala nohy z blátivé pasti. Všude, kam se podívala, se 

převalovala divná béžová hmota a zaplavovala svět. Béžová hmota měla kašovitou strukturu, 

stoupala a klesla ve vlnách a byla stále výš a výš, až v ní zmizely i špičky nejvyšších hor. Nic 

se na hmotě nedokázalo udržet. Skupinky lidí přebíhaly z jednoho pevnějšího místa na druhé 

a stejně byly pohlcovány a mizely v nenávratnu. 

V jedné takové skupince byla i ona. Běžela a zastavovala se na pokyn těch, kdo hledali 

cestu, pátrala po pevné půdě pod nohama, když k tomu byla určena, a snažila se nezvedat 

hlavu a nedívat se na utopený svět. 

„Je pozdě!“ vykřikl vedle ní někdo hystericky. Nějaký neznámý muž ji chytil za ruku a 

přitáhl k ostatním. Zadívala se do místa, kam hleděli všichni kolem ní, a dech se jí zadrhl 

v hrdle. 

Celou planetu pokrývala kaše a přímo nad nimi se tyčila její nejvyšší vlna. Na samém 

vrcholku se odporná béžová měnila v jasně bílou. Připomínalo to hřebeny zpěněných vln 

moře. Ale tahle břečka nebyla moře. Nedalo se v ní plavat, nenadnášela na slaných rukou. 

Vlna na ně začala přepadat. 

 

Vykřikla a tím se probudila. Byla schoulená do klubíčka a ruce měla zkřížené před 

obličejem, jak se chránila před tou divnou kaší. Zalapala po vzduchu, vymotala nohy ze 

zauzlované pokrývky a roztřeseně se postavila. Krásný pocit ze včerejšího setkání s dávnými 

přáteli zůstal zapomenut, zůstala jen hrůza z blízkosti šílenství a smrti. 

Až po chvíli si uvědomila, že z vedlejšího pokoje slyší divné zvuky. Přetáhla si přes sebe 

župan a šla se tam podívat. 

Dlouho mlčící rádio prskalo a v jeho šumu byla slyšet vzdálená hudba. Nepatrně pohnula 

ladícím knoflíkem a hudba zesílila. Než stačila poznat skladbu, přerušil ji unavený hlas: 

„Všichni se zítra odpoledne dostavte k nejbližšímu shromažďovacímu místu. Budete 

informováni o postupu při léčbě a prevenci záhadné nemoci, která nás postihla. Další 

informace se dozvíte na shromažďovacím místě.“ 

Andoriel stála s rukou na malém rádiu, které promluvilo na vlnách určených pro stav 

nouze. Naladila ho hned, jak se nastěhovala a trochu zabydlela, čistě pro případ, že by se 

jednou mohlo hodit. Zapomněla, že ho nechala puštěné, protože se v něm zatím ozývalo jen 

ticho. 

Otřásla se chladem, vrátila se do ložnice a schovala nohy pod deku. Nepříjemné pocity 

z katastrofického snu nahradila zvědavost. 

 

 

 

15. Kdo přináší dary 

 

„Přicházíme v míru! Neseme vám lék!“ Nad pustou krajinou se z velkého tlampače 

umístěného na spodní části malého bezpilotního letadélka hned vedle kamery rozléhal kovový 

hlas. „“Čekáme u Hvězdné Brány, u Kruhu předků, u Shapa‘ai, u té velké kulaté věci, která 

vede na jiné světy. Prosím, přijďte tam. Čekáme na vás.“ 

Doktor Winkler si sedl na velký kámen vedle Brány a natáhl nohy před sebe. Byl zvědavý 

na neznámé světy a právě ho napadlo, jestli by nebyl lépe využitý ve WEC nebo v některé 

z velkých nemocnic nebo … kdekoli na Zemi při rozdávání léku. Třetí cizí svět, na který se 

dostal, vypadal úplně stejně jako všechny ostatní: bez vyššího života a s osamělými vesnicemi 

nebo městy v menší nebo větší vzdálenosti od Brány. Na ty první z nich se byl podívat, pak už 
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ho do opuštěných sídlišť nic nelákalo. Vypadaly stejně, jako kdekoli na Zemi. Bez lidské péče 

se domy velice brzy začínaly rozpadat. 

Pokud ještě někde žili lidé, bylo to moc daleko na to, aby přišli k Bráně. Ani kamera na 

letadle přenášející obraz do monitoru na MALPu neukázala dosud nic zajímavého. 

„Kdo tady původně bydlel?“ zeptal se jednoho z vojáků. 

„Toto je území Bedrosianů,“ odpověděl voják a neustále se rozhlížel na všechny strany. 

Matt si všiml, že pátrá nejen po zemi, ale také po obloze. 

„Mají nějaká vznášedla?“ zeptal se překvapeně. 

Voják jen zabručel, zůstal otočený k doktorovi zády a nakláněl hlavu ze strany na stranu, 

jak se snažil rozpoznat něco v dálce. Ostrá šipka Mattovi proletěla kolem ucha a zabodla se 

vojákovi do boku tam, kde mu kůži kryla jen látka trika a vesty, těsně vedle popruhu batohu. 

„Co to…?“ začal voják, ale nedopověděl a skácel se tváří k zemi. 

Matt se k němu sehnul a ucítil, jak mu něco projelo vlasy a zůstalo to v nich. Sáhl tam 

rukou a sykl, když si špičatý konec další šipky zabodl do dlaně. Chtěl se podívat , co ho 

poranilo, ale zatočila se mu hlava. Ztěžka si sedl vedle ležícího vojáka a zamrkal, aby zaostřil 

pohled. Na okamžik se mu to povedlo a uviděl, jak se k němu ze všech stran blíží neznámí 

lidé, pak ztratil vědomí. 

 

Daniel stál před Branou a díval se k lesu, odkud se minule vynořila Lya. Tentokrát zůstával 

les pustý a na Danielovo volání nikdo neodpovídal. Sklopil pohled a špičkou boty šťouchl do 

kamene, který se před ním povaloval. Ani toto drobné připomenutí nedávného setkání nemělo 

žádný účinek. Ještě chvíli počkal, pak si hodil velký batoh zpátky na záda, ze kterých ho tak 

rád sundával sotva prošel Branou, a vydal se směrem, kde podle jeho vzpomínek měly sídlit 

zbytky Tollanů. 

Cesta k nenápadné mýtině mu netrvala dlouho. Domy stály po jejím obvodu stejně jako 

minule, ale nikdo z nich nevycházel, aby doktora Jacksona přivítal. Nebo poslal do háje, 

pomyslel si Daniel se zašklebením. Zastavil se uprostřed mýtiny, znovu se rozhlédl na 

všechny strany a zavolal. 

Les kolem zůstal tichý. Až moc tichý, napadlo Daniela. Shodil ze zad batoh, rozepnul ho a 

začal z něj vytahovat pečlivě zabalené zkumavky a několikastránkový manuál. Až ze dna 

vydoloval skládací židličku, postavil ji na rovné místo a pečlivě na ni všechno poskládal. 

Kufřík se sérem i desky s pokyny byly v nepromokavých obalech. Na lehce přesahující 

opěradlo židličky širokou červenou stuhou přivázal lístek, na kterém bylo napsáno: ‚Nejdříve 

číst!‘ Daniel si nemyslel, že by zrovna Noxové a Tollani potřebovali instrukce k použití daru, 

ale rozhodl se, že bude postupovat podle pokynů od velení. Navíc červená stuha byla 

dostatečně nápadná, aby upoutala pozornost hned, jak se někdo ocitne v dohledu. 

Zapnul splasklý batoh, pomalu strčil ruce do jeho popruhů a nadhodil si teď už mnohem 

lehčí zavazadlo, aby se mu srovnalo na zádech. Otočil se kolem své osy, pohledem přelétl 

okraj lesa i prostor mezi domky, pokrčil rameny a vydal se zpátky k Bráně. 

„Danieli Jacksone,“ oslovil ho hlas tak blízko, že Daniel ukročil, aby se dostal do větší 

vzdálenosti. Otočil hlavu a chvíli mu trvalo, než poznal mladíka s vlasy zapletenými 

větvičkami a mechem. 

„Nafrayu?“ vydechl tázavě. 

Nafrayu se usmál, ale hned zase zvážněl. „Co jsi nám tady nechal, Danieli?“ zeptal se.  

„Našli jsme lék. Musíte si ho upravit podle sebe. Je pro každou rasu specifický, ale základ 

je stejný. Všechno je popsané v manuálu. Kde je Lya?“ odpovídal Daniel jedním dechem a po 

posledním slově netrpělivě čekal na vysvětlení, proč nepřišla jeho oblíbená mimozemšťanka, 

jako zatím vždycky. 

Nafrayu sklonil hlavu. „Odešla,“ řekl tak tiše, že mu Daniel skoro nerozuměl. 
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„Kam?“ zeptal se doktor nechápavě. Nox k němu zvedl pohled a Daniel s žuchnutím 

dosedl na zem. „To není možné,“ vypravil ze sebe. „Máte přece ten oživovací rituál. Nemohla 

jen tak…nemohla,“ opakoval a zakryl si obličej dlaněmi. 

„Není nás dost,“ vysvětlil Nafrayu. „Už nezůstal skoro nikdo.“ 

„Co znamená skoro nikdo?“ přinutil se zamumlat Daniel. „Měli jste to velké město na 

orbitě. Určitě nebylo jediné.“ 

Nafrayu se na něj díval se smutkem. „Kolik lidí z tvé planety přežilo, Danieli?“ zeptal se. 

Daniel otevřel ústa a zase je zavřel. Na Zemi z téměř osmi miliard lidí zůstaly možná dvě. 

V podstatě se Zeměkoule lidnatostí dostala do doby na začátku dvacátého století a než dojde k 

naočkování všech přežívajících, budou rádi, když se dopočítají jedné a půl miliardy. Daniel si 

nebyl jistý, jestli fakt, že se lidstvo tolik přemnožilo, napomohlo rozšíření pandemie ve větším 

měřítku, nebo jestli díky přemnožení nedošlo k úplnému vyhlazení lidské rasy na Zemi. 

Pokud Noxové udržovali svoji populaci na úrovni udržitelnosti, nezachycená pandemie pro ně 

musela být téměř likvidační. O Tollanech raději ani nechtěl přemýšlet, těch bylo málo už před 

pandemií. 

„Děkujeme za lék, Danieli,“ řekl Nafrayu. „Porovnáme ho s tím, který vyvinuli naši přátelé 

Tollani.“ 

„Někdo z nich přežil?“ podivil se Daniel. Ani mu nepřišlo divné, že oba s Nafrayu mysleli 

na to samé. 

Nox se usmál, došel ke skládací židličce a i s ní zmizel. 

Daniel se ztěžka zvedl ze země, a když se narovnal, stál před zářící Hvězdnou Branou. 

 

„Ne!“ zakvílel Rodney před obrazovkou na Atlantis. Ještě pořád měli zákaz se k Zemi 

přibližovat, třebaže povinné očkování už na palubě antické městské lodi absolvovali všichni. 

„Jennifer ne!“ křičel Rodney dál a bolest ho zlomila v pase. 

„Doktore McKayi,“ oslovil ho plukovník Davis tiše. „Prosím, poslouchejte. O vaší ženě 

nemáme žádné zprávy, ale jak víte, spojení s luciánskou aliancí je problematické. Doktorka se 

sama nabídla, že jim vakcínu doručí a upraví ji tak, aby ji mohli použít. Jsme přesvědčeni, že 

další výrobu už zvládnou sami. Jistě neublíží někomu, kdo jim přináší řešení jejich největšího 

problému.“ 

Rodney se narovnal a tvrdě se zadíval na Davise. „Jestli se jí něco stane, plukovníku, 

budete se mi osobně zodpovídat,“ zavrčel a přerušil spojení. Toporně se otočil a odešel. 

Jay Felger se za ním starostlivě díval, ale neodvažoval se ho následovat. I on se, stejně jako 

jeho kolega, při prvních slovech Davise domníval, že Jennifer Kellerová-McKayová podlehla 

‚vypínači‘ dřív, než si stačila vzít lék. Že se „jenom“ ztratila, byla vlastně lepší zpráva, než 

jaké obvykle předávali příbuzným. Pokud nějací příbuzní zbývali. Třeba celá rodina generála 

Landryho následovala Henryho sotva s několikadenním odstupem. Krásná Carolyn pracovala 

až do poslední chvíle a její smrt všechny překvapila. Nikdy na sobě nedala znát, že by měla 

obtíže. Carson Beckett se ve WEC málem zhroutil, když mu tu zprávu sdělili, ale prý od té 

chvíle pracoval ještě usilovněji a během dalších dvou dní se mu podařilo dokončit lék, 

zhodnotit simulace a vyzkoušet novou vakcínu na prvním dobrovolníkovi. Ne, že by o ně měl 

nouzi. Výběr byl pro Carsona jednoduchý. Doktor Zelenka začal dělat čest svému jménu – 

zezelenal, jak ho trápily možné počáteční příznaky. Vypínač si u něj vybral žlučník, takže 

Radkovy problémy byly snadno rozpoznatelné. 

Doktor Radek Zelenka se tak stal prvním člověkem vyléčeným novým sérem, které dostalo 

název po svém vynálezci – Beckettova vakcína. Netrvalo to ani dvě hodiny, a název získal i 

lidovou podobu – Beckettův zázrak. 

Carson si několika testy ověřil léčbu, určil nad doktorem Zelenkou dohled, kdyby se u něj 

objevily nějaké pozdější nepříjemné následky, předal postup výroby a zmizel. 
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Jay slyšel, že doktor Beckett prospal dva následující dny a neprobudil se, ani když mu Matt 

Winkler zapichoval injekční jehlu s vakcínou do ramene. 

Od té doby uběhly další dva týdny. Beckettův zázrak vyráběli ve velkém a rozváželi ho do 

všech koutů světa. Jakmile ho bylo dost pro zbývající populaci, začala se výroba měnit, aby 

vytvořila základ pro další rasy Mléčné dráhy. 

„Rodney!“ vykřikl doktor Felger a rozběhl se za kolegou. Cestou se zastavil v jídelně 

jenom na tak dlouho, aby stačil z podnosu sebrat hrst přeslazených čokoládových tyčinek, a 

řítil se chodbou dál. Měl celkem dobrou představu, kam Rodney zmizel. Kdysi dávno 

nalezené Janusovo ‚hračkářství‘ poskytovalo vědcům zdroj nekonečné zábavy a pro doktora 

McKaye se stalo také útočištěm před hrozbami vesmíru. 

Rodney nejdřív pobouřeně vyprskl, že ho někdo ruší, ale po spatření obětiny – tyčinek – už 

proti Jayově tiché společnosti nic nenamítal. 

 

Jack O’Neill si na Dakaře sedl na vyčnívající kámen a natáhl nohy před sebe. Už předtím 

věděl, že Jaffové i Tok’rové nejsou proti nákaze imunní. Vypínač vypnul jakéhokoli hostitele 

i s jeho symbiontem a použití náhražky ve formě tretoninu bylo neúčinné. Jacka napadlo, že je 

skoro zázrak, že vůbec někdo přežil. 

Teal’cu, je tady někdo, kdo je schopen tohle upravit?“ zeptal se a kývl hlavou na kufřík a 

manuál. 

Jaffa se na kufřík zamračil a automaticky zahoupal maličkým Ronakem, který se mu 

pohnul v náručí. Ronak, syn Rya’ca a Kar’yn, byl jediný člen jeho rodiny, který zůstal naživu. 

Žena, syn i snacha podlehli pandemii mezi prvními a Ishtina a Teal’cova dcera Shana‘c odešla 

vzápětí po nich. 

„Kněží v chrámu,“ rozhodl po chvíli váhání. 

„Kněží?“ Jack pozvedl obočí. 

Teal’c pokrčil rameny a dál houpal Ronakem. „Odnesu jim to,“ nabídl se. 

Jack mu podal kufřík i s pokyny a sledoval, jak odchází k velkému kamennému chrámu. 

Jeho oblíbený Jaffa se hrbil a každou chvíli klopýtl. Neohrožený bojovník se skryl ve smutku, 

když sledoval, jak celá jaffská komunita i noví přátelé Tok’rové vymírají bez pomoci. Pomoc 

se našla, ale nebylo jisté, jestli ještě bude koho zachraňovat. 

„Generále O’Neille,“ zapraskala vysílačka u Jackova pasu. 

„Slyším,“ řekl do ní tiše. Otočil se a vykročil k Bráně. 

„Kelowňané vám chtěli poděkovat osobně. Byli velice zklamaní, že nejste na Zemi, ale 

jeden se tady chce zdržet. Potřebuje vaše povolení…“ 

„Jonas Quinn?“ přerušil technika netrpělivě Jack. 

„Ano, pane.“ 

„Povoluji. Ukončete přenos, chci se vrátit.“ 

„Ano, pane.“ 

Jack vypnul vysílačku a zadíval se na stále svítící Hvězdnou Bránu. Už se nadechoval a 

sahal znovu po vysílačce, když se horizont červí díry zachvěl a zmizel. 

„No, sláva,“ zavrčel Jack a zadal adresu Země. „Co je zase tohle?“ mračil se na blikající 

ovládání. Zkusil to znovu se stejným výsledkem. Zařízení pracovalo dobře, ale ukazovalo, že 

vytáčená Brána je obsazená. 

„Tak ještě jednou,“ říkal Jack sám sobě a vytočil Zemi do třetice. „No konečně!“ vykřikl, 

když se před ním otevřela cesta domů. 

„Co vám tak trvalo?“ volal na rampě u Brány v SGC a dlouhými kroky se blížil k řídící 

místnosti. 
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„Měli jsme další nečekanou návštěvu,“ řekl jeden z techniků. Jack si nepamatoval jeho 

jméno stejně, jako si nepamatoval jména všech ostatních nových pracovníků. Tváře za pulty 

se měnily tak rychle, že to bylo zbytečné. 

„Jakou návštěvu?“ chtěl vědět Jack. 

„Čeká na vás v zasedačce,“ kývl technik hlavou nahoru a sklonil se nad klávesnicí. 

Generál O’Neill vyšel pár kovových schodů a přede dveřmi zasedačky se zarazil. Hlavou 

se mu honilo, kdo by na něj mohl čekat. 

Otevřel dveře, zadíval se k dlouhému stolu, na kterém se pohodlně usadil host a stěží 

odolal nutkání couvnout. Host se na něj usmál a pozvedl sklenici s vodou, kterou si právě 

nalil z karafy. Jackovi se podařilo nabrat trochu dechu a vyrazil ze sebe: 

„Baale, který čert tě sem přinesl?“ 

 

 

 

16. Rozhřešení 

 

Jennifer Kellerová-McKayová stála těsně za vchodem obrovské katedrály částečně 

zabudované ve skále a částečně otevřené nebi a nestačila se divit. Procestovala se svým 

týmem několik téměř úplně opuštěných planet v hledání zbytků luciánské aliance. Těch 

několik přežívajících lidí, které na navštívených planetách našli, nesmyslně blábolilo o novém 

světě a rozhřešení. Dozvědět se od nich, kam se všichni poděli, bylo téměř nemožné, ale 

Jennifer to nechtěla vzdát. Shromáždila všechny nalezené na jedné planetě, a pak je se 

zbytkem týmu poslala na Zemi. Tvářila se, že jde hned za nimi, ale zůstala. Jeden 

z nalezených, sešlý stařík, který si nepamatoval ani vlastní jméno, jí prozradil, kde má hledat 

jádro kdysi mocné luciánské aliance pod slibem, že na tu planetu půjde sama a nikomu jinému 

o tom neřekne. Jennifer si nebyla jistá, nakolik to má ten stařík v hlavě v pořádku, nicméně se 

rozhodla, že svůj slib splní. Pokud ne kvůli staříkovi, tak určitě kvůli sobě samotné. 

Počkala, až se Brána vedoucí na Zemi zavře a tiskla k sobě malý kufřík se základem 

vakcíny. Na poslední chvíli chtěla proběhnout za ostatními, pak zaváhala a cesta se uzavřela. 

Mohla ji sice jednoduše otevřít, ale ruce se jí samy rozběhly podle pokynů staříka. Nevěděla, 

jestli je to vnuknutí, zvědavost nebo pocit zodpovědnosti, rozhodně místo Země vytočila 

neznámou adresu a bez dalšího váhání vešla do červí díry. 

Nový svět, který se před ní otevřel, měl zvláštní zasmušilou krásu. Na obzoru stálo vysoké 

pohoří s vrcholy zahalenými do šedivých mračen. Sledovala pohledem jednu horu až k jejímu 

úpatí a uvědomila si, že pohoří je mnohem blíž, než si myslela. Otočila se, aby si prohlédla 

planetu z jiného úhlu, ale ani tam nedohlédla dál jak k prvním kopcům porostlým hustým 

jehličnatým lesem. Udělala krok stranou a překvapeně se zapotácela. Na této planetě byla 

menší gravitace, než na zbytku navštívených planet. Cítila se lehká a začala mít obavy, že 

když poskočí, vymrští ji to do vesmíru. Opatrně a pomalu se sunula k severozápadu, kam ji 

poslal šílený stařík. Tam, na okraji vysokého pohoří, by měla najít chrám létajícího boha. 

Jennifer napadlo, jestli se bude v chrámu létat, a zarazila se uprostřed kroku. 

 

Plukovník Diaz se zadíval do očí stříbrošedé vlčice. 

„Ty jsi T‘akaya?“ zeptal se rovnou. Vzápětí se musel sehnout, protože mu těsně nad 

hlavou přeletěl velký černý pták. 

„Ahoj Xe’lsi,“ prohodil neohroženě. 

Vlčice vycenila zuby. 
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„Nepřišli jsme vám ublížit nebo se plést do vašeho soužití s těmi indiány,“ pokračoval 

plukovník rychle. „Přišli jsme nabídnout pomoc. V celé Mléčné dráze, v téhle galaxii, řádí 

divná nemoc. Každý, kdo ji chytí, umře. Přinesli jsme lék, ale musí se upravit.“ 

Vzduch kolem T’akayi se zavlnil a před Diazem stanula stříbrná postava s žábrami po 

stranách tváří. 

„Nemoc?“ zeptala se. 

„U vás není nikdo nemocný?“ zeptal se Diaz překvapeně. Toto byla pátá planeta, kterou 

navštívil, a zatím na každé se s nemocí, kterou přinesli Shermaal, setkali. 

T’akaya se pootočila a podívala se na další stříbrnou postavu. Okamžik mezi sebou 

telepaticky komunikovali, a pak se T’akaya lehce uklonila. 

„Děkujeme za lék.“ 

Plukovník Diaz jí podal kufřík s manuálem a zarazil se. Nevěděl, nakolik tito divní tvorové 

porozumí angličtině. 

T’akaye se tenké rty zvlnily úsměvem. 

„Děkujeme za lék,“ zopakovala a zmizela. 

Plukovník se rozhlédl, ale neviděl ani mimozemšťany, ani vlčici a ani havrana Xe’lse. 

Zavrtěl nad tím hlavou a odešel k Bráně. Pokud nemoc dorazila i sem, ti divní tvorové si už 

určitě nějak poradí. 

T’akaya se přenesla do velké místnosti s mnoha lůžky, na kterých leželi jejich indiánští 

chráněnci. Rychle přešla do malé prosklené laboratoře a položila kufřík na průhledný stůl. 

Vedle umístila manuál a položila na něj ruku. 

„Nejsou tak nemožní, jak jsme si původně mysleli,“ řekla Xe’lsovi stojícímu opodál. 

„Snad se nám podaří některé zachránit.“ 

Xe’ls přikývl a otevřel přinesený kufřík. 

 

„Chako, je tady někdo nemocný?“ Daniel Jackson se ptal už potřetí a stále se nezdálo, že 

by mu Unas chtěl porozumět. Snažil se popsat, co nemoc dělá, ptal se, kolik mají mrtvých, ale 

Chaka na nic z toho rozumně nereagoval. Doktor si povzdechl. Jejich komunikace nikdy 

předtím tolik nevázla. 

„Pozveš mě do vaší vesnice?“ zkusil to jinak. 

Chaka širokým gestem ukázal na cestu a vykročil po ní jako první. 

„To je lepší,“ usmál se mu na záda Daniel. Úsměv mu vydržel do té doby, než se ocitli u 

Hvězdné Brány. 

„Co se děje, Chako? Prosím, mluv se mnou.“ 

Unas začal pomalu mluvit a názorně přitom ukazoval rukama. Daniel se chvíli mračil, ale 

pochopil, že Unasové na svoji planetu vyhlásili embargo. Jakékoli cestování mezi světy bylo 

přísně zakázáno a porušení tohoto nařízení se trestalo smrtí. To, že byl Daniel ušetřen, byla 

jediná výjimka, kterou byl Chaka ochoten udělat, ale i to mělo svá omezení. Ví o nemoci, 

která řádí všude jinde, a nechtějí s ní mít nic společného. Na jejich planetě není a tak to musí 

zůstat. 

Daniel se Chakovi snažil vysvětlit, že přinesl lék, ale Unas byl neoblomný. Daniel musí 

odejít i s kufříkem a nesmí se vrátit. Od této doby budou Unasové žít odděleně od všech 

ostatních ras.  

 

„Přišel jsem si pro lék. Prý nějaký máte,“ řekl klidně Baal a postavil sklenici na stůl vedle 

sebe. „Nebo to jsou jenom fámy?“ 

Jack se zamračil. „Proč bych tě neměl hned tady na místě zabít? A vůbec, neměl jsi být už 

dávno mrtvý?“ 
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„Možná v nějakém jiném vesmíru, Jacku. Můžu ti pořád říkat Jacku, viď? Ale jestli 

nedostanu ten lék, možná za chvíli mrtvý budu,“ ujistil ho Baal, seskočil ze stolu, došel 

k velkému oknu a zadíval se pod sebe na Hvězdnou Bránu. 

 Generála O’Neilla napadlo, který idi… nový zaměstnanec pustil do SGC tohohle hada. 

„Pane?“ Do zasedačky jako na zavolanou vstoupila dvojice vojáků. 

„Výborně,“ zamumlal Jack. „Odveďte toho pána na izolaci a dobře ho hlídejte,“ kývl 

hlavou k Baalovi. 

„Taková pohostinnost,“ ušklíbl se na něj goa’uld, ale bez protestů s vojáky odešel. 

„Ehm, generále,“ ozvalo se z kouta za Jackovými zády. O‘Neill skoro nadskočil. Myslel, 

že je v místnosti sám a právě se, stejně jako předtím Baal, zadíval na prostranství kolem 

Hvězdné Brány. 

„Jonasi!“ vykřikl trochu hlasitěji, než měl původně v úmyslu. „Omlouvám se, nevšiml 

jsem si, že tu jsi.“ 

„To je v pořádku, nevšimli si ani jiní, a za to jsem docela rád,“ usmál se Jonas Quinn. 

„Chtěl jsem poděkovat za vakcínu. Jak jsem slyšel, naši lékaři už ji začali vyrábět a 

rozdělovat mezi…,“ zarazil se a povzdechl si. 

„Zbylo vás málo,“ odhadl Jack. Vlastně ani hádat nemusel, na všech planetách to bylo 

stejné. Pokud obyvatelstvo nevymřelo úplně, zůstaly jen zlomky jejich původního počtu. 

Jonas se zatvářil tak vážně, jak u něj generál ještě neviděl. Po věčném úsměvu nezůstala 

ani památka. „Baal na tom není vůbec dobře,“ řekl po chvíli mlčení. „Než jsi přišel, ležel tady 

zkroucený na zemi.“ 

Jack se jenom ušklíbl. Nehodlal Baalovi pomoci vůbec v ničem. 

„Slyšel jsem, že Samantha,“ začal zase Jonas, ale zarazil se, když uviděl, jak se Jack 

zatvářil. 

„Ano,“ řekl stroze generál. „Žádná rozloučení se nekonají, jestli ses chtěl zeptat na tohle.“ 

Jonas zaraženě kývl. „A co Daniel a Teal’c?“ odvážil se zeptat. Nepočítal s tak chladným 

rozhovorem. 

„Daniel je právě na cestách se sérem a Teal’c je na Dakaře,“ zavrčel Jack. 

„Dobře. Můžu nějak pomoct?“ Jonas se nechtěl vzdát, i když jasně cítil, že se jeho 

audience blíží ke konci. 

Jackovu odpověď přerušila aktivace Hvězdné Brány. Generál se beze slova rozběhl po 

schodech dolů do řídící místnosti a Jonas po váhavém přešlápnutí běžel za ním. 

Iris zůstala zavřená a technici čekali na potvrzovací kód. Jacka znovu napadlo, jak se Baal 

dostal na základnu. Právě se chtěl zeptat, který z kódů jeho nečekaná návštěva použila, když 

se na připojeném monitoru objevila tvář plukovníka Petrolliho z týmu SG8. 

„Jsme na planetě Bedrosianů a Optriců a pátráme po doktoru Winklerovi a jeho 

doprovodném týmu,“ hlásil. „Sice jsme je nenašli, ale víme, kde jsou. Bedrosiani je zajali. 

Podle optrických zvědů zabili velitele SG týmu, doktora donutili upravit sérum a vytvořit 

laboratoř na jeho výrobu a teď ho vláčí po celé planetě a nechávají ho očkovat všechny 

Bedrosiany. K Optricům se nesmí ani přiblížit. Zbytek týmu drží ve vojenském vězení jako 

rukojmí, kdyby se jim doktor vzepřel. Optricové si myslí, že jakmile bude očkování 

Bedrosianů dokončeno, zabijí všechny včetně doktora. Prý se těší, že se Optriců konečně 

zbaví jednou pro vždy.“ 

„A jak jste na tom vy?“ zeptal se Jack. 

„Generále O’Neille?“ vyhrkl překvapeně Petrolli. „Ano, pane. Zatím se nám daří zůstávat 

v úkrytu. Kromě pár optrických přátel o nás nikdo neví. Jestli budeme chtít naše lidi 

osvobodit, budeme potřebovat posily.“ 

„Proč tam neletěla některá z vašich lodí?“ zeptal se překvapeně Jonas. Už se nedokázal jen 

tiše dívat. 
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„Protože mají přísný zákaz přiblížit se k jakékoli nakažené planetě,“ zavrčel Jack. 

„Očkování u nich sice proběhlo taky, ale budu raději – všichni budeme raději – když se s tím 

zatraceným vypínačem vůbec nesetkají.“ 

Jonas se nadechl k dalším dotazům, pak si to ale rozmyslel. Generál neměl náladu na 

vysvětlování. Generál neměl vůbec žádnou náladu, kterou by Jonas chtěl poznat. 

Kelowňanský vědec se zadíval na obrazovku, kde plukovník stále ještě čekal na generálovo 

rozhodnutí. „Půjdu s posilami,“ nabídl se. 

„Ne,“ odmítl to Jack rázně. „Pošleme tam pár mariňáků. Kdo je volný?“ zeptal se technika.  

„Éééé, poručík Machevski a jeho jedenáct mužů,“ jel muž prstem po ručně psaném 

seznamu vedle klávesnice. 

„Dobrá, ať se připraví.“ Jack se otočil. „Á, konečně je tady,“ usmál se najednou a zamával 

rukou na plukovníka Davise, který se právě objevil ve dveřích. 

„Generále,“ pozdravil ho Davis. 

„Generále,“ zašklebil se Jack. „Vítám vás tady. Hned se toho můžete ujmout.“ 

Davis kývl a očima těkal po místnosti, jak se snažil se co nejrychleji srovnat s tím, že 

nevidí známé tváře. 

„Generále?“ povytáhl Jonas obočí. 

„Generál Davis je nový velitel SGC,“ vysvětlil Jack. „V Pentagonu už prý po mně touží, 

tak zařídili, abych se mohl vrátit,“ zatvářil se kysele. 

 

Jennifer se pomalu sunula podél stěny chrámu a sledovala shromážděné lidi. Zdálo se jí, že 

některé z nich letmo poznává z materiálů SG o Luciánské alianci, ale jistá si nebyla. Nikdo si 

jí nevšímal, všichni seděli na zemi a soustředili se na cosi, co se dělo před nimi v šeru přírodní 

jeskyně, která zabírala asi pětinu chrámu. 

Prostorem zaznělo dunění provázené jasnými hlasy kovových zvonků. Jennifer se vytáhla 

na špičky, a pak se vyškrábala na vysoký parapet, aby viděla přes hlavy davu dál do jeskyně. 

Na členitém stropu byl zavěšen veliký gong, do kterého v pomalém rytmu tloukl obrovský 

muž dlouhou, látkou obalenou palicí. Zvonky se ozývaly z předních řad shromáždění. 

Rytmus gongu byl po chvíli téměř hypnotický. Navíc se z jeskyně začala valit šedivá 

oblaka. Jennifer se v tom prvním rozkašlala a přes slzy téměř nic neviděla. Schovala tvář do 

dlaní a strnula v obavě, že se k ní celý dav obrátí a … raději si ani nepředstavovala, co 

všechno by jí mohli provést. 

Nestalo se nic. Nikdo se ani neohlédl. Shromáždění zůstalo otočené k jeskyni a pomalu se 

kývalo ze strany na stranu do rytmu gongu. 

Jennifer slezla z parapetu na podlahu a vyplížila se z chrámu ven. Ušla ještě pár kroků a 

svezla se k zemi, protože se jí z čerstvého vzduchu roztočila hlava. 

„To přejde,“ ozval se nad ní hlas plný starostlivosti. „Při příští návštěvě vydržíš zase o 

chvíli déle a nakonec zůstaneš s ostatními až do konce. Kanasa se velice silná.“ 

„Co? Cože?“ Jennifer zvedla hlavu a zamžourala na postavu sedící vedle ní. 

Hubený muž se na ni nepřítomně usmíval a kýval se ze strany na stranu stejně, jako lidé 

v chrámu. 

„Kanasa?“ zeptala se Jennifer. To slovo jí něco připomínalo, ale nedokázala ho honem 

zařadit. 

„Kanasa!“ Muž se usmál ještě víc a v očích se mu objevil nadšený lesk. 

„Kde jsou vůdci z luciánské aliance?“ zeptala se ho Jennifer. Pochybovala, že jí odpoví 

srozumitelně a překvapilo ji, když širokým gestem ukázal k chrámu. 

„Všichni jsou tam. Viděla jsi je. Kanasa je zachránila. Její kouř je léčivý, nikdo už 

neumírá. Ani ty neumřeš.“ Naklonil se k ní, převážil se a zůstal ležet na boku. 
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„Kanasa?“ zopakovala znovu Jennifer. Hlava se jí přestávala točit, tak se zvedla a vydala 

se k Hvězdné Bráně. 

„Kasa!“ blesklo jí hlavou, když položila dlaň na středový kruh a Brána se otevřela. 

Automaticky zadala bezpečnostní kód a prošla na Zemi. 

 

 

 

 17. Na startovní čáře 

 

Doktor Matt Winkler se ohlédl ke dveřím, ujistil se, že jsou zavřené, a přesunul se k jiné 

části dlouhého pracovního stolu. Zatím vyráběl lék a podával ho přesně tak, jak si přáli ti 

Bedrosiané, co je zajali. Už několikrát se mu málem povedlo ‚omylem‘ předat vzorek 

skupince lidí, kteří se kolem něho pokaždé začali nenápadně motat, když ho jeho věznitelé 

vyvedli na očkování, ale strážní je vždycky odehnali. 

Matt se rozhodl, že je načase vzít do vlastních rukou nejenom záchranu zbytku týmu, ale 

také přinést Beckettův zázrak na pomyslnou druhou stranu planety. Kromě přípravy nových 

dávek vakcíny pracoval i na trochu odlišném „léku“, který měl vyléčit jeho a tři nešťastné 

vojáky ze Země, zavřené o dvě patra níž, z postavení zajatců. 

Matt po chvíli přemýšlení začal vyrábět průhlednou tekutinu, na vzduchu se rychle měnící 

na plyn a způsobující malátnost až bezvědomí. Tekutinu uchovával v pečlivě uzavřených 

skleněných ampulkách. 

Využil chvíle klidu, aby ampulky naposledy přepočítal a zdánlivě náhodně rozmístil do 

velkého dřevěného stojanu na zkumavky mezi dávky vakcíny. Poslední ampulku položil ke 

stojanu tak, aby nebyla ode dveří vidět a přitom ji mohl jednoduše schovat v dlani, jakmile 

přijde výzva k odchodu na další očkování. 

 

„Jennifer. Jenn, probuď se. To jsem já. Vstávej.“ 

Jennifer Kellerová – McKayová stěží odlepovala od sebe víčka, ale snažila se rozkoukat a 

zorientovat, kde je. 

Rodney se skláněl nad ženou a s obavami sledoval, jak se snaží probrat. 

„Co se děje?“ zamumlala a doktor McKay si zhluboka oddechl. Doktor Turmalo ho před 

okamžikem strašil, že jeho manželku mohla zasáhnout rozsáhlá ztráta paměti po požití nějaké 

omamné byliny. 

„Všechno je v pořádku, Jenn. Jsi na ošetřovně v SGC,“ začal Rodney a zachytil přitom 

Jennifer za rameno, protože se pokoušela posadit, a k Rodneymu zděšení i postavit na nohy. 

„Ještě zůstaň ležet, nebo teda sedět, když myslíš, ale vstávání bych rozhodně 

nedoporučoval,“ mumlal a nenápadně se ji snažil zatlačit zpátky do postele. 

„Nech mě být, Rodney,“ odstrkovala ho. Po vyslovení jeho jména se zarazila a zůstala na 

něj civět. „Rodney,“ vydechla. „Ty jsi tady? Atlantis. Město už není… už je…,“ 

„Jsme zpátky,“ ujistil ji Rodney a využil toho, že se přestala bránit, aby ji uložil zpátky. 

„Už jste vzhůru? Výborně,“ ozvalo se ode dveří. Rychle se k nim blížil generál Davis. 

„Doktor mi říkal, že budete ještě nějakou dobu spát. Jsem rád, že to moc dlouho netrvalo.“ 

„Co se vůbec stalo?“ chtěla vědět Jennifer. Cítila, jak jí Rodney pořád svírá ruku ve své, 

jakoby se bál, že ji ztratí. 

„To bychom také rádi věděli. Prošla jste Branou a složila se. Od té doby vás udržovali 

v umělém spánku a čekali, až z vás vyjde nějaký jed.“ 

„V umělém spánku? Jak dlouho?“ vyděsila se Jennifer. 

„Dva dny,“ uklidňoval ji Rodney. 
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„Kde jste byla? Proč jste se nevrátila se zbytkem týmu?“ ptal se generál. „A proč jste sem 

poslala všechny ty lidi? Rozkaz zněl přece jasně. Kromě našich lidí na Zemi nikdo nesmí.“ 

„Majo… vlastně, generále, moje žena se právě probudila. Není ve stavu, aby odpovídala na 

vaše otázky,“ vyjel Rodney na nového šéfa SGC. Výhrůžně se narovnal, ale dál tiskl Jennifer 

ruku. 

„To je v pořádku,“ usmála se na něho Jennifer, S vážnou tváří se pak otočila na generála. 

„Ti lidé byli roztroušení každý na jiné planetě. Pátrání bylo náročné, a kdybychom vždycky 

ještě vytvářeli speciální odnož léku, asi bychom nezachránili vůbec nikoho. Bylo výhodnější 

poslat všechny na jedno místo, kde se může pracovat na všech mutacích najednou.“ Pokrčila 

rameny a uložila si pohodlněji hlavu na polštář. „Navíc jsem hledala šéfy Luciánů, jestli se 

pamatujete,“ dodala a zavřela oči. 

Davis se na ni chvíli díval v očekávání, že bude pokračovat, ale doktorka mlčela a 

vypadalo to, že snad usnula. Přeletěl pohledem k Rodneymu, ale ten jen pokrčil rameny. Ke 

svému zklamání o Jenniferině cestě nic nevěděl, a i kdyby věděl, nejspíš by to generálovi 

neprozradil. 

Davis se na oba zamračil a odešel. Věděl, že bude nějakou dobu trvat, než si na něho noví 

podřízení zvyknou, ale doufal, že bude mít malou výhodu v tom, že na SGC občas pobýval. 

Zatím to vypadalo, že výhody se nepečou. 

 

„Vážení přátelé,“ začal doktor Richard Woolsey a rozhlédl se po prostoru Brány na 

Atlantis. Obě ruce na zábradlí ochozu stiskl tak, až mu zbělely klouby. Mezi tvářemi, které se 

k němu zvedaly, mu některé výrazně chyběly. Bleskově přehodnotil připravený projev a začal 

malou improvizací: 

„Děkuji, že jste všichni přišli. Je na čase, abychom vytyčili nové hranice, nové směry a cíle 

pro další fungování nejenom naší planety, ale také pro cesty za hranice Země. Využití sítě 

Hvězdných Bran nám může v dalším období velice pomoci, a proto by bylo asi vhodné 

připomenout několik osob, které s námi již nejsou, ale stály u vzniku nebo významných 

mezníků našeho mezihvězdného cestování. Nejprve je třeba jmenovat Catherine 

Langfordovou, která byla u toho, když byla Brána vyzdvižena…“ 

Výčet pokračoval dál jednotlivci i skupinami s krátkou větou připomínající jejich význam, 

ať už působili v Mléčné dráze nebo později v Pegasu. Když se dostal k posledním událostem, 

celou galaktickou pandemii shrnul několika vhodnými slovy a vyzdvihl jen několik málo 

osob. Samanthu Carterovou, generála Landryho, Aleca Calsona, který na mimozemské 

základně vydržel sám téměř až do konce, ale ukázalo se, že nebyl superhrdina, a pandemii 

podlehl dva dny předtím, než vznikl Beckettův zázrak. 

 „Jako posledního, ale rozhodně ne nejméně důležitého, bych chtěl vzpomenout 

plukovníka Johna Shepparda. Zemřel tak, jak žil: Při záchranné akci, která měla tolik 

kladných i záporných vlivů na celou populaci Mléčné dráhy, jako snad žádná předtím. Jako 

vždy dělal vše, co bylo v jeho silách, aby ochránil své blízké – a jako vždy, jeho snaha 

nevyšla přesně tak, jak si nejspíš představoval. Přes všechny rozporuplné pocity zůstane 

v našich očích hrdinou. Byl to on, kdo našel přepravní loď se zajatci. Důsledky nemohl tušit 

ani v těch nejdivočejších snech. Nikdo jsme je nemohli tušit. John Sheppard byl hrdina.“ 

Richard si otřel čelo do velkého tmavého kapesníku a s mírnými rozpaky přijal potlesk, 

který postupně sílil a brzy zanikl. V nastalém tichu pokračoval: 

„Pandemie je minulostí. Včera ve večerních hodinách se vrátil záchranný tým z planety 

Optriců a Bedrosianů i s doktorem Winklerem a zbytkem jeho podpůrného týmu.“ Richard se 

pousmál. „Záchranný tým neměl mnoho práce, protože doktoru Winklerovi se ještě před 

jejich zásahem podařilo zneškodnit ostrahu zařízení, kde byli drženi, a předat lék optrickému 

agentovi, takže i jejich část planety se nyní zbavuje posledních zbytků té příšerné nemoci. 
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Toto byla poslední zdravotní mise a ani ona neporušila stoprocentní úspěšnost. 

Samozřejmě pouze na planetách, kde ještě bylo koho zachraňovat. Jak mě informovala 

doktorka Kellerová-McKayová, například sdružení planet pod nadvládou luciánské aliance 

bylo zcela zdecimováno a těch několik zbývajících lidí ve významnějších pozicích se přidalo 

ke kultu, který se postupně zabíjí inhalací kouře z pálení nějaké speciální odrůdy kasy, které 

říkají kanasa. Co se Ashenů týká, máme zaručené zprávy, že jejich politika omezení 

porodnosti měla za důsledek úplné vylidnění zabraných planet, a než vyvinuli lék, i jejich 

populace klesla na takové minimum, kde hrozí následné vymření nebo nezvratná degenerace.  

A nyní k tomu, co čeká nás na Zemi…“ 

„Doktor Woolsey mluvil ještě dlouho, ale v podstatě řekl jenom to, že mezihvězdný 

výzkum bude omezen, protože je třeba uspořádat téměř vylidněnou planetu. Posádky 

hvězdných lodí budou zredukovány na minimum nebo staženy úplně a veškerá činnost se 

omezí na hlídky v bezprostřední blízkosti Země. Cesty Branou budou povoleny pouze za 

účelem rozvoje Země a udržení nejdůležitějších styků s dlouhodobě přátelskými rasami, které 

mohou přispět k rychlejšímu rozvoji Země. 

„Atlantis zůstane na oběžné dráze Země, ostatní vesmírné lodě dostanou rozkaz k přistání 

do doků a jejich posádky budou plnit úkoly na povrchu. Budeme je stahovat postupně tak, aby 

jejich přistání nevzbudilo zbytečnou pozornost, a také podle toho, jak budou přilétat po 

splnění posledních úkolů. Třeba s lodí Jackie Chan jsme nedávno ztratili spojení a nedaří se 

nám ho navázat, ale to je jenom otázka času. 

Pokud jste ještě nedostali seznam svých nových úkolů a povinností, jistě se k vám všem 

odstane v nejbližší době. Prosím, držte se ho. Byl vypracován s ohledem na současnou situaci, 

a třebaže se někomu bude zdát nesmyslný, věřte, že navazuje na další činnosti.“ 

Richard se odmlčel a přejel pohledem po shromáždění. 

„No, lidičky, máme hodně práce, tak se do ní hned pustíme. Kdo se potřebuje dostat zpátky 

na Zemi, prosím, do centra Asgardu, budete přepraveni přímo na požadované místo,“ ujal se 

slova podplukovník Lorne. Postavil se vedle Richarda Woolseyho. 

„Děkuji,“ řekl mu tiše Richard a společně odešli do kanceláře vedoucího expedice. 

 

„WEC v podstatě rozpustili,“ prohodil Radek Zelenka na půl úst, když procházel kolem 

Rodneyho. Trochu ho mrzelo, že ho nenechali ve výzkumném ústavu uprostřed Evropy, a 

také to, že si ho doktor McKay skoro nevšiml. Celý Woolseyho proslov přemýšlel, která 

z nutných prací je nejnutnější, protože hned po příhodu na Atlantis dostal tak dlouhý seznam 

úkolů, že začal vážně uvažovat o nějakém asistentovi. Dokonce o něj i požádal, ale zdálo se, 

že všichni vědečtí asistenti vymřeli při pandemii. 

„Vy jste Zelenka?“ oslovil ho někdo, kdo mu stál za zády. 

Radek se otočil a přeměřil si neznámého muže, který trpělivě čekal na odpověď a široce se 

usmíval. 

„Jo, to jsem já,“ odpověděl váhavě. Nebyl si jistý, jestli je na cizího muže dost zvědavý, 

aby se s ním zastavil na kus řeči. 

„Jsem Jonas Quinn z Kelowny, nevím, jestli vám o mě něco řekli,“ začal muž a zatvářil se 

rozpačitě. 

„Tak to jste vy?“ Radkovi došlo, koho má před sebou, a zvědavost zvítězila. 

„Mohl bych se vás zeptat…,“ začal Jonas a odváděl doktora Zelenku dál od všech 

zvědavých uší.  

Rodney se za nimi chvíli díval a hlavou se mu honilo, proč ten kelowňan neoslovil jeho, 

když je mnohem chytřejší než nějaký Zelenka, ale pak ucítil v dlani dotyk štíhlých prstů a 

nechal se od Jennifer odvést z prostoru Brány. Nijak zvlášť ho nepřekvapilo, že zamířila na 

ošetřovnu. 
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„Vypadá to, že budeme zase pracovat spolu,“ řekla tiše Jennifer, vybrala si temný kout, 

přitiskla do něj Rodneyho a natáhla se k němu pro polibek. 

„No, to rozhodně. Vždyť jsi moje žena, s kým jiným bys chtěla pracovat?“ mumlal 

Rodney. 

Jenn se zasmála a odstoupila. „Myslela jsem to tak, že mi nabídli místo v SGC. A ty tam 

prý budeš taky.“  

„Ach tak,“ povzdechl si Rodney. Doufal, že zůstane na Atlantis a podaří se mu protlačit 

tam i Jennifer. 

Jenn se na něho usmála. 

 

„A tak mě napadlo, jestli by se nějak nedalo zjistit, že je to ten pravý. Ten původní,“ 

uzavřel Jonas svůj monolog, ve kterém Radka Zelenku seznámil s návštěvou Baala. Slizký 

had byl stále ještě zavřený ve vězení v SGC, ale vakcínu na rozkaz generála Davise nakonec 

dostal, takže se těšil celkem dobrému zdraví. 

Radek si zajel rukou do vlasů a před očima se mu promítl seznam úkolů. Zastavil se a 

zadíval se na Jonase. „Nabízíte mi něco jako spolupráci?“ zeptal se překvapeně. „Nezavalili 

vás taky prací?“ 

Jonas se omluvně usmál. „Úkoly dostal doktor Jackson, ale nechce mě u sebe. Prý mu moc 

připomínám dobu, kdy jsem byl s jeho týmem, když se povznesl. A protože Sam je mrtvá, 

Teal‘c se už prý z Dakary nevrátí a Jack se dohaduje s…“ Jonas se zarazil, protože si nebyl 

jistý, jestli může Daniela citovat doslova. 

„… s těmi šašky z Pentagonu,“ napověděl mu Radek. Moc dobře věděl, jak je má doktor 

Jackson v lásce. 

Jonas kývl a pokračoval: „No, a protože cestování Branou je teď omezeno, hledám 

momentálně nějakou práci.“ 

Radek si ho ještě chvilku prohlížel, pak se odvrátil, pomalým krokem se dal znovu do 

pohybu a tvář se mu křivila usilovným přemýšlením. S asistentem by neměl žádný problém, 

ale nevyužít Jonasovy inteligence by byla chyba. 

„Dar z nebes,“ zamumlal si pro sebe. „No, Jonasi Quinne, čeká nás hodně práce,“ 

pokračoval vzápětí nahlas a zrychlil, aby se co nejdřív dostali do jeho nové laboratoře. Čekala 

je dlouhá cesta asgardským paprskem z Atlantis na Zemi. 

 

„Bude to náročné,“ povzdechl si Richard Woolsey. Seděl v křesle za stolem a díval se, jak 

si Evan Lorne sedá proti němu. 

„Zvlášť potom, co Jekatěrina narazila plnou rychlostí do Europy,“ pokýval Evan hlavou. 

Ruští generálové s rodinami, kteří se chtěli ukrýt před pandemií ve vesmíru, tam nemoc 

naopak donesli. Neřízená hvězdná loď kličkovala několik dní sem a tam po sluneční soustavě 

a skončila na jednom z mnoha měsíců Jupitera. V té době už nikdo na palubě nebyl naživu. 

Další lodě hlídkující kolem Země měli rozkaz neopouštět svoje místa, pokud nebude hrozit 

srážka s třetí planetou systému nebo s Měsícem.  

„Moc lodí nám stejně nezbývá,“ uvažoval Evan nahlas. „Daedalos je uložený v doku i 

s tou mašlí,“ pousmál se. „Sun Tzu tam sedí taky, Jekatěrina už není, Kutuzov nejspíš taky ne, 

s Jackie Chanem nenavážeme spojení a Oddysea je mimo náš dosah. Až se vrátí George 

Hammond z galaxie Ori, vyjmou společně s Apollem vytáčecí panel na superbráně a sednou 

si tady taky. Angličani a Francouzi už svoje lodě stáhli, jestli jsou moje informace správné. 

Zbývá jenom Eagle.“ Podplukovník zvedl hlavu a podíval se na doktora Woolseyho. 

„Právě teď ho navádějí na přistání na Aljašce,“ doplnil ho Richard. 

„Snad Shermaal zase nezaútočí,“ povzdechl si Lorne. 

„Musíme doufat. Mléčná dráha je zranitelná víc než kdy jindy.“ 
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18. Pohled stranou 

 

Solární soustava jediného namodralého slunce s kupkou různě velkých planet zářila jako 

vybroušený drahokam. V galaxii Pegas bylo takových víc, ale tato byla v něčem výjimečná. U 

druhé planety se poblíž dvou vesmírných lodí na orbitě vznášela velká obdélníková cedule 

připevněná na dlouhém kolíku se zašpičatělým spodním koncem. Na kolíku těsně pod cedulí 

byl umístěn lokátor, který vyznačoval přesnou polohu objektu. Na ceduli bylo  ve wraithštině 

velkými písmeny napsáno jednoduché prohlášení: „POZOR, VIRUS! SKLIZEŇ NA 

VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!“ 

Ani na jedné lodi si cedule nevšímali. Neměli důvod, protože ji tam vlastnoručně před pár 

hodinami umístili. Na můstku plavidla o pár metrů blíž k planetě probíhal trochu zvláštní 

rozhovor: 

„Neporoučím, žádám. Doufám, že si uvědomuješ ten rozdíl.“ Krabat se snažil o přívětivý 

tón. Zdráhavé přikývnutí mu bylo jedinou odpovědí. 

„Nikdo jiný nemá takové výhody,“ zavrčel Krabat. Do této doby si nedokázal představit, 

že by někdo váhal nad možností, kterou mu nabízel, ale tvor stojící před ním o tom snad… 

přemýšlel? 

„Jsem si toho vědom,“ zazněla rozvážná odpověď. 

„Takže se připojíš k naší cestě a poklekneš před královnou,“ shrnul to Krabat. 

„Mám podmínky. A před nikým klekat nebudu.“  

Krabat zaťal ruku v pěst, ale ovládl se a nechal ji spuštěnou podél těla. „Podmínky?“ zeptal 

se výhrůžně. Jeho protějšek to nechalo klidným a začal s výčtem požadavků: 

„Chci s královnou mluvit osobně. Sám určím, koho vezmu na svoje lodě…“  

Krabat poslouchal a čím déle ten naproti mluvil, tím pevněji zatínal zuby. Kdyby nedostal 

nekompromisní rozkaz, odešel by hned po prvních slovech toho vzpurného velitele, ale jeho 

paní se vyjádřila jasně. Velitel Ace se musí připojit k jejich plánu. 

 

„Chci s tebou mluvit. Sám.“ 

Ace se díval na obrazovku s tváří Michaela a přemýšlel, co mu tak asi může chtít. 

„Dobrá,“ rozhodl po pár okamžicích váhání. Domluva na čase a místu byla ukončena po 

dvou větách. Oba to místo znali. 

„Poslouchám.“ Ace stál s rukama založenýma a přimhouřenýma očima se díval na 

Michaela. Zdálo se, že se plně soustředí na rozhovor, přesto pečlivě sledoval okolí, Netušil, co 

může očekávat od někoho, kdo dokázal pořádně zavařit pozemské expedici a překazit jim 

některé plány. 

„Ještě se přátelíš s těmi… lidmi ze Země?“ začal Michael otázkou. 

„Stále používáš jméno, které ti dali?“ ušklíbl se Ace. 

Michael se na něj zle podíval, ale přijal, že oba nechají úvodní dotazy nezodpovězené. 

„Něco jsem našel, ale je nás málo, abychom… potřebuji tvou pomoc,“ začal znovu. 

„Co? Kde?“ 

„Je to téměř nesdělitelné. Raději bych ti to ukázal. Pokud se tedy svěříš mé přepravní lodi a 

mému pilotnímu umění.“ 

„Chceš ještě někam letět?“ zamračil se Ace. 
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„Není to daleko.“ Michael se otočil ke své lodi a ohlédl se. Ace se nepohnul. „Toto 

plavidlo není vybaveno nadsvětelnými motory. Poletíme na jinou planetu této soustavy,“ 

vysvětlil Michael. 

Ace pomalu rozpojil ruce zkřížené na prsou, naposledy přejel pohledem okolí a vykročil 

k lodi. Cestou přemýšlel nad tím, že se u něj začala projevovat nečekaná zvědavost. Po její 

příčině pátrat nemusel. Některé chvíle předchozího života měl zadřené jako třísky v dlaních a 

nemohl se jich zbavit. Při příležitostech, jako byla tato, se mu zjevoval přízrak lidské ženy a 

trefnými poznámkami ho naváděl k nepředloženému jednání. 

 Cesta trvala opravdu jen krátce a loď dosedla na povrch páté planety té soustavy na okraji 

široké písečné pánve. 

Ace zůstal stát ve východu z plavidla a rozhlédl se. Už měl na jazyku něco o promarněném 

čase, když Michael bez zastávky prošel kolem něho a jen mávnul rukou, aby Ace popohnal 

správným směrem. 

„Byla to náhoda,“ začal a zarazil se. Odtahoval přitom plachtu položenou na kus země, kde 

byl odstraněn písek. 

Ace chtěl pokynout, aby pokračoval v řeči, ale zarazil se, sklonil se k odhalené zemi a 

přejel rukou po hladkém povrchu. 

„Sken,“ řekl Michael tiše a podal Aceovi wraithskou podobu tabletu. 

Wraithský velitel zůstal sedět v podřepu a zadíval se na zrnitý obraz. „Město?“ vydechl 

překvapeně. 

Michael se potěšeně usmál. Chtěl Ace překvapit a vypadalo to, že se mu zatím daří. 

„Wraithské město,“ upřesnil. „Z větší části rozpadlé, ale pořád s rozeznatelnými rysy.“ Dotkl 

se obrazovky v jednom místě a sledoval Aceův výraz. 

Wraith v podřepu se zvedl zpátky do stoje a oči nespustil ze zpola průhledné blány, kterou 

držel v ruce. „Wraithské,“ potvrdil s přikývnutím. V rozmazaném obrazu trosek pod nánosy 

písku mu byly některé tvary známé, i když nedokázal vysvětlit proč. 

„Je ještě…,“ začal Michael, ale Ace se mezitím dotkl okraje zobrazení a nechal načíst další 

sken. Michael stiskl rty a čekal. Jemu trvalo dvě hodiny, než našel to, na co v dalším 

okamžiku zamířil Aceův černý nehet. 

„Co je to?“ zeptal se velitel napjatě. 

„To, co si myslíš.“  

„Kolik?“ 

Michael vycenil zuby. „Hodně.“ Pak zvážněl. „Nevím, v jakém jsou stavu, a sám se pro ně 

nedostanu. Navíc…,“ zaváhal. 

„Nikdo se o tom nedozví,“ pronesl Ace s očima upřenýma do Michaelových. 

Michael mlčel a čekal. 

„Dobrá,“ pokrčil Ace rameny. „Poletíš se mnou.“ 

Michael se ani nepohnul a dál se Aceovi díval do očí. Váhal. Všechno vsadil na jednu 

kartu a doufal, že je to nejvyšší eso. Podle jména by to odpovídalo, ale ve skutečnosti – vzdal 

se toho nejcennějšího, co našel, aby si získal Aceovu pozornost. 

Velitel pochopil, co se v Michaelově hlavě odehrává, ale nehodlal mu to ulehčovat tím, že 

by ho nechal nahlédnout do svých myšlenek. Trocha nejistoty neuškodí. Znovu se zadíval na 

tablet a zvětšil označenou oblast. 

„Bude obtížné je vyzvednout,“ řekl zamyšleně. „Mechanické poškození, ztráta energie, 

chybná manipulace. To a kdoví, co ještě. Měli bychom počítat se zklamáním.“ Podíval se na 

Michaelovu pobledlou tvář. „Ale rozhodně bychom měli zachránit, co půjde,“ dodal 

s náznakem úšklebku. 
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Michael se kousl do rtu. Chvíle váhání byla pryč. „Chci rozhodnout, kdo bude o tom 

pokladu vědět, až přijde čas,“ řekl důrazně. „A chci velet jedné z tvých lodí. Ta moje další 

cestu nepřežije.“ 

Ace kývnutím hlavy souhlasil s první částí Michaelovy řeči. „Velet?“ zeptal se ledově. Při 

příletu na místo setkání si všiml, že Michaelova loď se sotva drží pohromadě. Vypadalo to, že 

ji našel na smetišti mezi vyhozeným harampádím. Ale velení? 

„Tak daleko ještě nejsme,“ odmítl Michaelovu podmínku. 

Michael cítil, jak se mu napínají svaly, ale přinutil se ovládnout. Každý musel z něčeho 

slevit. V galaxii Pegas nezůstalo téměř nic pro Wraithy poživatelného. Pečlivě udržované 

pastviny byly znehodnoceny hoffanským virem a těch pár zbývajících vyhladily první lodě, 

které se k nim dostaly. Mnoho wraithských lodí přešlo do stavu hibernace, ale stále to 

nestačilo. Pořád hrozilo, že Wraithové skončí svoji existenci tím, že vyhladoví.  

„Dobrá,“ ukončil Ace dohady dřív, než mohly zmařit pokračování spolupráce. „Jedno po 

druhém. Nejprve vyzvedneme z písku ta ZPM a zjistíme, jestli jsme našli poklad.“ Vzpomněl 

si na svého bývalého zástupce a přes tvář mu přelétl stín. Ale na vzpomínání nebyl čas ani 

místo. „Měli bychom si pospíšit,“ uvažoval nahlas. Důvod svého spěchu už ale nevysvětlil. 

Schůzka s královnou byla pouze jeho záležitost. 

 

„A co ještě říkal?“ královna na sobě nedala znát, jestli je spokojená s tím, že uvidí 

wraithského velitele, který jí osobně i jejímu malému společenství několikrát zachránil život, 

nebo jestli kvůli tomu zuří. 

„Měl ještě několik… přání, má paní. Jistě ti je chce přednést sám,“ sklonil Krabat hlavu. 

„Tak tedy schůzka,“ řekla královna s drobným povzdechem, obrátila se, došla ke křeslu a 

sedla si s rozmáchlým gestem usměrňujícím šaty, aby se kolem ní správně poskládaly. 

„Můžeš jít,“ propustila svého velitele a zamyšleně si podepřela bradu dlaní. 

Cesta do Mléčné dráhy v podstatě nebyla složitá, znala ji dobře. To dávné setkání 

s parazitem, který se jí usadil v hlavě, po sobě zanechalo mnoho užitečných vzpomínek. A 

ještě něco jí po něm zůstalo. Jméno. Přistihla se, že sama sebe v myšlenkách nazývá Anat. 

Považovala to za příhodnější, důstojnější a lépe vystihující její osobnost. 

Zpátky k cestě, napomenula sama sebe. Shromáždit všechny wraithské lodě ji bude stát 

značné úsilí a zatím nevyřešila nutnost regenerace lodí při delších cestách. Proto také 

souhlasila se schůzkou, o kterou požádal Ace. Dokázal přesvědčit ty vetřelce z Mléčné dráhy, 

aby se s ním podělili o některá svá tajemství. Třeba bude vědět, jak regeneraci obejít. Nebo… 

něco jiného. Ušklíbla se. Bylo jí v podstatě jedno, jakým způsobem se dostanou na nové 

pastviny. Pokud to ten velitel vyřeší, dostane, co bude chtít. Jistě to nebude nic nemožného. 

Wraithská populace se za posledního půl roku silně ztenčila. Hoffanský virus řádil, dokud 

nebyly nakažené planety řádně označeny. Původní plán je vyhladit nakonec opustili pro jeho 

energetickou náročnost. Nemohli si dovolit plýtvat, když to nebylo nutné, prosté označení 

nebezpečí stačilo. Další problém byl v bojích o poslední zbytky neznehodnocené potravy, 

které nabíraly na intenzitě. Označení nevhodných planet bylo jednoduché, ale co 

s hladovějícími Wraithy, na to zatím nepřišla. 

 

„Zdravím tě,“ pokynula návštěvníkovi. Krabat se zarazil ve dveřích a odešel, až když 

k tomu dostal výslovný pokyn. Ace počkal, dokud nezůstali s královnou sami, pak se ujal 

slova jako první: 

„Děkuji za přijetí, tvůj nový velitel je velice výkonný a oddaný,“ pousmál se. 

„Ano,“ souhlasila Anat. „Jednou povede spojené vojenské jednotky. Ale kvůli němu jsem 

s tebou mluvit nechtěla. Řekni, jak je na tom naše frakce? Dá se ještě vůbec mluvit o 

frakcích?“ 
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Ace zvážněl a povzdechl si. „Je to špatné. Wraithská společenství se rozpadají všude, kam 

se podívám. Boj o poslední zbytky potravy je vyčerpávající. Každá loď jedná sama za sebe.“  

„A ty? Jak přežívá tvoje loď?“ 

Ace naklonil hlavu na stranu a zmlknul. 

Královna se na něj zamračila. Pokus o získání informací o stavu Aceovy lodě nevyšel. Moc 

tomu nevěřila, ale za pokus to stálo. 

„Tak dobře,“ ušklíbla se. „Tvoje loď, tvoje starost. Jsi tady kvůli něčemu jinému. Jak už ti 

řekl můj velitel, chci Wraithy přivést k novým pastvinám nezasaženým žádným jedem. Znám 

cestu a hledám někoho, kdo mi pomůže vyřešit pár technických drobností.“ 

Ace neovládl pobavený úšklebek. 

„Myslíš tím, jak na cestě nakrmit tisíce hladových rukou a jak se s našimi loděmi dostat 

z jedné galaxie do druhé? Máš pravdu – samé drobnosti.“ 

„Ty víš, kam…?“ Královna se na Ace překvapeně podívala. 

„Také jsem o tom přemýšlel. Ale překvapuješ mě. Na něco jsi zapomněla.“ 

„Já nezapomínám!“ vyjela na něj rozzlobeně. 

Pokrčil rameny. 

Anat začala přecházet po místnosti sem a tam a při každé otočce na Ace vrhla výhrůžný 

pohled. Věděla, že se od něj nic nedozví, pokud se ho nezeptá přímo, a ani tak není jisté, jestli 

jí odpoví. Nemohla mu ani poručit. Vlastně mohla, ale nebylo by to k ničemu. Nepotřeboval ji 

tolik, jako ona jeho. Pokud byly její informace přesné, a věřila, že jsou, lodě pod jeho přímým 

velením netrpěly nouzí. Nikdo nevěděl jak, když vojáci nesklízeli. Ace se se svými plavidly 

přesouval galaxií zdánlivě bezcílně a nezůstal stát u žádné z planet, které by mohly jeho 

posádkám poskytnout stravu. 

Zastavila se před velitelem a zadívala se mu do očí. „Znáš moji nabídku: Cestu do Mléčné 

dráhy k planetám plným lidí bez hoffanského viru. Zůstane ti pozice velitele a na svých lodích 

si můžeš dělat, co budeš chtít. Ale před ostatními mi budeš prokazovat náležitou úctu a 

poslechneš moje rozkazy.“ Pohybem ruky Ace zarazila dřív, než začal protestovat. „Rozkazů 

nebude moc, ale je zapotřebí, aby náš postup nebyl chaotický. Nehodlám přivézt wraithské 

společenství do nové galaxie a nechat ho tam zničit první vyspělejší civilizací. Budeš 

spolupracovat!“ 

Ace na ni vztekle zíral. Oba měli něco, co ten druhý potřeboval. Neobešli se bez 

spolupráce, ale poslouchat rozkazy? Tomu už dávno odvykl. 

„Budu spolupracovat,“ souhlasil se zaťatými zuby. K poslouchání rozkazů se nevracel. 

Královna kývla. Věděla, že nedosáhla žádného vítězství, ale snad to stačí, aby se dostali o 

krůček dál. Přesně věděla, jak má takový krůček vypadat. 

„A teď,“ usmála se na Ace, „mi řekni, jak krmíš svoji posádku.“ 

Ace pohnul čelistmi a přinutil se k odpovědi. 

„Přišla bys na to sama. Tvůj bývalý velitel je teď na jedné mojí lodi.“ 

„Aiwe? Ano, ten…“ Anat se zarazila a vytřeštila na Ace oči. 

 

 

 

19. Zachránci a zachránění 

 

Příjemnou otupělost, která ho unášela do nekonečna, začal rušit protivný zvuk. Nechtěl se 

budit a zjišťovat, co se děje. Bylo mu dobře. Nic necítil, nic ho nebolelo, jen uši. Trhnul 

hlavou a zamrkal do černého prázdna. Pohnul rukama a nohama a znovu se dostavil ten pocit 

neskutečna. Ostré pípnutí mu skoro roztrhlo bubínky a oči oslepil záblesk červeného světla.  
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„Co to, sakra, je?“ rozkřikl se. Jeho hlas zněl dutě. Zamrkal a soustředil se na svoje okolí. 

Před ním byla černá propast vesmíru tečkovaná vzdálenými hvězdami. Natáhl před sebe ruce 

a zadíval se na bílé válce zakončené pětiprstými rukavicemi. Skafandr? 

Lehké ťuknutí do zad ho přimělo pootočit hlavu, jak nejvíc to šlo. Sotva zahlédl hladký 

antracitový povrch čehosi, o co se opíral, uši mu opět zasáhlo pípnutí. Zvedl před sebe levé 

předloktí a zadíval se na displej. Musel několikrát zamrkat, aby na něj dokázal zaostřit. 

„Výška, tlak, teplota, rosný bod,“ zamumlal a zkoumal, čím je jeho pobyt ve skafandru 

ohrožen. Tlak byl v pořádku, teplota trochu vyšší, ale v mezích. Další pípnutí a jeden ukazatel 

se červeně rozblikal. 

Třicet, dvacet devět, dvacet osm… začalo odpočítávání. Vzduch! V panice začal hledat 

trup známé lodě, aby se dostal do bezpečí. Točil se dokola a nic známého neviděl. 

Dvacet, devatenáct… 

Přinutil se přestat lapat po dechu s otevřenými ústy. Srdce mu utíkalo jako o závod. Uviděl 

svůj tep na displeji a zamračil se na něj. Kde je jeho loď?! 

Patnáct, čtrnáct… 

Znovu se otočil kolem osy. Pomalu a rozvážně přejížděl očima každý kousek viditelného 

vesmíru. Nikde nic. 

Osm, sedm… 

Přehmátl, aby se víc pootočil v dalším směru. Automaticky se přitom ujistil, že se pevně 

drží výstupku na té antracitové stěně. Antracitové stěně? 

Pět, čtyři… 

Pípání a červené světlo ho rušily v soustředění, přesto se mu podařilo najít malou destičku 

na povrchu antracitové stěny. Stačil malý tlak jeho ukazováčku, aby se hned vedle začala 

odsouvat vysoká úzká deska a odhalila velkou místnost uvnitř… něčeho. Bylo to jedno. Chytil 

se okraje a vletěl dovnitř. Zároveň aktivoval magnetické přichycení v botách. Krátké 

zabzučení ve sluchátkách a pevně stál asi dva metry od výpustě do vesmíru. Chtěl se otočit a 

najít zavírání, ale nohy ho nechtěly poslouchat. Boty byly k podlaze místnosti pevně 

přichycené. 

Jedna, nula… 

Naposledy se nadechl a zadržel dech. Pořád se snažil zvednout nohu. Stál zády k otvoru, 

tak si nevšiml, že deska právě zapadla na své původní místo. Jen slabé zachvění a změna 

matného světla hvězd v naprostou a neprostupnou tmu mu naznačila, že je zavřený na 

neznámém místě. Těsně před ním sjel ze stropu panel s červeně zářícím displejem. Slovnímu 

označení nerozuměl, ale nákresům ano. Dotkl se jednoduchých obrázků, zobrazujících kyslík 

a dusík a hned vedle nastavil poměr. Panel zablikal, červenou barvu změnil na zelenou, pak 

zhasl a vyjel někam nahoru. Zelenkavé osvětlení zůstalo. 

Déle už dech zadržovat nedokázal. Chytil okraje přilby a zatáhl. Stál v přítmí, ruce mu 

visely podél těla, přilba plavala ve stavu beztíže vedle něj a on se s tváří staženou strachem 

poprvé nadechl. 

 

„Je to těžké, ale ne nemožné,“ přesvědčoval Radek Zelenka sám sebe. „Prostě to zapoj,“ 

poradil si. Zhluboka se nadechl, vzal silný kabel do obou rukou a jeho konec pomalu zasunul 

do otvoru ve válci, který vedl od podlahy až do stropu. 

„V pořádku, tok energie je stabilní,“ ozval se ve vysílačce hlas Jonase Quinna. 

Radek si hřbetem ruky otřel čelo a rozmazal si po něm černošedé šmouhy. Posbíral nářadí 

rozházené všude kolem, podíval se na hodinky na zápěstí a rozběhl se do výrobní haly. 

„Funguje to!“ vykřikl nadšeně, když uviděl, jak se automatizovaná výrobní linka pomalu 

rozbíhá. 

„Ano, sekaček na trávu bude dost,“ zašklebil se Jonas. 



76 

 

Radek se usmál, ale hned zase zvážněl. „Určitě by tě pustili,“ řekl s tichou naléhavostí. 

Jonas se zatvářil nešťastně. „Ne,“ zavrtěl hlavou. „Jednou jsem se vrátil, teď už ne. Oni 

chtějí…“ Znovu zavrtěl hlavou a odvrátil se. „Bez čeho se vaše civilizace ještě neobejde, 

když už může posekat trávník před domem?“ zeptal se na cestě ven. 

Radek se zadíval do plánu prací a protočil oči. „Bez hambáčů,“ zamumlal zděšeně. 

Záchranu Země si, po pravdě, představoval jinak. 

 

Michio Sató se pomalu vydal od zádě k přídi. Nahlédl do každé místnosti a zkontroloval 

každou drobnost. Trvalo mu to neuvěřitelně dlouho, ale loď Kutuzov zase fungovala. Životní 

podpora, umělá gravitace, osvětlení, místní komunikace, senzory. Spočítané a roztříděné 

zásoby byly pečlivě vyskládané na sražených stolech v jídelně. Jenom jeden malý stolek stál 

stranou a židle u něj byla poodtažená, jak ji nechal po posledním jídle. 

Na dveře strojovny se zamračil a šel dál. Jediné, co na celé lodi nefungovalo, byla dálková 

komunikace a pohon. Pohyb v hyperprostoru byl nemožný a podsvětelné motory nepracovaly. 

Zatímco hyperpohon a k němu připojená komunikace se vzdálenými objekty ve vesmíru 

nefungovaly prostě proto, že polovina jejich elektroniky byla uškvařená do jednoho 

nevzhledného ještě stále zapáchajícího koláče, který se nedal ničím nahradit, podsvětelné 

motory byly záhada. Jediné, čím mohl nějak usměrnit pohyb lodě, byly trysky. Korekcí 

naštěstí nebylo mnoho. Loď při setkání se Shermaal relativně stála, alespoň podle nejbližších 

hvězd, takže zbývalo jen uhnout několika velkým kamenům z jejich bludné cesty. Senzory 

byly jedno z prvních zařízení, které Michio zprovoznil, a hlasité upozornění na možnou 

srážku propojil do komunikace celé lodi, aby vždycky stačil včas zareagovat. 

Jeho pochod lodí skončil na můstku. Na velké přední obrazovce byl ve výsecích pečlivě 

poskládaný okolní vesmír podle toho, jak senzory přenášely obraz. 

Michio se zastavil u svého původního místa a přejel rukou po hraně tmavého ovládacího 

panelu. Všechny funkce už dávno převedl na velitelské křeslo, ale zastávku na svém postu si 

nikdy neodpustil. Nerozhodně se rozhlédl kolem sebe. Kufřík s nářadím odnesl už před třemi 

dny. Centrum Kutuzova bylo připravené k práci. Vypadalo skoro lépe, než při předání do 

provozu. Michio se na tu chvíli pamatoval, protože patřil k prvním, kdo dostal povolení na 

můstek vejít. Jako pilot měl za úkol provést testovací let, než se nalodí zbytek posádky. Byli 

tehdy v celé lodi jenom tři. Velitel Čeladov, vrchní technik a Michio. Loď voněla novotou a 

kromě motorů a podpory života nebylo ještě zapojené vůbec nic. Teď to bylo naopak. Jediné 

motory nepracovaly, jinak fungovalo úplně všechno. 

„Takhle se nikam nedostanu,“ postěžoval si nahlas. 

„A kam byste chtěl?“ rozlehl se můstek cizí hlas. 

Michio nadskočil leknutím. Rozhlížel se kolem sebe a hledal původce hlasu. „Co?“ vyhrkl. 

„Kdo jste? Kde jste?“ Křečovitě se chytil opěradla křesla před sebou. Měl obavu, že se 

zbláznil. Slyší přece cizí hlasy.  

„Tady pozemská loď Jackie Chan. Vydali jsme se vás najít. Jste hodně z kurzu, pane Sató. 

Jste Michio Sató, že ano?“ 

„Jackie Chan?“ Michio se trochu uklidnil, ale pořád nechtěl věřit, že by ho po tak dlouhé 

době někdo našel. 

„Velitel Wei Wang. Přeneseme se k vám na palubu.“ 

Sotva hlas domluvil, na můstku se se objevilo bílé světlo přenosu a po jeho zmizení si 

Michia prohlíželo pět mužů stěží ovládajících zvědavost. 

„Major Hong,“ představil se jeden z nich. Natáhl k Michiovi ruku, ale nepřestal se přitom 

podezřívavě rozhlížet kolem sebe. 

Michio si stejně podezřívavě prohlížel podávanou ruku. Pořád nemohl uvěřit, že ho někdo 

ze Země našel. Znovu ho napadlo, jestli ho samota nezahnala až za okraj šílenství. 
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„No tak, chlape,“ praštil ho do ramene další příchozí. „Seš dobrej. Celou cestu sme se 

sázeli, estli tě najdeme a estli budeš živej.“ 

Michio překvapením hekl a konečně majorovi potřásl rukou. „Vítám vás na lodi Kutuzov,“ 

zachraptěl. Na pochybnosti mu v dalších chvílích nezbyl čas. Nevěděl, na kterou z otázek má 

odpovídat dřív. Zároveň se postupně dozvídal nejnovější zprávy ze Země i zbytku galaxie. 

Bez námitek se nechal naočkovat proti neznámé nemoci, která řádila snad úplně všude. 

Složení léku byla poslední zpráva, kterou se na Jackie Chanovi dozvěděli. Pak vypadla 

komunikace a spojení se Zemí bylo přerušeno. Technici na Chanovi odhadovali opravy na 

deset hodin nepřetržité práce, pokud dostanou z Kutuzova chybějící součástky. 

„Shermaal jsme celou cestu ani nezahlédli,“ sděloval major Hong Michiovi. „Proletěli 

jsme tuto část vesmíru křížem krážem a nenašli jsme po nich ani stopu. Kromě vylidněných 

planet, samozřejmě.  

„Taky jsem je neviděl,“ zamumlal Michio nepřítomně, protože právě sledoval, jak jeden 

z techniků propojuje Kutuzova s Jackie Chanem, aby mohli začít s opravou podsvětelných 

motorů. 

„Vážně?“ pozvedl major obočí s ironickým úsměvem. 

„Vlastně ne,“ řekl zcela vážně a pomalu Michio s očima přišpendlenýma k jedné 

z obrazovek. „Vidím je právě teď.“ 

„Cože?“ Major se rozhlédl po můstku a pohled mu utkvěl na stejné obrazovce, na kterou 

už chvíli zíral Michio.  

Ve vesmírném prázdnu se tiše vznášela loď Shermaal. Byla stále větší a větší jak se 

přibližovala a na obou bocích se jí začínalo jiskřit. 

„Přenos!“ vykřikl major. „Okamžitě odpojte Chana, odlétáme,“ rozkázal technikovi. 

Ostatní návštěvníci na Kutuzovovi se sbíhali na můstek a bez hlesu se nechali pohlcovat 

asgardským přenosovým paprskem. 

„Běžte,“ mávl technik rukou směrem k majorovi a Michiovi, kteří s ním zůstávali jako 

poslední. Michio a Hong zamrkali v bílém světle a stáli na můstku Jackie Chana. 

„Pan Wang je …,“ začal major. 

„Ztracen,“ zašeptal kapitán čínské lodi. Na hlavní obrazovce bylo vidět, jak z plavidla 

Shermaal vylétly dva stříbrné paprsky, bez zakolísání proletěly trupem Kutuzova a zmizely, 

když se pozemská loď v mohutném výbuchu roztrhla. 

Wei Wang se díval na trosky lodě letící do všech stran a na pár chvil přestal vnímat okolí. 

Technik, který zůstal na Kutuzovovi, byl jeho syn. 

„Pane, ta loď!“ vykřikl Michio. Jako jediný netušil, že plukovník ty dvě vteřiny potřeboval 

na rozloučení. 

Plavidlo Shermaal se už natáčelo k Jackie Chanovi tak, aby mělo nejlepší úhel k výstřelu. 

„Do hyperprostoru. Ihned,“ zachraptěl plukovník Wang. 

Pilot byl na tento rozkaz připravený, takže otevřít hyperprostorové okno a vletět do něj byl 

jen okamžik. Shermaal vystřelili, ale jejich paprsky protnuly jenom prázdný prostor. Senzory 

přenášely informace o trase nepřátelské lodi a po jejich interpretaci Shermaal pokračovali ve 

své původní cestě. Ta loď jim neunikne. 

 

„Kde jsme?“ zeptal se plukovník Wang, když se ocitli v normálním prostoru. 

„U neobydlené solární soustavy, pane. Asi osm světelných let od místa setkání,“ zněla 

okamžitá odpověď. 

„Funguje už spojení se Zemí?“ zeptal se Wang. 

„Ano, pane, technikům se ho podařilo opravit asi před pěti minutami.“ Důstojník chtěl 

dodat, že opravy o pár hodin zkrátili, ale rozmyslel si to. Nechtěl zbytečně upozorňovat na to, 

že jeden z techniků chybí. 
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„Proveďte kontrolu a spojte se se Zemí,“ rozhodl Wang. „Skeny přes celou soustavu. 

Nechci už žádné další překvapení.“ 

„Nemohu sloužit, pane,“ vypadlo z drobného muže u výstupu senzorů. „Mám kontakt 

s další lodí… dalšími loďmi Shermaal.“ 

„Kde?“ 

„Na okraji soustavy. Jsou tři. Jedna neznámého typu, zvenčí velice složitá, další je 

obrovská, ještě větší než ta se zajatci, a poslední je klasická útočná. Asi ty dvě chrání.“ 

„Držím se ve stínu satelitu nejbližší planety. Shermaal by nás neměli zachytit,“ hlásil pilot 

zdánlivě klidným hlasem. 

„Sondy jsou ve výhodných pozicích a přenášejí obraz,“ řekl senzorový důstojník a bez 

příkazu převedl záznam sond na hlavní obrazovku. 

„Vysílejte to na Zemi bez zpoždění,“ rozhodl plukovník. 

Michio mezitím s pootevřenými ústy sledoval, jak se složitá loď Shermaal přiblížila 

k planetě nejvzdálenější od místní hvězdy, namířila na ni většinu ze svých chapadlovitých 

výstupků a ramen a z každého na planetu vyslala jiný druh energie, signálu nebo něčeho, co 

Michio nedokázal určit. Dlouhou dobu se zdánlivě nic nedělo. 

„Pane, podle záznamů…,“ začala říkat jedna z členek posádky v zadní části můstku, když 

složitá loď přerušila vysílání postupně ze všech aktivovaných výstupů a zacouvala do větší 

vzdálenosti. Na její místo se přesunulo nákladní plavidlo a také vysunulo jakési chapadlo, 

pouze jedno a silnější, než všechny ze složité lodě dohromady. Jeho velikost přihlížejícím 

došla až po nějaké době, když si uvědomili velikost nákladní lodě. Konec chapadla zmizel 

v rychle vířících mracích planety. 

„Podle záznamů by tato soustava měla mít dvanáct oběžnic s desítkami měsíců,“ dokončila 

žena větu do naprostého ticha. 

„Vždyť je jich jen osm,“ zamračil se na svoje stanoviště senzorový důstojník. 

„Teď už sedm,“ opravila ho žena roztřeseným hlasem. 

 

 

 

20. Násoska a jiná jména 

 

Shana Morris se rozhlédla po opuštěné vesnici a rozhodila rukama. To gesto bylo spíš 

zlostné než bezmocné, ale její tvář nedala žádný pocit znát. 

„Nebudou rádi,“ prohodil k ní Cameron Mitchell. I on se tvářil nezúčastněně. „Ještě se 

podíváme vedle,“ kývl hlavou do neurčita. 

„Ano, vedle,“ souhlasila Shana. Stoupla si ke Camovi a společně se nechali modrým 

paprskem přenést na jinou planetu. 

„Nemusíte mít strach,“ řekla Shana prvnímu člověku, který chvátal kolem ní s rancem 

přitisknutým k hrudi směrem k Hvězdné Bráně. „Neublíží vám.“ 

Jen se po ní ustrašeně podíval a běžel dál.  

Vydali se v jeho stopách a zastavili se před Branou.  

„Poslouchejte!“ vykřikl Cameron. Postavil se na velký kámen u ovládacího zařízení a 

Shana si stoupla vedle něj. Způsobili tím, že se k ovládání nikdo nedostal a všichni museli 

vyslechnout, co jim chtějí sdělit. „Byli jsme dlouho s těmi tam nahoře. Známe je. A jak sami 

můžete vidět, neublížili nám. Naopak máme teď schopnosti, o kterých jsme předtím ani 

nevěděli, že existuji. Takže mi můžete věřit, že se není čeho bát. A rozhodně není potřeba 

utíkat.“ 

Nečekal na dotazy a připomínky, seskočil z kamene a objal Shanu kolem ramen 
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„Nemusíte se bát, zůstaňte ve vsi.“ Shana se usmála na Cama a společně se pomalu vydali 

k nejbližším domům. 

 

Plukovník Wang s posádkou na můstku Jackie Chana sledoval, jak je postupně celá planeta 

i s atmosférou přemístěna do nákladní lodi. 

„Jak se tam může vejít?“ zeptal se Hong ohromeně. 

Wang pokrčil rameny. „Rozklad na prvky a jejich stlačení na nejvyšší možnou míru?“ 

navrhl první možnost, která ho napadla. „Nebo něco úplně jiného,“ dodal s úšklebkem. 

Pohledem setrvával na obrazovce. Nikdo se od ní nedokázal odtrhnout. Sotva v nákladní lodi 

zmizel poslední obláček rozptýleného prachu, obrovský sací nástavec zmizel uvnitř a plavidlo 

se pomaličku otáčelo zádí ke zbytkům solární soustavy. Když dosáhlo určitého bodu, 

poodletělo a zmizelo. Členitá loď se přesunula k jednomu z měsíců další planety a zaměřila 

na něj svou různorodou pozornost. V místě, kde zmizela nákladní loď, se obraz vesmíru 

zachvěl a nákladní loď se znovu objevila. 

„Tahle násoska je jiná. Menší. A na horní části trupu má jiné označení,“ ozval se muž u 

senzorů. 

„Násoska?“ zatvářil se plukovník pochybovačně. Bohužel věděl, že taková pojmenování 

mají velkou šanci ke zlidovění, zvlášť když díky přímému přenosu zazní hned v několika 

pozemských zařízeních. 

„Nasává planety,“ zamumlala jedna z žen. „Příhodné.“ 

„Ale proč?“ vykřikl Michio Sató. „Proč nasávají planety? Co s nimi budou dělat? A co 

udělají, jestli bude některá z těch planet obývaná?“ 

„Tak to…,“ začal plukovník, ale přerušil ho výkřik senzorového důstojníka. 

„Všimli si nás. Vědí o nás. Letí sem,“ vyrážel krátké věty mezi rychlými nádechy. 

„Ústup! Ihned. Kryjte se za oběžnice, ať nás nezaměří. Jakmile to bude možné, vleťte do 

hyperprostoru.“ 

Jackie Chan couval kolem měsíce a přitom se otáčel. Jeho sondy pořád zasílaly zprávy o 

pohybu ve svém okolí. Hlídková loď Shermaal se pomalu blížila. Nevypadalo to, že by 

spěchala. 

„Stále vysíláme přímý přenos na Zemi,“ řekl Michio polohlasně. Koutkem oka zahlédl 

blikající signalizaci komunikace. Wang ani senzorový důstojník nereagovali. Ztráta několika 

sond byla více než přijatelná, pokud by v záznamu byla objevena slabina nepřítele. Navíc, 

pokud nebyly speciálně nastaveny, jakmile sondy ztratily kontakt s mateřskou lodí, třeba při 

vstupu lodě do hyperprostoru, nastavil se na nich pětivteřinový odpočet k autodestrukci. 

„Vstup do hyperprostoru za deset vteřin,“ hlásil pilot. Upřeně se díval na obrazovku před 

sebou a pomalu začal odpočítávat: „Pět, čtyři, tři…“ 

 

V Pentagonu, SGC a centrále Obrany Země přítomní se zatajených dechem sledovali ústup 

Jackie Chana. Celý přenos ze všech senzorů se zároveň nahrával, aby mohl být později 

vyhodnocen. Náhlá ztráta spojení po odvysílání vzorce vakcíny všechny znepokojila, a když 

přišel první záznam po opravě komunikace, byl po polovině zeměkoule slyšet rachot, jak 

mnoha lidem spadl kámen ze srdce. 

„Co to…? Ne.“ hlesl generál Davis do naprostého ticha v SGC. Sondy poslaly svých 

posledních pět vteřin a jejich obraz se ztratil. 

„To je nepřijatelné!“ vyrazil ze sebe rozhorleně pan Coolidge, který celou akci sledoval 

v jednací místnosti Obrany Země. 

Generál O’Neill rukama pevně sevřel opěrky svého křesla a zavřel oči. Nedoufal, že se mu 

podaří potlačit obraz Jackie Chana vybuchujícího těsně předtím, než se mu podařilo dostat do 

hyperprostoru, jen chtěl být chvíli sám a toto byla nejjednodušší možnost. 
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„Dvě lodě v rozmezí jediného dne,“ zamumlal generál Davis. „Měli bychom náležitě 

odpovědět!“ bouchl pěstí do stolu, až hrnek nedbale postavený na hraně desky s třesknutím 

spadl a ulomil si ouško. 

„Je to marné, jsou všude,“ ozvalo se z komunikace. Jay Felger stál na Atlantis u zařízení 

sledujícího lodě v dalekém vesmíru a hlava mu létala sem a tam, jak se snažil vidět a vstřebat 

všechny informace najednou. 

„Jak, všude?“ zamračil se Coolidge. 

„Lodě Shermaal se objevují po celé Mléčné dráze, vždy ve více kusech. Podle označení 

nejméně jedna rozbíjecí a jedna násoska, zbytek bude hlídací. Násosky čas od času bliknou, 

asi jak se mění za prázdné. A planety a měsíce ubývají.“ Jay ztichl. I ostatní mlčeli.  

V SGC se rozběhla Brána. Technik u jejího ovládání zvedl ruce do výše ramen, aby 

naznačil, že vytáčení probíhá na druhé straně. Generál Davis přestal zírat na poslední obrázek, 

který poslaly sondy v okolí Jackie Chana, a zadíval se k otáčejícímu se kruhu s krytkou Iris. 

Poslední zámek zapadl a na zadní stěně místnosti se objevil odraz mihotavého světla 

z otevřené červí díry. 

„Je to Kelowna, pane,“ řekl technik. „Jen audio přenos.“ 

„Pusťte to.“ Davis se snažil nedát na sobě znát zvědavost. Cestování Branami bylo téměř 

zastaveno a s Kelownou žádné styky neudržovali. 

„Tady vrchní plánovač Sovren, volám Zemi. Slyšíme se?“ ozval se z reproduktoru 

nakřáplý hlas. 

„Generál Davis, planeta Země. Co pro vás můžeme udělat, vrchní plánovači?“ 

„Máme tady návštěvu, generále, a myslíme si, že je od vás. Je to tak?“ 

„Návštěvu?“ nechápal Davis. 

„Muž a žena. Objevili se poblíž Brány a vedou divné řeči. Nechceme je tady. Máme 

vlastních starostí nad hlavu. Naše planeta se začala chovat divně.“ 

„A co po nás chcete?“ zeptal se Davis. 

„Nejraději bychom ty dva poslali k vám, ale oba tvrdí, že to není možné. Není. Přesvědčili 

jsme se. Z nějakého nepochopitelného důvodu nemůžou projít Branou.“ 

„Projít k nám není teď možné,“ zavrčel generál. 

„Ach ano, vaše slavná Iris. Shana a Cam se rozhodně nechystají nás opustit. Vyprávějí 

lidem, jak úžasný život je čeká s novými spojenci. Mají pravdu? Je někdo takový?“ 

„Shana a Cam?“ generál Davis si zamyšleně mnul čelo.  

„Znáte je? Mluví pravdu? Nějaká pomoc by se nám hodila.“ 

„Ztratili se…,“ začal generál, ale zarazil se, když si na vedlejší obrazovce všiml divokého 

mávání doktora Felgera. Jay divoce koulel očima a vrtěl hlavou. „Počkejte na příjmu, 

prosím,“ řekl Davis a nechal s Kelownou přerušit audio spojení. 

„Co se děje?“ vyštěkl hruběji, než měl v úmyslu. 

Jay se nenechal vyvézt z míry. „Na jejich soustavu právě útočí Shermaal. Už zpracovali 

dvě krajní planety a právě se chystají na tu, se kterou Kelowna sousedí. Proto zřejmě mají ty 

problémy. Jestli ještě není pozdě, asi by měli odejít,“ navrhl nesměle. 

Davis pokývl hlavou. Jeho rozhovor s vrchním plánovačem pak sestával z dobře 

míněných doporučení a rad na jedné straně a nevěřícího úžasu a nepochopení na straně druhé. 

Sovren nakonec rozhořčeně prohlásil, že o osudu své planety si rozhodnou sami a přerušil 

spojení. Brána se zavřela. 

Generál Davis se podíval na obrazovku, která ukazovala Jacka O’Neilla. 

Jack zvedl oči z papírů na stole. „Victoria i Champagne se chystají ke vzletu. Během dvou 

hodin se připojí k Atlantis a přesunou se do soustavy s Kelownou. Tam se k nim připojí 

George Hammond a Apollo, které jsou na cestě od superbrány. Nejdřív zachrání naše lidi – 

Camerona Mitchella a Shanu Morris, pak zneškodní nepřátelské lodě. Eagle bude startovat 
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také, ale zůstane u Země na hlídce. Posádky všech lodí budou minimální. Nemáme lidí 

nazbyt.“ Podíval se po obličejích konferenčního hovoru. Nemusel připomínat, že problémů na 

Zemi je tolik, že by sami potřebovali pomoc. 

 

Atlantis vystoupila z hyperprostoru v místě, kde se měla nacházet poslední planeta solární 

soustavy kelowňanů. Dvě pozemské lodě, které ji v závěsu následovaly, nebyly v jejím stínu 

vidět. 

Technik u ovládacího pultu Města stiskl zářící krystalovou klávesu a v malém 

reproduktoru se ozval hlas velitele lodi George Hammond: 

„Vítejte, už na vás netrpělivě čekáme. Pokoušeli jsme se přesunout k nám plukovníka 

Mitchella a navigátorku Morris, ale něco ruší naše zaměřování. Možná si Atlantis bude vést 

lépe. Lodě Shermaal jsou právě na druhé straně slunce. Sklízejí obrovskou plynnou planetu 

s kovovým jádrem. Asi s tím mají trochu problémy, protože už jsou tam dost dlouho. 

Kelowňané se Branou začali přesunovat na jinou planetu, ale jde to pomalu. Navíc ztráta 

většiny hmoty soustavy začala výrazně ovlivňovat oběžnou dráhu planety. Není jisté, jak 

dlouho ještě bude Brána fungovat.“ 

Podplukovník Lorne si všiml, že se na Hammondovi o Camovi a Shane vyjadřují podivně 

stroze, ale nekomentoval to. Seděl v antickém křesle, a zatímco poslouchal hlášení z první 

pozemské lodi v soustavě, blížil se ke Kelowně. Nechal si její obraz nad hlavou zvětšit a 

propojil ho s rozpoznáváním životních forem. Cama a Shanu našel hned. Oba stáli blízko 

Brány, do které se hrnul nepřerušovaný proud místních obyvatel. Pokusil se poslední dva 

členy původní posádky Daedala zaměřit, ale přenášecí zařízení stále klouzalo stranou, jakoby 

byli Cam i Shana chráněni nějakým druhem silového pole. Pokusil se je zavolat, ale 

neodpovídali. Pod jeho upřeným pohledem se bez viditelného cizího zásahu jejich životní 

funkce zběsile rozblikaly a zmizely. 

Neměl čas se tím zabývat, protože se mezi Atlantis a pozemskými loděmi objevily lodě 

Shermaal. Byly tři, všechny bojové a bez zaváhání spustili palbu na Champagne a Apolla. 

Štíty Champagne se pod náporem cizí energie hroutily hned po prvních zásazích. Stejně jako 

Victoria neměla ani Shampagne ZPM. Apollo sice modul nulového bodu mělo, ale Shermaal 

se podařilo trefit do jediného choulostivého a přísně tajeného místa, kde byl štít zranitelný, 

takže bylo ZPM vyřazeno z provozu.  Zbývající pozemská plavidla a Atlantis palbu opětovaly 

vším, co měly k dispozici. Zatímco na lodě Shermaal neměly střely ani paprsky žádný 

viditelný účinek, Champagne a posléze i Apollo se doslova rozpadly na kousky. 

Evan se snažil přesunout co nejvíc členů posádek na Atlantis a věděl, že o to samé se 

pokouší i Victoria a Hammond. Bylo to zbytečné. Jakmile zlikvidovaly první dvě plavidla ze 

Země, zaměřily se lodě Shermaal na další. Ani jedna neměla šanci odolávat déle, než pár 

minut. 

Podplukovník Lorne klel a sbíral každého, koho na zbývajících lodích dokázal zaměřit. 

Také ze zničených lodí přesunul obě zet-pí-em a Jay Felger jimi ihned posílil Město. Evan 

přitom po lodích Shemaal pálil vším, co měla Atlantis k dispozici. 

Ani po urputné palbě nebyly nepřátelské lodě viditelně poškozené. Dalo by se říct, že na 

sobě neměly ani škrábanec. Ale Atlantis také odolávala. Její štít díky třem ZPM a dvěma 

naquadahovým generátorům, které dodávaly energii vedlejším systémům, zadržel všechny 

střely vypálené z plavidel Shermaal. Na rozdíl od pozemských lodí, na Atlantis se žádné slabé 

místo v obraně nenacházelo. 

Evan si pro sebe zavrčel, že takhle může klidně střílet celý den, když zjistil, že už nemá 

čím. Ve skladech zůstalo posledních deset dronů určených pro možnost autodestrukce zevnitř 

Města. Byla to poslední možnost obrany, když všechno ostatní selže. 
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Lodě Shermaal střílely stále stejnou intenzitou, a jestli jim Atlantis oplácí stejně nebo ne, 

to je zřejmě nezajímalo. 

Podplukovník zaskřípal zuby. Nebyli tady nic platní. Ani pro Kelownu, ani pro Zemi 

nemohli udělat vůbec nic. Tři střílející nepřátelské lodi nic neznamenaly, když dalších byla 

plná galaxie. Na odvedení pozornosti nebyla Atlantis dobrá ani jako otravná moucha. 

Lorne otevřel hyperprostorové okno a Město v něm zmizelo. Celá slavná antická 

technologie zklamala jak při záchraně Cama a Shany, tak při boji se Shermaal. Vraceli se 

domů jako spráskaní psi. 

Jay Felger stál u velké obrazovky, kde mohl sledovat, jak v celé Mléčné dráze ubývá 

planet, a z očí mu tekly slzy. 

 

 

 

21. Velké plány 

 

„Nepotřebují tam génia, potřebují tam mechaniky,“ chlácholila Jennifer Rodneyho na 

ošetřovně SGC. Přišel si tam za ní postěžovat, že všechny odvolali na opravy Sun Tzu a 

Daedala a jeho nikdo nepotřebuje. 

„I Zelenka s Quinnem tam jsou!“ vrčel vztekle, ale pod starostlivým dotykem své ženy se 

pomalu uklidňoval. 

„Ale Rodney,“ usmála se na něj Jenn, „stačí, když zachráníš Zemi jenom někdy. Nech 

něco také ostatním.“ 

„Myslíš?“ povzdechl si Rodney. Věděl, že s rozhodnutím nechat ho v SGC toho moc 

nenadělá. Nikdo neměl čas na řešení ublížených stížností, ani na jejich podávání – kromě 

Petera Lavrence Kavanagha, samozřejmě. 

„Měl bych zkusit vylepšit ten reaktor,“ kapituloval. „ZPM nevydrží věčně.“  

 

„Další úplně vylidněné,“ povzdechl si major Martens. Dostal pár vojáků a rozkaz, projet 

určené území ve vnitrozemí Spojených států. Zjišťovali, kolik lidí ve skutečnosti přežilo 

pandemii. 

Nebyl to hezký úkol. Většina menších měst byla bez života. Lidé zůstali hlavně na 

samotách a ve větších městech. Pokud našli malé městečko s lidmi, byli většinou v područí 

nějaké polovojenské jednotky, která si tam hrála na samozvané vládce. 

Tady byl všude klid a ticho, dokonce ani poslední mrtví z pandemie nebyli na ulicích vidět. 

„Někdo tady uklidil, pane. Dokonale.“ Jeden z vojáků vyšel z obchodu na náměstí a další 

se k nim přidal po prohlídce zdravotního střediska. 

„To já,“ ozvalo se od čerpací stanice. 

Stál tam muž v rozedrané uniformě a nedbale se opíral o stojan. 

Martens se zamračil. Nikdo ze skupiny si toho člověka při příchodu nevšiml. To bylo 

divné. 

„Kdo jste?“ zeptal se a jen tak mimochodem si opřel ruku o pouzdro pistole, aby ji mohl 

rychle vytáhnout. 

Muž se na to usmál, narovnal se a předpisově zasalutoval. 

„Seržant Andrew McMaholn, pane,“ nahlásil se. „Nikdo živý tady nezůstal. Posledního 

jsem pohřbil předevčírem támhle,“ kývl hlavou na druhý konec města, „u hřbitova. Za zeď už 

se nikdo nevejde.“ 

„Vy jste odtud?“ přimhouřil Martens oči. 
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„Ne, pane. Projížděl jsem tu právě, když přivezli vakcínu. Byli tady jen doktoři 

s doprovodem, já a spousta mrtvých. Slíbil jsem, že se o ně postarám.“ 

„Už je to docela dlouhá doba,“ utrousil jeden z vojáků. 

„Bylo tady hodně mrtvých,“ pokrčil rameny McMaholn. „Jestli jedete dál, rád bych se 

k vám do nejbližšího obydleného města připojil.“ Poslední věta zněla tázavě a s kapkou 

naděje. 

Major kývl. Pokud seržant zůstal sám ve městě plném mrtvých jenom proto, aby je mohl 

pohřbít, bylo načase vrátit ho zase mezi živé. Pokud z nějakého důvodu lže, bude lepší ho mít 

na očích. 

 

„Cameron Mitchell a Shana Morris tedy žijí?“ ujistil se ještě jednou generál Davis. 

„Ano,“ zopakoval Evan unaveně. Věděl, že generál se na to ptá teprve podruhé, ale 

odpovídal na stále stejné otázky celý den před zbytky IOA, velice prořídlým sborem 

náčelníků a teď ještě v SGC. Měl toho plné zuby. 

„A nikdo neví, kde jsou teď,“ dokončil Davis myšlenku. 

Evan kývl. Cam i Shana zmizeli a už se je nepodařilo najít. Ne, že by na to měl moc času, 

ale snažil se. Víc udělat nemohl. 

Davis ho chvíli pozoroval, a pak mávnul rukou: „Jděte si odpočinout. Vyspěte se nebo 

třeba vyšívejte, ale odpočívejte.“ 

Evan vyšel z kanceláře se zmatkem v obličeji. Tohle ještě od žádného velitele SGC 

neslyšel. Rozhodně hodlal poslechnout. Vyšívání ne, ale spánek potřeboval. 

„Stop!“ ozval se výkřik zpoza dveří. „Vraťte se.“ 

„Pane?“ Evan nakoukl zpátky dovnitř a uviděl generála se sluchátkem na uchu, jak na něj 

zuřivě mává, aby vstoupil a zavřel za sebou dveře. Aspoň tak to podplukovník pochopil.  

„Rozumím,“ ukončil Davis rozhovor a položil sluchátko. 

„Doktoru Felgerovi se podařilo objevit vzorec, podle kterého Shermaal postupují při té 

demolici Mléčné dráhy. Podle jeho výpočtů a s přihlédnutím k omezené znalosti čištěného 

území to vypadá, že by u Země měli být někdy v rozmezí dvou až čtyř měsíců.“ 

Evanovi blesklo hlavou, že je to delší doba, než by si myslel, ale to nic neměnilo na faktu, 

že stejně tak mohli klidně přiletět zítra, protože Země už se neměla jak bránit. 

„Aktivace Brány!“ ozval se v interkomu překvapený hlas technika. Žádný tým nebyl na 

misi a nikoho nečekali. Davis se podíval na Lorna a oba se rozběhli do centrály. 

„Kód Jaffů,“ hlásil technik a položil ruku na otevírání Iris. Podíval se na obrazovku a 

pokračoval: „A taky Tollánů a …“ postupně se objevovaly kódy spřátelených ras, kterým 

Země dala přístup na svoji planetu. 

Davis pootevřel ústa překvapením. Z otevřené červí díry vystupovala směsice různých ras 

a kultur, které obývaly Mléčnou dráhu, a pod vedením Naríma  se shromažďovala u východu 

z místnosti s Bránou. 

Generál Davis se upřel o hranu stolu, když mezi příchozími uviděl i oficiálního zástupce 

Reetou vybaveného zařízením na vlnový posun, takže ho bylo vidět. 

„Generále, musíme si promluvit o společné obraně,“ řekl Narím dost hlasitě, aby ho bylo 

přes šum tiše hovořících hlasů slyšet v mikrofonech. 

Davis se narovnal. „Jistě,“ souhlasil. „Hned pošlu zprávu generálovi O’Neillovi.“ Chtěl 

dodat, že zasedačka v SGC bude pro tak velkou skupinu malá, ale pak mu došlo, že 

příchozích není zdaleka tolik, jak to vypadalo na první pohled. 

„Také bude potřeba přítomnost Daniela Jacksona,“ řekl Narím těsně předtím, než prošel 

otevírajícími se dveřmi do chodby a s celou různorodou delegací následoval dva vojáky, kteří 

je odváděli do zasedací místnosti. 

„Už tam přidávají židle a nějaké stoly, pane,“ řekl technik u počítače. 
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„Dobrá práce,“ zamumlal Davis. Právě mu došlo, že mezi příchozími nevidí žádného 

Noxe, zato Chaka byl nepřehlédnutelný. 

Evan se nerozhodně ohlédl po východu. Nebyl si jistý, jestli má na takovém shromáždění 

své místo. 

„Jen pojďte, podplukovníku,“ kývl na něj generál. „Jste přece velitelem jedné z našich 

posledních dvou lodí, které jsou v provozu.“ 

„Budu vám muset stačit takhle,“ rozhodil Jack O’Neill na obrazovce ruce, a pak jimi 

prohrábl horu papírů na stole. „A jestli si někdo myslí, že s úbytkem populace ubyla i 

administrativa, tak se šeredně plete,“ zavrčel rozzlobeně. 

„Když dovolíte,“ ujal se slova Narím, „nové útoky od těch… opravdu jim říkáte 

Shermaal?“ zarazil se hned na začátku věty. 

„Začala s tím Samantha Carterová a neměnili jsme to,“ odpověděl v rychlosti Davis. 

Narím zamyšleně přejel konečky prstů po desce stolu, pak zvedl hlavu a pokračoval: 

„Nové útoky jsou to nejhorší, co mohlo Mléčnou dráhu potkat. Už si neberou jenom životy, 

už si berou celé planety, celé solární soustavy. Všichni jsme oslabení předcházejícími útoky a 

následnou pandemií. Nikdo nemá prostředky ani dostatek - “ 

„Nejsou lidi, nejsou lodě, nejsou žádné účinné zbraně,“ skočil mu do váhavé řeči Jack. 

„Tak co máte v plánu?“ 

„Naši přátelé Noxové spočítali, kde bude zásah pro… Shermaal nejcitelnější.“ Narím se 

znatelně musel přemáhat, aby vyslovil jméno nepřátel. „Navrhujeme společnou bitvu. Všichni 

dají k dispozici, co mají.“ 

Zmlkl a čekal, až si to pozemšťané přeberou. Do úplného ticha se otevřely dveře a do 

zasedačky vešel Daniel Jackson. Chaka překvapeně zavrčel. Nemohl svého přítele poznat, jak 

byl vyhublý a přepadlý. 

„Omlouvám se,“ začal Daniel, podíval se po shromáždění a překvapením na okamžik 

ztratil dech. „Bude společný boj?“ zeptal se přeskakujícím hlasem. 

„Ano, Danieli, proto jsme všichni tady,“ ujistil ho Narím. „Pokud tedy bude vaše velení 

souhlasit,“ dodal s malým úsměvem. 

 

Tak ještě jednou,“ řekl si sám pro sebe. Zhluboka se nadechl, pohledem zkontroloval, že 

prsty drží úzký kovový kroužek na správném místě a nasadil si ho přes čelo. Zamračil se nad 

přívalem informací, ze kterých mu většina nedávala smysl, zaklepal hlavou a vědomě potlačil 

všechna data, která v tuto chvíli nebyla důležitá. Pozornost upíral jenom na ovládání letových 

systémů. Pomalu se propracovával od lehké regulace téměř na místě až ke vstupu do 

hyperprostoru a jeho následnému opuštění. Když sundal kroužek z hlavy, cítil se vyčerpaný 

téměř k omdlení. Výukové simulace na nižším patře mu sice poskytly základ, ale s realitou 

vedení lodě se nedaly srovnat ani náznakem. A to ještě nikam neletěl. Ani nemohl. Loď sama 

určila, jestli je připravený na její ovládání. Pokud neprojevil určitý stupeň znalostí a 

soustředění, nepohnula se, ať dělal, co chtěl. Zatím se mu podařilo otočit se s ní kolem osy.  

Modré světlo ho uhodilo do očí s intenzitou, kterou se mu přes všechno snažení nepodařilo 

snížit, takže při každém světelném signálu měl chuť nasadit si tmavé brýle. Už pochopil, že 

takto se ohlašuje zachycené audio vysílání, ale zatím nepřišel na to, jak by si ho mohl přehrát . 

Připadal si jako retardovaný orangután u ovládání jaderné elektrárny a měl co dělat, aby do 

všech ovladačů v dosahu nezačal rozzuřeně mlátit pěstmi. 

Unaveně zavřel oči a odpočíval. Na kroužek na čele úplně zapomněl. 

 

„K čemu nám bude, když si necháme jednu loď na orbitě, Jacku?“ vyjel Daniel Jackson na 

generála O‘Neilla. „Co s ní uděláme, jestli se nepovede společný útok? Namalujeme na ni 

ošklivý obličej, aby se nepřítel lekl a utekl?“ 
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Jednání se zastavovala na maličkostech, které Daniela přiváděly do stavu hlasité hysterie. 

Ostatní rasy shromážděné v SGC postupovaly více méně jednotně, ale pozemšťané měli v 

povaze všechno zbytečně rozebírat a pitvat. 

Korunu tomu všemu dal generál Davis, který bez předchozího upozornění dal z vězení 

přivést Baala. 

„Pokud to má být společná akce Mléčné dráhy, tak by se jí měli účastnit všichni,“ 

zdůvodnil svůj čin s pokrčením ramen. 

Baal se rozhlédl po společnosti a neodpustil si překvapené hvízdnutí. „To už musíte být 

opravdu v koncích,“ prohlásil uštěpačně. „Ale nebojte se, váš bůh vás zachrání.“ 

Křik, který se po jeho slovech zvedl, utichl v hlasitém smíchu podplukovníka Lornea. 

Věděl, že je to nepřiměřená reakce v napjaté situaci, ale prostě si nemohl pomoci. Celé 

setkání mu začalo připadat jako fraška. Pár zoufalců se snaží vymyslet plán, který je od 

začátku předurčen k nezdaru. 

Jeho smích měl nakonec očistný účinek. Emoce se uklidnily a všichni byli schopni 

pokračovat v probírání detailů útoku. 

Baal se ukázal jako užitečný spojenec disponující osmi ha‘taky, několika desítkami 

al’keshů a asi stovkou Kull bojovníků, které byl ochotný poskytnout. 

Jaffský zástupce, mistr Hen’lor, byl s Baalovou nabídkou velice spokojen a jako první 

vyjádřil generálu Davisovi své uznání k jeho příspěvku do společného boje. Baal nad tím jen 

povytáhl obočí, ale pro tentokrát se zdržel všech poznámek. Vidina blízké svobody pro něj 

byla dostatečně motivující. Ani Jack O’Neill se neodvážil nic namítat proti jeho propuštění, 

aby mohl shromáždit flotilu a dostavit se včas na místo boje. 

„Jste poslední planeta, kterou jsme navštívili,“ loučil se Narím po půldenním jednání. I na 

něm byla znát únava, trochu setřená nadějí. Ať už by boj dopadl jakkoli, bude rozhodnuto. 

Mléčná dráha buď zvítězí a zažene nepřítele, nebo padne, a pak už nebude žádná záchrana. 

Generál Davis jen pokynul hlavou. Bylo jasné, že Země není nejdůležitějším spojencem, 

když jí zbyly pouhé dvě použitelné lodi A ani to, že jedna je postavená Antiky a jako jediná 

vydržela útok Shermaal, nic neměnilo na tom, že pozemšťané jsou jenom další v řadě. Jeden 

hlas ve velení nebyl ničím a těch pár zbývajících náčelníků z Pentagonu se klidně mohlo vrátit 

k šamanským tancům, stejně s tím nic neudělali. Pořád na tom byli lépe, než planety bez 

vesmírných lodí, které mohly nabídnout jenom pěchotu pro případné výsadky na nepřátelské 

lodě. 

„Čeká nás poslední bitva,“ řekl Evan Lorne tiše, když poslední z delegace ras Mléčné 

dráhy prošel horizontem červí díry. 

„A pak bude o všem rozhodnuto. Zůstane jen jedna možnost,“ doplnil ho Davis. 

„Amen,“ pronesl jim za zády z monitoru Jack O’Neill. 

 

 

 

Mimoňka o velké vesmírné bitvě 

 

„Ne, prostě nebudeme bojovat!“ rozkřikl se Narím do komunikačního zařízení. „A vy 

musíte hned přestat s tím drancováním! Jako to, proč? Prostě toho necháte!“ 

Odpověď z velící lodi Shermaal zněla jako nepříjemný skřípot, ale Narím jí rozuměl moc 

dobře. 

„Autorka si nepřeje žádné vesmírné bitvy, proto,“ odsekl rozzlobeně. 

„Ale to nikoho nezajímá, že váš vesmír nemá zdroje, tady žijou lidi, tak byste to měli 

konečně pochopit a nechat nás na pokoji,“ pokračoval. 
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„Ano, mluvím za ni. Nebo spíš ona mluví za mě. Vyjde to nastejno, stejně všechno píše 

ona. Ne. Nemůžu si vymýšlet, zeptejte se jí sami.“ 

„Vážně nechce tu bitvu popisovat, copak to taky necítíte?“ přidal se Hen’lor do diskuze se 

skřípající komunikací. „Jak jí můžete nerozumět? Přece vás vymyslela, takže musíte vědět, co 

po vás chce.“ 

„Odleťte! Okamžitě vypadněte z našeho vesmíru do toho svého a už se tady neukazujte!“ 

začal křičet i Evan Lorne. 

Skřípání z reproduktoru nabylo na hlasitosti. 

„Ne, to rozhodně ne! Žádná výměna nebude. My zůstaneme tady a vy si leťte tam!“ 

Hen’lor už byl v obličeji celý červený. 

„Nebude žádná bitva,“ řekl klidně Narím. Ta samá slova po něm opakovali všichni v celé 

galaxii. „Autorka si nepřeje žádnou bitvu,“ mumlali při práci, ze spaní, mumlali to právě 

narození i zrovna umírající. „Autorka si nepřeje žádnou bitvu,“ opakovali hlasitě. 

Skřípání se zadrhlo uprostřed slova. Lodě Shermaal se zastavily, okamžik setrvaly na 

místě, a pak se rozplynuly. 

„A je to,“ otřel si Narím pot z čela. „Zdá se, že to spolkli,“ usmál se do kamery, která 

přenášela jeho obraz do dalších lodí. 

„Snad to vyšlo,“ souhlasil s ním Baal. Překvapeně se podíval na své ruce a opatrně uvolnil 

jejich sevření na opěradle křesla. Natahoval a krčil prsty, aby v nich znovu rozproudil krev.  

„Dobrý nápad,“ obrátil Narím pohled na Evana. 

Plukovník Lorne se roztřeseně usmál. Vymyslet si autorku tohoto příběhu byl okamžitý 

nápad, který se vzal kdoví odkud, ale zdálo se, že zachránil celou Mléčnou dráhu. 

„Víte, co mě právě napadlo?“ hlesl do nastalého ticha Jay Felger. „Jestli nějaká autorka 

neexistuje.“ 

Všichni se na něho zadívali. 

„No,“ pokračoval pomalu, „když i ti Shermaal poslechli… bylo to zvláštní. A pokud by 

autorka… Ale zachránila nás.“ 

Nikdo k tomu nic neřekl. Každému se v hlavě honilo, co by pro ně taková autorka 

znamenala. 

 

 

 

22. A to je konec, přátelé 

 

„Takže Noxové se ani neukážou?“ zeptal se čerstvě povýšený plukovník Lorne. Využívali 

s Narímem chvíli, než přiletí na místo útoku, pro malou prohlídku antického města. Tollán 

projevil přání trochu se seznámit s jinou technologií a Evan neviděl důvod, proč mu to 

neumožnit. Prošli řídící místností, stanovištěm Jumperů a několika dalšími sekcemi, použili 

místní transport, aby se dostali do jedné ze vzdálených věží, a nakoukli do laboratoře, kde 

doktor Felger běhal od jednoho monitoru ke druhému a snažil se současně hlídat desítky 

funkcí městské lodě. 

Narím nechal Evanovu otázku nezodpovězenou. Nejspíš na ni v té chvíli i zapomněl, 

protože s pootevřenými ústy sledoval Jayovo šílenství. Evan se pousmál, pak nasadil hrozivý 

výraz a houkl: 

„Co to tady provádíte, doktore?“ 

Jay se zarazil uprostřed kroku, s uštvaným výrazem si setřel pot z čela a zoufale se podíval 

na plukovníka. 

„To bude moje první vesmírná bitva,“ přiznal roztřeseným hlasem. 
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„Myslel jsem, že už jste bojoval,“ zamračil se Evan. „Generál říkal něco o záchraně, 

hromadě Jaffů a neutuchajícím nadšení.“ 

„To už je dávno,“ povzdechl si Jay. „Ale udělám všechno, co je v mých silách, abychom 

zvítězili,“ slíbil slavnostně. 

„Dobře, doktore, pokračujte,“ pokynul mu Evan a nechal mezi nimi a nervózním doktorem 

zavřít dveře. 

Narím se zamyšleně podíval prázdnou chodbou, ve které stáli. „Asi není jednoduché 

přizpůsobit naše střely vašemu zařízení,“ nadhodil. Na prosbu Země vytvořili několik desítek 

střel, které se daly vypustit ze střílen Atlantis. Jejich let se nedal ovládat - držely se jenom 

přímé dráhy - ale při testech působily dost velké škody, a bylo to jediné střelivo, které mohla 

Atlantis použít, protože zbytek dronů bez účinku vystřílela v předcházející bitvě. 

„Za pět minut budeme na místě, pane,“ ozvalo se z interkomu v Evanově uchu. 

„Děkuju za prohlídku, plukovníku,“ řekl Narím, když se oba nejkratší cestou vydali do 

centrální věže. „Noxové dodali informace, nic jiného udělat nechtějí, i když musím říct, že 

jsme se tentokrát dost snažili jejich názor změnit. Jejich jediná odpověď byla, že vesmír najde 

ztracenou rovnováhu i bez jejich přispění. Doufám, že to byla prorocká věta,“ pokračoval při 

chůzi a v nejbližším transportním zařízení. 

„Taky doufám,“ zamumlal Evan, právě když se ocitli u haly s Branou. 

Atlantis vystoupila z hyperprostoru na okraji malé sluneční soustavy. Proti temnotě 

vesmíru nebyl hnědý trpaslík s pár pustými oběžnicemi skoro rozeznatelný, mnohem víc 

přitahoval pohled velký mezihvězdný mrak třpytící se kousky stříbra, jak skrz něj bílým 

světem prosvěcovala vzdálená hvězda. 

Lorne a Narím stáli vedle sebe v řídící místnosti a na velké obrazovce sledovali, jak se 

z otevřených portálů postupně vynořují další lodě připravené k boji. 

„Dvanáct, třináct, čtrnáct a my,“ napočítal Evan velké lodě. Víc jich vidět nebylo, i když 

téměř v každé se skrývaly ještě střední plavidla a stíhačky. 

Narím s rukama spojenýma za zády přikývl. 

Kromě Atlantis a Eaglea se k bitvě chystal jeden asgardský křižník staršího typu, který 

Tollani dostali darem, když se usadili na planetě Noxů, a osm Baalových a tři jaffské Ha’taky. 

Poslední loď měla odlišný tvar – byla to koule – a na tmavém pozadí byla stěží vidět. Reetou 

z ní odstranili maskovací zařízení, aby získali víc místa pro střely, přesto bylo jejich plavidlo 

svým tvarem i barvou snadno přehlédnutelné. Evan se na ni chvíli díval, než si uvědomil, že 

je vlastně obrovská. Srovnání mu poskytl Eagle, který se pomalu pohyboval před ní. Byl blíž, 

a přesto vypadal jako dětská hračka. 

„Všichni na svá místa,“ ozvalo se v reproduktoru. 

Narím se usmál na Evana a zmizel v přenášecím paprsku, aby se vzápětí zhmotnil na 

asgardské lodi na jeho přání pojmenované Samantha. 

Lodě se pomocí podsvětelných motorů a trysek rozmístily v temné soustavě. 

„Proč tady?“ zeptal se technik plukovníka Lornea. Evan zůstal v řídící místnosti. 

Hyperprostorem je v křesle provedl člen posádky Sven Gunnarson obdařený antickým genem 

a zůstal v něm i nadále. Pro základní funkce Města byl způsobilý a ke střelbě nebylo křeslo 

potřeba, protože střely od Tollanů se stejně nedaly dálkově navádět na cíl. Jejich centrum bylo 

v řídící místnosti hned vedle ovládání Brány. 

 „Podle Noxů bude tady končit jedna fáze Shermaalského plenění Mléčné dráhy. Mělo by 

se tady shromáždit větší množství jejich lodí, než se přesunou do dalšího sektoru,“ odpověděl 

Evan. „Mohli bychom jich dost zničit, než si nás vůbec všimnou.“ 

„Zničit?“ vypadlo nevěřícně z technika. 

Lorne pokrčil rameny. „Možná něco zmůže soustředěná palba všech druhů energie a 

výbušnin,“ nadhodil. 
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Technik se zatvářil skepticky a sklonil se ke svému panelu. „Jsme na místě a - lodě 

Shermaal se právě objevily na okraji soustavy,“ zadrhl se v hlášení. 

Celý vesmír zatajil dech, aby nepřátelské lodě předčasně neobjevily, co na ně v té zdánlivě 

opuštěné a vyhaslé soustavě čeká. Spojená flotila Mléčné dráhy se pomalu natáčela tak, aby 

mohla společně střílet ihned po rozkazu. Pohyb jejích lodí splýval s pohybem planet hnědého 

trpaslíka a plavidla zachovávala úplné rádiové ticho. I posádky začaly mluvit šeptem, jakoby 

se bály, že na sebe hlasitým hovorem upozorní dřív, než bude správný čas. 

„Palte!“ vykřikl Hen’lor do aktivovaného mikrofonu. 

Vesmírnou noc protnuly paprsky různých energií i stopy po vypálených střelách. Vše se 

setkalo na několika metrech čtverečních a snažilo se prokousat dovnitř nejbližší lodi 

Shermaal. Nepřátelské lodě strnuly na místě. Tři násosky, pět rozkládacích lodí se všemi 

nástavci a chapadly zatím skrytými uvnitř a sedm doprovodných lodí se zastavilo. Pět 

dlouhých vteřin se nedělo nic jiného, než že všechen arzenál sebraný v posledních lodích 

ničené galaxie bušil do jedné z nehybných lodí. Pak napadené plavidlo začalo měnit barvu ze 

stříbřitě šedé k oranžové až do červena. 

Asgardský křižník, Atlantis, Eagle i loď Reetou byly proti nepříteli rozmístěny do širokého 

oblouku a Ha’taky vyplňovaly prostor nad a pod nimi tak, aby se jejich střely nekřížily a 

každá měla dostatečný prostor k manévrování. 

Jedna z násosek začala couvat, zřejmě, aby předala zprávu o napadení. Pět Ha’taků 

zaměřilo palbu na ni. Zároveň začaly ze všech lodí Mléčné dráhy vylétat stíhačky a jejich 

útok se rovnoměrně rozložil na první napadenou loď a unikající násosku. Násoska si útoku 

nevšímala a po dalších pár vteřinách couvání se dostala do místa, ze kterého se dokázala 

přemístit pryč. Dvě jaffské stíhačky ji chtěly pronásledovat, ale zónou úniku proletěly, aniž by 

zjistily nějakou změnu. Krátkým obloukem se pootočily a připojily se k ničení první lodi 

Shermaal. 

Hen’lor se zamračil. Doufal, že se podaří uskutečnit průnik do oblasti obývané Shermaal a 

co nejlépe jim oplatit návštěvu. Stíhačka pronásledující unikající loď by byla skvělou 

průzkumnou sondou, zvlášť když byly všechny jaffské stíhačky pro tuto bitvu vybaveny 

skenovacím zařízením, které okamžitě odesílalo nasbírané informace na mateřskou loď. 

Všichni piloti měli rozkaz pokusit se proletět s mizejícími nepřátelskými plavidly ‚na druhou 

stranu‘. 

Ostatní lodě Shermaal se začaly pohybovat. Pootočily se tak, aby tři doprovodné opětovaly 

tu nejsilnější palbu z asgardského křižníku a ostatní se zaměřily každá na jeden Ha’tak. 

Zároveň se přesunuly tak, aby ochránily svoji napadenou sestru. Rozkládací lodě i násosky 

manévrovaly, aby zůstávaly z dosahu střel, a postupně mizely. Žádné z Jaffských stíhaček se 

nepodařilo proletět s nimi. 

Lodím Shermaal stačilo pár minut, aby se pod jejich střelami první tři Ha’taky rozletěly na 

kousky. Žádný únikový manévr jim nepomohl. Flotila provedla malou korekci svého 

základního postavení a znovu se jí tím dostala na dosah první napadená nepřátelská loď. Opět 

se na ni upřela veškerá pozornost střílejících plavidel, a tentokrát už jejich nápor nevydržela. 

V ohromném výbuchu se roztrhla a poškodila i dvě nejbližší lodě, které ji chránily.  

Z můstku velitelského Ha’taku se ozval Baalův vítězoslavný výkřik zakončený jadrným 

zaklením. Místo násosek a rozkládacích lodí se objevilo dalších osm bojových nepřátelských 

plavidel. Místo sedmi najednou spojenecká flotila čelila čtrnácti lodím, a vzhledem k tomu, 

jakou práci jim dalo zničit jednu jedinou, nebylo pravděpodobné, že by Shermaal utrpěli 

drtivou porážku. Přesto se bez zaváhání palba flotily přenesla na jednu z poškozených lodí a 

pokračovala v pokusech ji zničit. 

Nepřítel dál bušil do asgardského křižníku, teď už municí čtyř lodí, dvě se zaměřily na 

Eagle, tři na další tři Ha’taky a pět jich začalo systematicky ničit stíhačky, Al’keshe a 
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Jumpery, které se zapojily do boje hned, jak z hangáru vyletěla poslední stíhačka. Jejich 

muška byla smrtelně přesná a malé i střední loďky mizely se stejným světelným efektem jako 

roj miniaturních meteorů prolétajících vrchní atmosférou planety. 

V jednom z napadených Ha’taků se začalo blýskat a vzápětí vybuchl, další dva ho o 

chvilku později následovaly. Eagle se otáčel, aby jeho štíty nebyly oslabovány stále na 

stejném místě, a přesouval se přitom k Atlantis, ve snaze se za ní skrýt než provede 

nejnutnější opravy. Na své cestě se nedokázal vyhnout troskám letícím z právě rozstříleného 

Ha’taku. Vletěl přímo do nich a ostré úlomky nejen že dokázaly vyčerpat poslední zbytky 

ochranného štítu, ale také Eagle rozpárat po celé jeho délce. 

Evan zasyčel a pohledem se ujistil, že Sven v antickém křesle dokázal většinu posádky 

přesunout na Atlantis. 

Prostor kolem jedné z poškozených nepřátelských lodí se začal chvět. Nejdřív to vypadalo, 

že se snaží stáhnout z boje, ale místo aby zmizela, pohltil ji oranžový vír. 

„Co to bylo?“ zachraptěl Hen’lor. 

Nikdo neměl čas mu odpovědět, protože jeho Ha’tak se právě stal terčem útoku. 

Další dvě nepřátelské lodi postupně přestaly střílet po stíhačkách a než je přelila oranžová 

vlna, trhaly sebou, jakoby se snažily vysvobodit ze sevření. 

Útok na Hen’lorův Ha’tak a asgardský křižník nepřestával. Go’ualdská loď nápor dlouho 

nevydržela a křižník už také začínal mít očividné potíže. Ještě vypálil dlouhou salvu z děl a 

rozletěl se plnou podsvětelnou rychlostí k nepřátelským lodím. Za půlkou cesty ztratil 

všechny ochranné štíty, a pak už stačila jedna jediná dobře mířená střela, aby k plavidlům 

Shermaal doletěly jen jeho trosky. 

„Mám je!“ vykřikl Sven. V okamžiku, kdy vypadly asgardské štíty, se mu podařilo zaměřit 

a přenést většinu posádky křižníku na Atlantis. 

„Byla tam polovina mých Kull bojovníků, ty jste zachránili také?“ ozval se k reproduktoru 

Baal. 

„Bohužel, stačil jsem zaměřit jen signál Tollánů,“ zamumlal nepřítomně Sven. 

Z rozervaných útrob poslední pozemské lodi právě přenesl ZPM a myšlenkou popoháněl 

doktora Felgera, aby ho co nejdřív zapojil do prázdného postu. Jeden z modulů nulového 

bodu půjčili Eaglu, protože jinak by jeho štíty nevydržely ani tři zásahy nepřátelských lodí. 

Pokud měla být pozemská loď co platná v boji, musela fungovat déle než na tři zásahy. 

Sven sledoval dění v okolním vesmíru, tak viděl, jak se pět bezpilotních stíhaček Reetou 

vrhá v sebevražedné misi na poškozenou loď Shermaal. Bez zjevného efektu vysílaly série 

ničivých paprsků, než se rozbily o její štít, následované další pěticí stejných strojů. 

Za stíhačkami následoval energetický pulz jejich mateřského plavidla, který celý štít 

napadené lodi rozzářil oslnivě modrými blesky. Z Baalovy vlajkové lodě vyletěla řada střel a 

zasáhla stejné místo, jako předtím stíhačky a pulz. Loď Shermaal vzplála modrým světlem a 

vzápětí explodovala. Hned vedle ní pohltila záhadná oranžová vlna další nepřátelskou loď. 

„Kdo to je? Kdo bojuje tou oranžovou září?“ zeptal se sám pro sebe plukovník Lorne. 

„Noxové,“ odpověděl mu nečekaně technik u komunikace. „Jejich loď je tam.“ Ukázal 

k okraji malé kamenité planetky. „Do teď se maskovala,“ pokračoval technik. 

„Tak proč…?“ začal Evan, ale hned zmlkl. Noxské lodi zřejmě došla energie. Shermaal 

objevili nového nepřítele a jejich destruktivní řádění se zaměřilo na něj. Dokázal zničit víc 

jejich lodí než celá spojenecká flotila. Tři plavidla Shermaal dál ničila poslední útočící 

stříhačky a zaměstnávala i zbytek flotily, a ostatní nepřátelská plavidla se přesunula tak, aby 

jim nejnovější a nejničivější loď nemohla zmizet za planetkou. 

„Musíme jim pomoct!“ zavolal Evan a přiskočil k ovládání zbraní. 

„Poslední dvacítka střel, pane. Deset připraveno, loď je natočená správně, pálím,“ řekl 

klidně major Martens, kterého si Lorne pro tuto bitvu vyžádal. 
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Loď Reetou opustila už zbytečnou formaci a našla si nové místo, ze kterého mohla svými 

energetickými pulzy podporovat střely z ostatních lodí. Shermaal si jí zatím moc nevšímali. 

Zničili další Ha’tak a čistili okolí od stíhaček Al’keshů a Jumperů, pak se obrátili k Atlantis a 

kulaté lodi Reetou. 

Plavidlo Noxů zmizelo za maskováním a další loď Shermaal skončila v jejich ničivé vlně. 

„Jo!“ vykřikl Martens u zbraní. Střely Shermaal se neškodně odrážely od antického štítu 

napájeného třemi ZPM. Stejně tak bez účinku dopadaly poslední zbytky munice na 

nepřátelské lodě. 

„Nemají žádné stíhačky,“ zabručel si pro sebe Baal. 

„Zatím je nepotřebovali,“ odpověděl plukovník Lorne. Komunikace byla zapnutá, takže 

všichni slyšeli, co se děje na můstcích ostatních lodí velice prořídlé flotily. „Je nás šest na 

osm,“ dodal ještě Evan, „to je pro nás mnohem horší poměr, než na začátku,“ povzdechl si.  

„Na sedm,“ opravil ho zvýšeným hlasem Baal. Noxům se podařilo zničit další plavidlo 

Shermaal, ale maskování jim znovu vypadlo. 

Loď Reetou stále vystřelovala energetické pulzy, ale začala ustupovat a snažila se vyhýbat 

nepřátelské palbě. 

„Další nepřátelské lodě! Na pravoboku šest, na levoboku čtyři,“ hlásil roztřeseným hlasem 

Sven. 

„No, vypadá to, že je konec, přátelé. Hodně štěstí,“ prohlásil Baal. Jeho Ha’tak sebou 

trhnul, jak chtěl vstoupit do hyperprostoru, ale zůstal na místě. 

„Shermaal zapnuli rušičku. Nikdo nemůže vstoupit do hyperprostoru a nikdo z něj nemůže 

vystoupit. I kdybychom měli připravené posily, nebylo by nám to nic platné,“ ozval se v 

reproduktoru nový hlas. 

„Vy jste z Noxské lodi?“ ujistil se Evan. Po krátkém potvrzení se mu na tváři objevil 

úšklebek. „Posílají nás do pekla? Tak jich vezmeme co nejvíc s sebou. Není třeba počítat 

munici. Palte vším, co máte!“ 

Jako v odpověď se koule Reetou na jedné straně promáčkla a vzápětí se smotala do 

nepravidelné kuličky s asi desetinou objemu, než byla původně. Chvíli po ní létaly modrobílé 

blesky, ale postupně uhasínaly a zničené plavidlo se bez dalších projevů pomalu otáčelo a 

odlétalo pryč. 

Zbytek flotily Mléčné dráhy spustil závěrečný útok. Netrval dlouho. Jak lodě ztrácely 

střely i energii, postupně utichaly a jen se vznášely ve stále těsnějším seskupení, ke kterému 

se připojilo i plavidlo Noxů. Podařilo se jim společně zničit ještě jednu loď, ale to bylo 

všechno, co bylo v jejich silách. 

Shermaal nijak zvlášť nereagovali. Počkali, než nepřátelé vypotřebovali všechnu munici a 

sevřeli je v kruhu. 

Nastal okamžik, kdy všechno ztichlo.  

„Bylo mi ctí,“ řekl Evan tiše. 

„Nech si ty kecy,“ zavrčel Baal. 

Poslední loď Shermaal se natočila do ideální palebné pozice. 

 

 

 

23. Chvíle pro hrdinu 

 

„Ty mě posloucháš!“ vykřikl překvapeně. Odpovědí mu bylo příjemné zašumění v hlavě.  

Už si zvykl, že místo jídla dokázal z něčeho jako replikátorů podobných těm ze Startreku 

vydolovat jen řídkou kaši bez chuti, a vždycky ho překvapilo, že ho dokázala zasytit. K pití 
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měl vodu. Spoustu času zabil vzpomínkami na kávu a o pár locích piva se mu pravidelně 

zdálo. 

Pohodlněji se zabořil do kapitánského křesla a přivřel oči. 

Antracitové monstrum se na pokyn jeho myšlenky zatočilo kolem osy, převrátilo a na obří 

čelní obrazovce se objevil okolní vesmír. 

„Kdepak se něco děje?“ zamručel si pro sebe. 

Sondy dalekého dosahu, jak je sám pro sebe nazval, se otáčely na všechny strany a pátraly. 

Netrvalo dlouho a našly zajímavost u jedné nevýrazné sluneční soustavy. 

„Jako první cíl dobrý,“ pokyvoval hlavou. Nechal sondy usadit v jejich krytých 

hnízdečkách na trupu, ze kterých stále mohly sledovat okolí lodi, zhluboka se nadechl a - na 

obrazovce se objevil duhový pás ubíhající někam dozadu. Než stačil dvakrát mrknout a 

vydechnout překvapením nad tou krásou, byl na místě a sondy už zase opouštěly svá místa na 

trupu a rozletěly se pátrat někam dál. Netrvalo jim dlouho a začaly posílat na obrazovku první 

data. 

 

„Pane,“ oslovil major Martens tiše plukovníka Lornea. „Stojíme na místě. Možná bychom 

odtud mohli poslat nadbytečné posádky zničených lodí a většinu lidí z Atlantis.“ Kývl hlavou 

směrem k Bráně. 

Evan se na něj překvapeně podíval. „Proveďte,“ souhlasil okamžitě. Právě sám přemýšlel 

nad tím, jak dostat co nejvíc lidí pryč z ohrožené oblasti, když lodě a hyperprostor nebylo 

možné použít. 

„Ustupte od Hvězdné Brány,“ řekl Martens do interkomu napojenému pouze na místnost s 

Bránou. Dokud nezjistí, jestli je aktivace možná, nemělo smysl vzbuzovat zbytečné naděje. 

Jakmile se prostor před Bránou uvolnil, namačkal symboly Země. Kruh se poslušně roztočil a 

zámky začaly zapadat. V posledním zarachotilo, jak se snažil najít správnou polohu a otevřít 

průchod do jiného místa. Nepodařilo se. Martens zrušil celé zadávání a zkusil to znovu. Nic. 

„Ještě nestřílejí. Proč?“ Baal zamyšleně přimhouřil oči a znovu se rozhlédl po uskupení 

Shermaal. Jejich lodě stály na místě, a kdyby to byly živé bytosti, asi by nerozhodně 

přešlapovaly. Přešlapování skončilo. Z boků plavidel se zablýskalo a flotilu Mléčné dráhy 

zasypaly střely. 

„Hlídejte to. Jakmile dojde k destrukci, všechny lidi sem,“ houkl Evan do osobního 

interkomu Svena Gunnarsona. Posádky nebyly nijak velké, ale představa, že by mu 

v centrální místnosti dýchal za krk Baal se zbytkem svých Kull bojovníků, Evana vůbec 

nelákala. 

Sven jen něco zamumlal. Měl plné ruce práce s tím, aby správně navedl jako zázrakem 

zachráněný Jumper, tři Al’keshe a pár různých stíhaček do hangárů nebo je nechal posedat na 

mola. Zároveň sledoval, jak Noxská loď postupně mizí. Tentokrát to nebylo maskováním, ale 

množstvím střel, které se na ni sypaly. 

„Asi je čas na tu vaši čest,“ prohodil Baal volně do mikrofonu. Jeho Ha’tak se začínal 

rozpadat. 

Štít Atlantis držel, ale pokud budou fungovat rušičky hyperprostoru, Město se nikam 

nedostane. Plukovník netušil, jak daleko může rušení dosahovat a nápad, že se Shermaal 

může podařit propašovat jim nějak rušičku přímo do Města, nebyl vůbec příjemný, tak ho 

hned zaplašil. 

„Pa… pane!“ vykřikl technik u senzorů. 

„Mám tu nový kontakt,“ řekl klidně do interkomu Sven. 

„Můžete to upřesnit, pane Gunnarsone?“ štěkl Evan. Snažil se vymyslet, jak zachránit 

poslední lodě flotily. 



92 

 

„Nemůžu,“ zahučel Sven. Sledoval neznámé plavidlo, které se z ničeho nic ocitlo nad 

nimi, a zároveň přesunoval všechen nepotřebný personál z napadených lodí. Sice nebylo 

jasné, jak se Atlantis z této situace dostane, ale kdyby bylo třeba, chtěl být připraven zmizet se 

všemi, co se mu podaří zachránit. 

„Já jo,“ ozval se z reproduktorů nový hlas. Evanovi byl povědomý, ale nedokázal ho 

zařadit. 

„Zůstaňte na místech,“ pokračoval hlas, „nejsem si jistý, jak to bude fungovat.“ 

„Co? Kdo jste?“ V Baalově hlase se ozval náznak naděje. Jeho Ha’tak měl silně 

poškozenou jednu stranu a ztrácel energii. Bylo otázkou velmi krátké doby, než povolí silová 

pole chránící nejdůležitější zařízení. Pak zkáze nic nezabrání. 

Místo odpovědi se z temně šedého trupu neznámé lodi oddělilo pár objektů a beze spěchu 

se sunulo k Shermaal. Každý objekt k jedné jejich lodi. Nechaly za sebou v trupech plavidel 

celkem malý otvor, ale lodě přestaly střílet a začaly se chovat podivně. Otáčely se kolem osy, 

trhaly sebou ze strany na stranu nebo se snažily odletět, ale nedařilo se jim to. 

Evan povytáhl obočí. „Pane Gunnarsone, nahrávejte to,“ řekl a pohled nespustil 

z obrazovky. Jedna z lodí Shermaal zmizela. Ne tak, jako když odlétá do jiného prostoru, 

odkud přišla, ale tak, jakoby ji něco zevnitř vysálo. Vzápětí přišel výbuch, který po sobě 

nezanechal žádné trosky. Stejný konec postihl všechny nepřátelské lodě. 

Z neznámé lodi se ozval hlasitý úlevný povzdech. 

Evan měl pocit, že jméno neznámého už má na jazyku, ale nedokázal se soustředit na nic 

jiného, než byl nádherně prázdný vesmír u jedné malé a téměř vyhaslé solární soustavy.  

„Děkujeme,“ řekl chraplavě. 

„Ten neznámý je pryč,“ ozval se Sven z křesla. 

„Co hyperprostor?“ zeptal se Evan, ale to už Baal s oběma zbývajícími Ha’taky zmizel v 

bílém vstupním okně. 

Na obrazovce se objevil Narím z Noxské lodi. 

„Přesunujeme všechny Tollány k nám,“ řekl prostě, podíval se doprava a pokračoval: „Na 

planetě Noxů jste vždy vítáni.“ Usmál se a zmizel, stejně jako za několik dalších okamžiků 

Noxská loď. 

Plukovník Lorne zašátral za sebe a těžce dosedl na první židli, kterou našel. „Letíme 

domů,“ řekl nahlas. „To bych rád věděl, kdo to byl,“ zamumlal si pro sebe. 

„Kapitán Kirk s Enterprise,“ zašeptal Jay Felger, který se právě vynořil z přístupové 

chodby u Brány. Díky svému příteli Simonu Coombsovi byl s fenoménem Startreku docela 

dobře obeznámen. 

 

„Tak povídejte, Jayi.“ Jack O’Neill poklepal na prázdný stůl před sebou a zatvářil se 

spokojeně a nedočkavě. Spokojeně proto, že závěj papírů byla pryč, a nedočkavě proto, že 

čekal dobré zprávy. Doktor Felger nezklamal. 

„Ta neznámá loď,“ začal pomalu, ale neodolal a rychleji dodal: „Všichni jí začali říkat 

Enterprise.“ Zrůžověl v obličeji a pokračoval: „ Tak Enterprise se objevuje na přeskáčku 

všude tam, kde jsou ještě poslední zbytky lodí Shermaal. Přiletí, zlikviduje útočníky a zase je 

pryč. Zkoumali jsme nahrávku a Enterprise není podobná ničemu, co jsme kdy viděli na 

jakékoli planetě Mléčné dráhy i Pegasu. Navíc její výzbroj je… neuvěřitelná. Zkoumali jsme 

záběry s několika odborníky z různých oborů, hlavně těch vojenských, a dohodli jsme se, že 

se střely asi nejvíc podobají malým černým děrám. Doletí na místo určení, vtáhnou do sebe 

všechnu hmotu v okruhu, no, pár set metrů? Asi tak. Prostě celou loď. Takže vcucnou loď a 

rozpadnou se nebo vybuchnou nebo se prostě nějak zničí, že nezbyde nic po nich ani po 

napadené lodi. Je to dokonalé.“ 
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„Takže žádné trosky k prozkoumání?“ zeptal se Jack. „Hodilo by se nám pár kousků, 

abychom o Shermaal něco zjistili.“ 

„Bohužel, nic nezbývá. A vypadá to, že to Shermaal s Mléčnou dráhou pomalu vzdávají. 

Jak se nejdřív na Enterprise pokoušeli útočit vším možným – víte, že použili i ty rozkládací 

lodě, aby jí narušili trup? Tak teď mizí, sotva se náš neznámý Hrdina někde objeví.“ 

„Hrdina na Enterprise?“ zasmál se Jack. Ani mu to nepřipadalo přehnané. V Mléčné dráze 

opravdu řádil Hrdina a ochraňoval ji před padouchy. Pokud se dobře pamatoval na období, 

kdy sledoval filmy od Marvelu, jakmile se na Zemi objevil hrdina se zvláštními schopnostmi, 

okamžitě se odněkud vzal i padouch, který mu byl důstojným protihráčem – a naopak 

nebezpečný padouch si vyžádal vznik hrdiny. 

„Bylo by fajn mít aspoň kousek lodi Shermaal a kontaktovat našeho Hrdinu. Mohl by se 

nám hodit. Prý docela slušně mluvil anglicky,“ pokračoval Jack. 

„Podle hlasového rozboru klasická americká angličtina, i když z těch pár slov, co řekl, to 

mohl být klidně automatický překladač s přístupem k nějakému našemu vysílání.“ Jay 

schválně nereagoval na požadavek produktu Shermaal. Neměl tušení, jak by nějaký mohli 

získat. Výbuchy způsobené neznámou lodí dokázaly zlikvidovat i trosky předtím zničených 

lodí Shermaal. 

„Máte nějaký odhad, kde se Hrdina objeví příště?“ zkoušel to Jack z jiné strany. 

„Jak už jsem řekl,“ pokrčil doktor Felger rameny, „objevuje se na přeskáčku. Žádný vzor 

jsme z jeho pohybu nevyčetli.“ 

„A kde odpočívá? Kde je, když zrovna neničí lodě?“ 

Jay zakoulel očima. Té otázky se bál. „Nemáme tušení. Je pravda, že mezi jeho útoky 

někdy uplyne dost dlouhá doba, kdy ho antické senzory nemůžou zaměřit. Kde se v té době 

nachází, to je velká záhada.“ 

Ano, přesně jako Marvel, napadlo Jacka. Ještě by scházelo, aby to byl někdo všeobecně 

známý, o kom by to nikdo neřekl. „Děkuju, doktore. O těch černých děrách to bylo zajímavé,“ 

ukončil rozhovor a přerušil spojení s Atlantis. 

Jay se ještě chvíli díval na obrazovku, aby se ujistil, že je generál opravdu odpojený, pak 

teprve si zhluboka a hlasitě oddechl. 

 

Shana Morris a Cameron Mitchell stáli na další planetě a nechápavě se rozhlíželi kolem 

sebe. Jejich poslání jim najednou připadalo naprosto nesmyslné. 

„Co se stalo?“ zeptal se Cam. Shana se s nepřítomným pohledem posadila na zem. Cam 

nad ní zůstal stát a mračil se na obzor s rozeklanými skalami. 

Shermaal se někam ztratili a nechali je napospas vlastní existenci. Najednou neměli žádný 

cíl, jejich existence ztratila smysl. Všechno, k čemu byli určeni, bylo pryč. Tolik toho ještě 

mohli udělat pro úžasnou společnost Shermaal, jen kdyby s nimi zůstali. Kdyby jim dovolili 

pokračovat. Vždyť v Mléčné dráze bylo ještě tolik potřebných surovin včetně všech živých 

tvorů. I ti byli potřeba pro Shermaal. Do zkumavek a petriho misek, aby dál produkovali 

hormony a další vzácné ingredience, bez kterých se Shermaal nemohli obejít a nedokázali je 

získat jinou cestou. Záchrana tak rozvinuté civilizace, jakou měli Shermaal, přece stála za 

trochu ničení. Za Mléčnou dráhu. Stála za ničení? Opravdu stála? 

„Co jsme to provedli,“ zašeptala Shana. 

„Co ssste provedli?“ zasyčel jí do ucha neznámý hlas. 

„Pozor!“ vykřikl Cam a couvnul. Hned vedle Shany se z trávy zvedala obrovská dvouhlavá 

kobra. Jedna z jejích hlav mířila přímo vzhůru a oči se jí nebezpečně blýskaly, druhá se 

klopila ke straně a odvracela pohled. Páteře se jim spojovaly kousek pod rozevřenými kápěmi 

do silného dlouhého těla. 

„Nerozumím tomu. Co budeme dělat?“ sykala ta se sklopenou hlavou. 
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„Co ssste provedli?“ opakovala zvednutá hlava. 

Shana se na zvláštního tvora skoro nepodívala. Příliš ji zaměstnávaly její vlastní myšlenky, 

než aby se starala o okolí. 

„Vy mluvíte?“ zeptal se pomalu Cam. Nepřestával třeštit oči na ten zvláštní zjev. 

Dvouhlavá mluvící kobra! Kde se to ocitli? 

„No jasssně, co bychom měly dělat? Ššštěkat?“ Zvednuté hlavě ukápla z pootevřené tlamy 

slina a propálila díru do širokého listu nějakého býlí hned vedle Shaniny ruky. 

„A…,“ Cam honem přemýšlel, na co by se ještě zeptal. Pořád mu připadalo tak strašně 

zvláštní, že mluví s dvouhlavou kobrou, že se strach změnil v čirou zvědavost. „Jak se 

jmenujete?“ 

Obě kobří hlavy na něj upřely jedovatý pohled, až se z toho otřásl. „Já jsem Cam a tohle je 

Shana,“ představil honem sebe i kolegyni. 

„Larisssa,“ zakývala se vztyčená hlava. „A tohle je Zdeňka,“ kývla k té skloněné. 

„A co jste zač? Teda, co tady děláte? Máte nějaký úkol?“ mlel Cam. 

Hlava Zdeňka si zhluboka povzdechla a snížila se ještě víc. „To je tragédie,“ zamumlala 

sotva slyšitelně. 

„Stalo se nějaké neštěstí?“ zeptal se Cam zděšeně. 

Larisssa na něj zasyčela a lehce po něm sekla. Nijak zvlášť hrozivě, jen aby konečně 

přestal žvanit. „Půjdete za Mayou,“ rozhodla. 

„Ano. Za Mayou,“ pozvedla hlavu Zdeňka. „Půjdeme za Mayou.“ 

 

 

 

24. Návštěva 

 

Maya se povalovala na velkém křesle a zívala. Nicnedělání jí nedělalo dobře. Křeslo bylo 

vyřezávané z tmavě červeného dřeva a vypadalo jako polité krví. Měkký modrý polštář jako 

podsedák nemohl zmírnit dravou krutost, která z křesla vyzařovala. Křeslo stálo ve 

vyvýšeném rohu velké místnosti, kolem něj bylo ještě pár malých seslí a jedno podobné 

křeslo s nižším opěradlem. Pokud Maya věděla, James si do něj nikdy nesedl. Nemohl snést 

pomyšlení, že to není on, koho místní obyvatelé uctívají téměř jako svoje božstvo. Maya se 

ušklíbla. Vyjádření „téměř jako“ bylo výstižné. Měla by o tom něco vědět, protože to byla 

právě ona, kdo do tohoto světa vrátil uctívaného a zároveň nenáviděného boha. 

„Paní, máme zajatce. Přivedly jsssme je ze ssseverních pussstin.“ Larisssa – Zdeňka se 

kývaly uprostřed haly a jedové sliny jim kapaly na ručně tkaný koberec. Zdeňka sklopila 

hlavu a rozčileně si sama pro sebe sykala katastrofy. Larisssa zuřivě koulela očima.  

Maya stiskla rty, aby se ovládla a nezačala na ně nepříčetně ječet. Dvouhlavá kobra ji 

vytáčela už od začátku jejich pobytu na planetě.  Raději se zadívala na dvojici postávající 

hned za dveřmi. 

„Vítám vás,“ roztáhl se Maye na tváři úsměv špičatých zubů. Pohybem ruky zahnala kobru 

pryč z místnosti a přitom zároveň pokynula, aby Shana a Cam přistoupili blíž. Důkladně si je 

prohlížela celou dobu, po kterou se pomalu a váhavě sunuli po koberci ke stupínku. 

„Někoho mi připomínáte,“ pokračovala Maya, když se zastavili a bylo jasné, že blíž už 

prostě nepůjdou. 

Shana zvedla pohled a zadívala se Maye do tváře. Zamračila se, protože věděla, že tu 

zvláštní Wraithku by měla odněkud znát, ale nemohla si vzpomenout odkud. 
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Cameron se podíval na Shanu, a když zjistil, že hodlá nadále setrvat v mlčení, ujal se slova 

sám: „Jmenuji se Cameron Mitchell, toto je Shana Morris, jsme z… od…“ Zakoktal se. 

Zajednou nevěděl, jak má pokračovat. 

„Vaši lidé byli na Atlantis,“ řekla Maya po dalším dlouhém pohledu. 

„Maya,“ zašeptala Shana. 

Maya si sama pro sebe povzdechla. Ne, že by s Jamesem měli nedostatek potravy, ale tito 

dva by byli vítaná změna. James bude zklamaný, až mu řekne, odkud jsou a nebude je hned 

chtít vydat ke krmení. Nejdřív ale bylo potřeba zjistit, jestli tu nejsou ještě nějací Pozemšťané 

a kdy se po těchto dvou někdo začne shánět. 

„Ty dvě hyeny se právě plazily pryč a…,“ ozvalo se ode dveří. James se zarazil uprostřed 

kroku i řeči a zadíval se na Cama a Shanu. „Ááá, svačinka,“ pronesl radostně. 

Cam se lehce nahrbil v očekávání útoku a rychle si opakoval vše, co se naučil u Sodanů, od 

Teal’ca i od dalších bojovníků. Na okraji myšlenek mu proběhlo, jak je možné, že něco 

takového vůbec umí, když celý svůj život, co si pamatoval, měl tu výsadu sloužit Shermaal, 

ale myšlenka zmizela dřív, než ji pořádně zaznamenal. 

Shana se na Jamese podívala vyděšeně, ale zůstala na místě a byla rozhodnutá se bránit ze 

všech sil. 

Maya se postavila, došla k Jamesovi a smířlivě mu položila ruku na rameno. „Jsou 

z Atlantidy,“ řekla výmluvně a zakoulela očima. 

James se na ni zamračil, pak se hladově podíval na návštěvníky a vybafl na ně: „Kde jste 

se tady vzali?“ Kdyby bylo po jeho, nebyly by žádné prodlevy a dohady. Hned, jak by je 

kobra přivedla, skončili by ve vězení, a pak… na tváři se mu rozlil nepřítomný úsměv, na 

který nemělo žádný vliv, že se před pár dny dosyta nakrmil. 

Cameron si dokázal docela dobře představit, na co ten Wraith proti němu myslí, a napadlo 

ho, jestli bude pravda skutečně to nejlepší, co pro sebe a Shanu může udělat. Říkat, že přišli, 

aby místní obyvatele mohli Shermaal s ostatním materiálem nasát do obrovské nákladní lodě, 

a pak je – co? Nevěděl, ale byl si jistý, že další osud zpracovávaných planet i jejich původních 

obyvatel nebude právě příjemný, i když už to všem může být jedno, protože budou rozpuštění 

nebo namletí a smíchaní se vším ostatním, co planety obsahují. 

„Přišli jsme na vaši planetu s posláním, které vzápětí ztratilo svůj smysl,“ shrnula Shana 

odpověď do jedné krátké věty. Nechtěla se vracet k divným pocitům z toho, co je realita a co 

je jenom její představa. Svůj předešlý život měla zastřený a zatím ho tak nechávala. Obávala 

se, že bližší zkoumání by jí přivodilo něco horšího než je bolest hlavy. 

Maya pokývala hlavou. Z jejich lodi se jí podařilo zachránit některé senzory a část z nich 

měli v trůnním sále, takže už věděla, že Cam a Shana jsou na planetě sami. Hvězdnou Branou 

jejich planeta nedisponovala, takže snad jenom nějaká loď, která unikla její pozornosti. Díky 

převládající wraithské části se postupem času naučila něco z arogance, se kterou tato rasa 

nakládala s ostatními druhy, ale stejně se rozhodla lépe prověřit okolí planety. Byla 

v pokušení návštěvníky i vrátit na jejich loď, když by to bylo nezbytné, ale kdyby je nikdo 

nehledal… občasné záchvaty dobrodiní ji přepadaly čím dál méně často. 

„Přesto by mě to zajímalo,“ nechtěl se nechat odbýt James. „Jaké poslání?“ 

„Moje babička říkávala, že kdo se moc ptá, moc se dozví, ale to určitě není váš případ, 

protože vaše otázka je docela v pořádku. Taky bych chtěl vědět, proč někdo přišel, zvlášť 

když bych byl… vy jste Wraithové?“ mlel Cameron ve snaze říci toho co nejméně. Shana na 

něj vyděšeně třeštila oči. Vždycky uvážlivý a ovládající se plukovník Mitchell se jí jevil jako 

naprostý blázen. Nechápala, co říká. Maye a Jamesovi zřejmě také připadal zvláštní, protože 

se oba zamračili. Navíc za sebou Shana uslyšela šustění hadích šupin posunujících se po 

kamenné podlaze a pak i po koberci. 



96 

 

„Tohle nedopadne dobře,“ zasyčel jí za hlavou hlas Zdeňky a hlasitě tak vyjádřil Shaninu 

myšlenku. 

„To sssi piššš,“ odpověděla Larisssa a skoro se dotkla kmitajícím jazykem Cameronova 

zátylku. 

„Katassstrofa, katassstrofa,“ sykala Zdeňka a Shana cítila, jak se jí otírá spodní čelistí o 

temeno hlavy. Nebyl to příjemný pocit zvlášť, když si vzpomněla na kapající jedové sliny a 

proužky kouře vznášející se z koberce v místě, kam dopadly. 

„Když dovolíte,“ předklonila se a ukročila, aby se dostala ze Zdenčina dosahu. „Moc toho 

nevíme. Byli jsme oba,“ podívala se po Camovi a viděla v jeho očích odraz toho, co cítila 

sama – děs. „Byli jsme nějak zmanipulovaní. Zatím nám není jasné, co z našich vzpomínek je 

skutečnost, a po pravdě, nechce se mi to zkoumat.“ 

„Ani mně,“ připojil se Cam. 

„Raději bychom všechno divné považovali za noční můru. Aspoň prozatím.“ 

Maya se na Shanu a Cama dívala a vzpomínala, jak složité situace si ti divní lidé z Atlantis 

dovedli přivodit vlastní zvědavostí a značnou neúctou k neznámu. 

„No, vaše problémy mě vlastně zase tolik nezajímají,“ usoudil James. „Odveď je 

k ostatním,“ podíval se z Larisssy na Zdeňku a zpátky. 

„Jissstě, jissstě,“ pokyvovaly hlavami a odváděly pozemšťany z haly. 

„Popojím všechny senzory a podívám se pořádně okolo,“ řekla Maya, jakmile hosté 

zmizeli z dohledu. „Něco tady být musí.“ 

James už byl na cestě do části domu zařízené jako vědecká laboratoř. Když se Maya 

zmínila o Atlantis, také toužil se přesvědčit, že jim nad hlavami nevisí to obludné monstrum. 

 „Co to…?“ zamumlal vyděšeně po pár minutách, kdy nastavovali skenování na všechny 

způsoby, které je napadly. Obludné monstrum nebyla Atlantis, ale něco neznámého. 

„Nikdy jsem nic takového neviděla,“ souhlasila Maya. „S tím sem přiletěli?“ 

„S tím jsem přiletěl já,“ ozval se jim za zády hlas. 

Oba se otočili přikrčení, jak se připravovali k případnému boji. Obraz muže byl trochu 

rozmazaný, ale rysy připadaly známé nejen Maye, ale i Jamesovi. 

„Co tu děláš?“ vyjel na něj James. Těch nečekaných návštěvníků už na něj začínalo být až 

moc. Dva první mohl aspoň ochutnat, kdyby na to přišlo, ale co si vezme na nekvalitním 

hologramu? 

„Právě jsem vám zachránil zadky. Není zač, rádo se stalo,“ zašklebil se hologram. 

Nevypadalo to, že by ho jejich chování nějak uráželo, prohlížel si je docela zvědavě. „Co tady 

vlastně děláte vy dva? Jak jste se sem dostali? Je tady víc Wraithů? A o kom jste to mluvili 

před chvílí?“ zasypal je vlastními otázkami, aniž by se obtěžoval odpovědět na tu jejich.  

Maya i James mlčeli a prohlíželi si blikající postavu. Snažili se vzpomenout, kde toho 

muže viděli. 

„Napovím vám,“ usmál se na ně. „Už jsme se viděli, i když to nebylo vždycky příjemné. 

Máme společné známé. Třeba vašeho kamaráda Todda. Pokud tedy víte, o kom mluvím. Nebo 

Andoriel,“ dodal s krátkým zaváháním. 

„Ano,“ vydechla Maya. Doba, kdy přišla o svou oblíbenou loď jménem Mojmír, se jí ve 

vzpomínce vrátila se zarážející intenzitou. „Byl jsi tam. Chtěl jsi zabít Jamese, ale Aaaa - ten 

Wraith tě přesvědčil, abys ho přenechal jemu. Jmenuješ se… jmenuješ se nějak běžně.“ 

„Říkej mi třeba Jake,“ navrhl hologram. 

Maye bylo jasné, že to není jeho pravé jméno, ale na to správné si nemohla vzpomenout. 

James se ani vzpomínat nesnažil. Víc mu vrtala hlavou jiná věc, kterou Jake zmínil. 

„Jak jsi nás zachránil? Co to má znamenat? A kde se tady bereš?“ 
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„Na to jsem se ptal já,“ zamračil se Jake. „Ale jestli to opravdu nevíte, do vaší soustavy 

přiletěli nepřátelé, kteří by vás zničili během pár hodin. Nic by tady nezůstalo, jenom pustý a 

prázdný vesmír. Zahnal jsem je,“ usmál se. 

„A to ti máme věřit?“ ušklíbla se Maya. Možnost, že by senzorům uniklo něco takového 

jako přepadová flotila cizích lodí schopných zničit celou sluneční soustavu během – hodin? 

Připadalo jí to nemyslitelné. 

„Začali, než jsem se sem dostal. Přesvědčte se sami. Spočítejte si měsíce u předposlední 

planety,“ pokrčil rameny Jake, až se z toho celý rozblikal. 

Maya znovu přenastavila senzory a zadívala se na vizuální rozhraní. James si prohlížel 

hologram a snažil se vybavit tu divnou dobu, kdy se probudil na neznámé planetě bez paměti 

a potkal Mayu. Z úvah ho vyrušil dotek na rameni. Maya vypadala překvapeně a beze slova 

ukázala na monitor. U předposlední planety opravdu chyběly tři středně velké oběžnice. 

Celkem jich tam bylo kolem šedesáti, takže bez upozornění by si toho asi nevšimla. Tím to 

bylo ještě víc znepokojující. Opravdu jim mohly nějaké neznámé lodi tak snadno uniknout i 

s kusem soustavy? 

„Poslyšte, bylo by lepší, kdybyste Shanu a Camerona poslali nějakým způsobem na Zemi,“ 

řekl hologram. Než se Maya s Jamesem seznámili s novou situací ve svém okolí, stačil se on 

seznámit s jejich předchozí návštěvou. 

„Proč je neodvezeš ty?“ štěkla po něm Maya. Právě se snažila vymyslet, jak přenastavit 

senzory, aby jim neunikaly tak důležité události, jako zmizení tří měsíců. 

„Hmmm. To by mohl být trochu problém. Mám ještě nějakou práci,“ zabručel hologram. 

Podíval se někam stranou a podrbal se ve vlasech. Na čele se mu objevily starostlivé vrásky 

rozmazané nekvalitním přenosem. Povzdechl si a zadíval se na Mayu a Jamese. „Nechám je 

zatím u vás. Vidím, že nemáte jak je dopravit někam jinam. Vrátím se pro ně co nejdřív, ale 

přesný den vám nepovím.“ Znovu se krátce podíval stranou a potřásl hlavou. „Rozhodně 

očekávám, že budou živí, zdraví a nepoškození, až si pro ně přiletím. Neměl by to pro vás být 

problém. Dobře se o ně postarejte.“ 

„A co z toho?“ zavrčel James. 

„Něco se už najde,“ usmál se Jake významně. 

„Dáš nám vesmírnou loď,“ prohlásila Maya rozhodně. „Jinak se s nimi rozluč hned.“ 

Jake se usmál. „Nebudeme si vyhrožovat, ano?“ řekl mile. „Vrátím se a budu chtít ty dva a 

taky odpovědi, které jsem tentokrát nedostal, pamatujte na to.“ 

Hologram zmizel a za pár okamžiků se rozplynula i neznámá loď nad planetou. 

Maya rozzuřeně zírala na monitor, James se otočil a odešel. Co se s Mayou poznali, byl 

jeho život samé dobrodružství a překvapení a většina překvapení nebyla právě příjemná. 

Někdy ho napadalo, jestli mu to za společnost Mayi stojí, ale pak se na ni podíval a věděl, že 

by to všechno nevyměnil za klidný život Wraitha v Úlu ani na nic. Který jiný Wraith může 

říct, že měl tak pestrý život jako on? Žádný, nebo aspoň téměř žádný. 

James zvolnil krok a už v klidu přešel prostorný dvůr jejich místního obydlí a vstoupil do 

zadního traktu, který byl mnohem větší než všechno, co bylo na této planetě postaveno. 

Byla pravda, že neměli jak Shanu a Cama dopravit z této planety kamkoli jinam, ale 

dlouho už jejich nedobrovolné vězení trvat nebude. Jejich nová vesmírná loď byla maličká, 

vešli se do ní právě jenom oni dva, a pohon měla ještě podivnější, než všechno, co bylo 

v Mojmírovi, ale Maya i James doufali, že příští období setí provedou poslední testy a první 

let. 

Maya přišla vzápětí za ním a společně se pustili do montáže dalšího zařízení, které bylo 

pro pohyb v kosmu nutné. Neřekli si při práci ani slovo. Nebylo to potřeba. Pracovali tiše, 

přesně a každý z nich myslel na své věci. 
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James se ještě zaobíral nedávnou návštěvou dvou lidí z Atlantidy a podivného Jakea s ještě 

podivnějším dopravním prostředkem, Maya nechala rozběhnout vzpomínky na příchod do 

Mléčné dráhy a na tuto planetu. Tady jsou: 

 

 

 

25. Thanatos 

 

Na samém okraji Mléčné dráhy se krátce zablesklo a bez dalších efektů se objevila 

vesmírná loď. Pokud by se mezihvězdným prázdnem mohl šířit zvuk, ozývaly by se z ní 

v této chvíli velice zlostné výkřiky. Maya měla právě tak akorát plné zuby Jamese, lodi i toho 

zatraceného cestování z jedné galaxie do druhé. 

Bylo pravděpodobné, že nejméně jedné z těch nepříjemných věcí a pocitů se už brzy zbaví. 

Možná dokonce všech najednou, protože jejich loď se právě začala rozpadat. 

„Tam!“ vykřikl James a trhnul kormidlem tak, že se plavidlo prohnulo do oblouku ve 

snaze se přizpůsobit novému směru. 

Maya znovu zařvala vzteky. Slova už jí dávno došla, ale potřeba vyluzovat zvuky zůstala. 

 

Probrala se na břiše v hustém porostu mladých stromků. Trochu zmírnily její pád a 

pomstily se jí hlubokými škrábanci za každou ulomenou větvičku. Rány se jí hojily jen 

pomalu, protože v posledních dnech se oba s Jamesem postili. Jídlo došlo. 

Vzepřela se na loktech a sykla bolestí, když se jí o sebe otřely konce zlomených žeber. 

Převalila se na záda, zavřela oči, vnímala teplý vítr a poddajné větve pod sebou a čekala, až se 

její tělo vypořádá s největšími zraněními. 

„To by ti šlo, jen se tady povalovat,“ zašeptal jí do ucha známý hlas. 

„Dej mi pokoj, Jamesi,“ zavrčela. Ani se neobtěžovala otevřít oči. Soustředila se na to, jak 

se jí obnovuje žilní systém kolem právě opraveného žebra. 

„Víš, že jsi přišla o další loď?“ nedal se James odbýt. „Její vrak leží asi o půl kilometru dál. 

Nezůstalo z ní vůbec nic použitelného.“ Jeho hlas byl tak blízko, že Maya cítila, jak jí 

Wraithův dech lechtá uvnitř ucha. „Nejdřív Mojmír a teď i tahle. Obě na kusy. Jak ty to, 

holka, děláš?“ pokračoval James. Maya poslouchala jeho hlas jako vzdálený šepot větru a 

nechávala se jím unést do spánku. 

„Tady jssste!“ zasyčelo to nad nimi. Oba se vymrštili, aby čelili případnému útoku, a 

vzápětí se každý díval do tváře jedné hlavě obrovské kobry. Nebylo by to zase tolik 

překvapující, kdyby ke každé hlavě bylo připojeno odpovídající hadí tělo, ale tyto hlavy se 

pod rozevřenými kápěmi spojovaly do jednoho silného těla, které se dokázalo vztyčit do 

výšky dospělého člověka. Na výšku Wraitha dvouhlavé kobře ještě kousek chyběl, ale i tak 

Maye připadala neskutečné obrovská. 

„Vysssoký, sssilný,“ zaševelila jedna z hlav a obě se otočily k Jamesovi. „Ssskvělé. 

Pojďte.“ 

Dvojhlavá kobra je vyvedla z lesa a bez zastávky pokračovala ke vzdáleným zubatým 

horám. Hlavy si přitom mezi sebou sykaly a Maya s rostoucí nervozitou zjistila, že přestože 

jsou v jednom společném těle, má každá hlava úplně jiný názor na svět. Jedna se pořád 

klopila a její nejoblíbenější slovo bylo ‚Katassstrofa‘ Katastrofa pro ni bylo naprosto vše od 

zářícího slunce až po stébla trávy, která se jí otírala o tvář. Druhá byla ostrá jako… jako 

jedový hadí zub, pomyslela si Maya. 
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„Měly byste nám vysvětlit, kam to jdeme a k čemu nás potřebujete,“ zavrčel James. Ani 

jedna z hlav na něj neudělala žádný velký dojem. Jediné, co ho při pohledu na ně napadalo, 

bylo, že kobra se nedá použít jako potrava, i když má dvě hlavy, které mluví. 

Kobří hlavy neodpověděly a popoháněly Jamese i Mayu čím dál rychleji. Wraithi měli 

málo sil na to, aby se dokázali účinně bránit, tak jen popobíhali a klopýtali, kam jim kobra 

ukázala, a doufali, že se na této planetě najde něco k jídlu. 

 Maya se úkosem podívala na Jamese. Byla ráda, že pro jednou spolkl svou wraithskou 

hrdost a včas si uvědomil, že potřebují pomoc. Pokud bude potřeba pro tu pomoc něco 

vykonat, bude to dobrá výměna. 

„Taky něco chceme,“ vydechla, když se dostali mezi skály. „Potřebujeme stravu a pomoc 

při opravě lodi.“ Zastavila se, opřela se rukama o kolena a rychle oddechovala.  

„Ssstrava. Jissstě. Oprava? To ssse uvidí!“ šlehla po ní jazykem ostrá hlava. „Už jen 

kousssek. Jděte!“ 

Katastrofická hlavička se klinkala ze strany na stranu a dívala se do ztracena, ale pohybu 

zbytku těla se přizpůsobila bez protestů. 

„Tady je to. Ssstůjte!“ Kobra se zakymácela před nízkým vchodem do jeskyně, sklonila 

hlavy a vplula dovnitř. 

Maya a James se po sobě podívali, sehnuli se a po kolenou lezli za ní. Maya zjistila, že je 

stále zvědavější, co je konci té podivné cesty čeká. Sice si takhle přílet do jiné galaxie 

nepředstavovala, ale rozhodně byl zajímavý. 

Jeskyně měla sice špatně průchodný vchod, ale vzápětí se rozšiřovala do velkého prostoru 

ozářeného třemi lucernami. James se pěti kroky dostal až doprostřed prostranství a hladově se 

zadíval na čtyři lidi shromážděné v zadní části, kde hromada kamení oddělovala vstup do 

dalších jeskynních prostor. 

„Tady jste! No konečně! Rychle, potřebujeme utěsnit ještě tuto škvíru, mohl by tudy 

prostrčit dráp,“ přivítal Wraithy hluboký hlas starého muže s dlouhým bílým plnovousem, 

Mayu napadlo, že se snaží vypadat důstojně, ale na to byl jeho vous příliš řídký. Stařec 

vypadal spíš jako vagabund než vážený kmet. S pomocí dalších tří lidí se snažil navalit veliký 

kámen do otvoru, který zůstal na okraji závalu. 

James k nim přikročil a lidé odstoupili, aby mu udělali místo. Dostat kámen do správné 

pozice bylo pro Wraitha dílem okamžiku. Zarazil se otočený čelem k vytvořené kamenné 

stěně a položil ruce na dva nejbližší velké kameny. Věděl, že kdyby se mu je podařilo uvolnit, 

celá pracně budovaná bariéra by se rozpadla. 

„Děkujeme, to stačí,“ položil mu ruku na rameno stařec s plnovousem. Maya se přikrčila 

v očekávání Jamesova útoku, ale než k němu došlo, vztyčila se vedle muže kobra a 

rozzlobeně zasyčela.  

„Už jssste ssskončili? Máme dalššší práci. Za mnou!“ 

„Nejdřív jídlo.“ Jamesovi se zkřivil obličej do úšklebku, před kterým stařec zacouval, jak 

nejdál to šlo. 

„Dossst!“ Kobra se přizvedla ještě víc, až se její oči dostaly do stejné úrovně 

s Jamesovými. „Ssstrava bude, teď mě násssledujte.“ 

„Ne,“ řekla Maya. „Strava. Hned. Pokud nám neposkytnete někoho jiného,“ 

přimhouřenýma očima přejela po čtyřech lidech, kteří se srazili do těsné skupinky, 

„použijeme, co je k dispozici.“ 

„Ssstetosssi?“ otočila se kobra k jednomu z lidí. Stetos kývl a zmizel v nenápadném 

otvoru, kterého si Maya všimla až ve chvíli, kdy byl použit. Podezřívavě se rozhlédla, jestli se 

kolem takových vstupů nenachází víc, ale žádný jiný neobjevila. James nespouštěl oči ze 

starce a zbývajících dvou lidí. Muž a žena se postavili starci za záda, všichni čelem k hromadě 

kamení, a stařík začal s nějakým rituálem. Zvedl ruce a mumlal si pod vousy. James se 
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zatvářil otráveně. Takové věci už viděl a nikdy ho nepřesvědčily, že by mumlalům byly 

k užitku. Ani Jamesovi nebyly k užitku. Mumlalové byli stejně chutní nebo nechutní jako 

zbytek sklízené populace. Žádný rozdíl. 

„Tady,“ řekl Stetos Jamesovi za zády. Zároveň rychle uhnul před Wraithovou útočící 

rukou a připojil se k mumlání u hromady kamení.  

Maya se spokojeně usmála. Stetos přivedl další čtyři lidi připoutané k sobě řetězem. 

Mumlal a jeho skupinka se při wraithském krmení ani neohlédli, takže probíhalo jenom za 

nedbalého dozoru dvouhlavé kobry. 

„Dossst sssíly?“ zeptala se stručně, když se poslední ze čtveřice vězňů proměnil v sušenku. 

„Jissstě,“ zasyčel na ni James. 

Kobra zakývala každou hlavou na jinou stranu, až Maye připadalo, že z toho začne šilhat. 

„Dalššší úniková cesssta. Nutno zatarasssit. Jdeme,“ sykala si kobra. 

„Komu nebo čemu bráníme v úniku?“ chtěla vědět Maya. „A kdo jsi ty?“ zamračila se na 

kobru. 

„Já jsssem Larisssa!“ zasyčela na ni ostrá hlava až jí z pootevřené tlamy ukápl jed. 

„Zdeňka,“ představila se katastrofická hlava tiše. „Jsssme ssslužebníci Thanatossse. Byli 

jsssme ssslužebníci. Už nejsssme. Už ne,“ Larisssa-Zdeňka spokojeně pokyvovala hlavami. 

„Tanasss je jeho nejvyššší kněz.“ Kobra se pootočila k mumlavému starci. 

„A za tou horou kamení je…?“ Maye docházela trpělivost. 

„Thanatosss,“ odpověděla kobra váhavě. I Larisssa mírně sklonila hlavu, jakoby se styděla. 

„Zazdíváte svého boha?“ zašklebil se James. „A to se nechá?“ 

„Musssíme jít,“ rozhodla kobra a bez dalšího pobízení se začala plazit ven. 

Maya a James pomohli zatarasit ještě další tři přístupové chodby do jeskynního labyrintu a 

postupně se dozvěděli, že obyvatele této planety sužovalo nenasytné létající božstvo, které 

neznalo slitování s nikým a s ničím. Tanas mezi mumlavými rituály procítěně líčil všechny 

hrůzy, které si místní obyvatelstvo muselo nechat líbit, než se rozhodlo k radikální akci. 

James a Maya po sobě vrhali spiklenecké pohledy. Řádění polétavého boha jim připadalo 

sympatické. 

„Jak jste věděly, jakou stravu potřebujeme?“ zeptal se James kobry. Had se vztyčil a 

zarejdil jazyky nejdřív před Jamesovými ústy, a pak u jeho krmné ruky. 

„Je to jasssné,“ sykl, a než mu hlavy klesly na zem, oběma jazyky se současně dotkly 

Jamesovy ruky. 

Wraith zatnul zuby, aby nevykřikl odporem. Maya to sledovala a po kobřím dotyku se 

otřásla, ale měla na jejich první průvodkyni jinou otázku: „“Jak jste nás vůbec našly? A jak 

jste věděly, že vám pomůžeme?“ 

Kobra na ni upřela všechny čtyři oči a pomalu se znovu vztyčila. „Kdo jiný by vás měl 

najít?“ zeptala se a tentokrát sykala jen neznatelně. „Jsem nejlepší průzkumnice na celé 

planetě. Nic mi neunikne. Nikdo mi neunikne. Vím o všech všechno.“ 

Maya otočila nedůvěřivý pohled k Tanasovi a podle jeho výrazu pochopila, že kobra mluví 

pravdu. V očích jí zasvitlo a vrátila se očima ke kobře. 

„I o Thanatovi víš všechno? Proto se vám ho podařilo vlákat do jeskynního labyrintu a 

uvěznit tam?“ 

Obě kobří hlavy se odvrátily a sklonily. „O Thanatovi neví všechno nikdo.“ Povzdech z úst 

kobry Zdeňky zněl skoro nepatřičně. 

Jamesovi byl Thanatos v podstatě ukradený. Problémy místních ho nezajímaly. 

„Už je to všechno? Pomohli jsme vám a teď je řada na vás. Potřebujeme loď.“ 

„Loď?“ Stetos se na Jamese divně podíval. „Taky netečou žádné řeky, po kterých by 

mohly plout lodě.“ 

„Nejsssou tady ani lodě, které by pluly oblohou,“ dodala kobra. 
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„Oblohou?“ vyděsil se Tanas. „Na obloze sídlí jenom bohové, nikdo jiný tam nemá 

právo…“ zmlkl, když se Maya nahlas rozesmála. 

„Boha jste uvěznili v podzemí. Obloha je volná. I kdyby nebyla, patříme tam,“ ukázala 

rukou nahoru. „Při nejhorším dokážeme loď postavit i sami, ale rozhodně potřebujeme 

pomoc. Suroviny, materiál, dělníky.“ 

„Ne,“ řekl Tanas. „Nic takového nemáme. Dostali jste stravu, to je za vaši pomoc víc než 

dost.“ 

„Opravdu vám máme připomínat, jak se krmíme?“ zavrněla Maya. James už si prohlížel 

nejbližšího člověka a špičaté zuby se mu zaleskly v úsměvu. Konečně Maya řekla něco, co se 

mu líbilo. Kobra na jejich hovor nereagovala, zkoumala pachy pár kroků stranou od skupiny a 

zdálo se, že neposlouchá. 

„Když tady zůstaneme, budeme se krmit dál. Nikdo nám v tom nezabrání. Jak velká je vaše 

populace?“ pokračovala Maya. 

Stetos se nadechl, aby připomněl, že jednoho boha se jim právě podařilo se zbavit, ale 

zůstal potichu. Tanas se úkosem podíval z Mayi na Jamese a zpátky a pokrčil rameny. 

„Brzy dojdeme do města, tam se dohodneme,“ navrhl mírně. 

Nedohodli. Maya na následující období nerada vzpomínala. Byli v pasti. Nemohli odletět a 

žádné pomoci se jim nedostalo. Z města odešli a každých pár dní se nakrmili, ale ani to 

Tanase nepřimělo jim nějakým způsobem vyjít vstříc. Pořádal na ně hony a upevňoval svoji 

pozici jako vůdce lidí a zároveň velekněz nějakého imaginárního božstva, které si vymyslel. 

Všechny oběti, které byly poskytnuty, skončily u Tanase a jeho skupinky vyvolených. 

Z Jamese a Mayi udělal nepřátele číslo jedna a jejich potřeba krmení mu v tom ještě 

nahrávala. 

Maya s Jamesem se většinou zdržovali poblíž své havarované lodi a přece jenom se ji 

pokoušeli opravit. Jejich snažení čas od času překazil útok místních, kteří se snažili zničit 

všechno, co se Wraithům podařilo dát dohromady. Naštěstí představy obyvatel planety o tom, 

jak funguje vesmírná loď, byly více než žalostné. 

Největší výzva pro Mayu a Jamese byla vyhýbat se dvouhlavé kobře. Dvakrát se jí 

podařilo je překvapit a stěží unikli, víckrát už jí to nedovolili, ale působila jim víc problémů, 

než všichni ostatní dohromady. 

„Takhle to nejde,“ zafuněl James a vyšvihl se na vyšší větev rozložitého stromu. Před pár 

dny zjistili, že v určité výšce vedou korunami stromů nenápadné cestičky. Někde se k sobě 

přiblížily na dosah dvě silné větve, jiné bylo pár tenčích větviček spleteno do houpající se sítě, 

přes kterou bylo možné s trochou obratnosti přeběhnout. A vypadalo to, že o těchto cestách 

Larisssa ani Zdeňka nevědí. Wraithtové stromových cest využívali jenom zřídka, protože se 

snažili, aby nevědomost kobry trvala i nadále. 

„Najdeme jim jinou zábavu,“ navrhla Maya. Posadila se do rozsochy a nalehla na jednu 

z větví, aby lépe viděla na zemi pod stromem. Oba s Jamesem se přestali hýbat a mluvit, když 

se blízko kmene napůl vztyčily dvě hadí hlavy. Kápě nechaly stažené, ale oba jazyky bez 

přestání zkoumaly okolní vzduch. Trvalo dlouho, než se kobra vydala dál, a ještě déle, než si 

Maya dovolila udělat prudší pohyb a slézt z rozsochy. Tiše dopadla na mechem pokrytou zem 

pod stromem a kývla na Jamese. Beze slova se rozběhli přes travnatou pláň ke vzdálenému 

pohoří a stále zrychlovali, aby co nejvíc zkrátili čas, po který budou dobře viditelní.  

„Tady to nepůjde,“ zašklebil se James před prvním zátarasem bránícím Thanatovi 

v opuštění jeskynního labyrintu. 

Maya jen pokývala hlavou. Nešlo o hromadu kamení, ale o to, že se jim vchod do jeskyně 

zdál příliš malý. Při svém krátkém pobytu ve městě viděli zpodobnění Thanata na mnoha 

nástěnných malbách, a pokud všichni malíři nepříčetně nepřehnali božské proporce, 

nedokázal by se nízkým vchodem protáhnout. 
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„Ani jeden ze zavalených vchodů nebyl dost velký,“ zamračil se James. 

„Mohli bychom…,“ uvažovala Maya nahlas a prohlížela si zátaras. 

„Ne!“ vyštěkl James. „Na to zapomeň. Nepůjdu dovnitř!“ 

„Ale jinak bude naše cesta zbytečná. Nakonec nás najdou a loď se nám taky nepodaří 

opravit,“ pokračovala Maya mírným hlasem. 

James se mračil, až se mu celý obličej stáhl do hrozivé masky, ale jiné řešení ho 

nenapadlo. 

Zpoza hromady se ozvalo hluboké zamručení a zaškrábání. 

 

Maya se tiskla do pukliny ve skále a skřípala zuby. Teorie o vypuštění původního boha 

vypadala dobře, ale praxe kulhala na všechny nohy. Co bylo platné, že Thanatos sám měl 

nohy jenom dvě, když k nim patřila obrovská zubatá tlama, hladový žaludek a mozek plný 

potměšilosti. 

Pokud mohla Maya soudit, tak Thanatos disponoval také nadprůměrně citlivým nosem a 

lehce osleplýma očima. A mohutným hlasem. Jeho řev otřásal kamennými stěnami a 

rezonoval v každé škvíře. 

Wraithové měli štěstí, že Thanatos nepočkal, až odstraní překážku, a odešel hlouběji do 

nitra skály, jinak by jejich záchranná mise skončila dřív, než vůbec začala. 

No, ušklíbla se Maya sama pro sebe, tady je nebude hledat ani kobra průzkumnice. Ohlédla 

se po Jamesovi a zjistila, že na ni zuřivě gestikuluje. Jeho pokusy o telepatická spojení se 

dávno naučila tak účinně blokovat, že už je ani nezaznamenávala. James ukazoval nahoru a 

pokaždé rozhodil ruce tak, že si ho Thanatos musel všimnout, i kdyby třeba nechtěl. Thanatos 

chtěl. James zacouval co nejdál do škvíry, ve které se skrýval, ale ještě předtím se na Mayu 

významně podíval. Maya zvedla oči a zjistila, že tam nahoře odněkud proniká světlo. Až v té 

chvíli ji napadlo, že se ani nedivila, jak v jeskyních hluboko ve skále vlastně vidí. Využila 

toho, že se Thanatos věnoval Jamesovi a vyhlédla si skalní stěnu, po které bylo možné 

vyšplhat. 

Snažila se být co nejvíc nenápadná, ale nějakému hluku se při výstupu přece jenom 

nevyhnula. Rychle se po skále vytahovala co nejvýš, aby na ni Thanatos nedosáhl. Zubatý bůh 

si přestal všímat Jamese, na kterého stejně nedosáhl ani ostrým drápem krátké přední nohy 

většinou skrčené u těla, ani dlouhým pohyblivým jazykem, a obrátil se k Maye. Jeho zuby jí 

zacvakaly nebezpečně blízko chodidla, ale to už se vyšvihla na malou skalní římsu o kus výš a 

hned pokračovala ve šplhání. Thanatos zařval a poskočil, aby na ni dosáhl. Křídla složená na 

zádech mu v úzké jeskyni nebyla nic platná. 

Maya hekla, jak jí pod prsty povolil chyt, a zůstala na okamžik viset na jedné ruce. Nohy 

se jí klimbaly ve vzduchu a hledaly pevnou oporu. Už jí zbýval poslední metr kolmé skály, a 

pak krátká plošinka, odkud proudilo světlo. Zarazila prsty volné ruky do další téměř 

neznatelné škvíry a špičkou boty se vzepřela na malém vyčnívajícím kameni. Kámen se pod 

její vahou uvolnil, ale to už našla pevnější místo pro druhou nohu a rukama šátrala na hraně 

plošinky. Opřela se o ni dlaněmi a vytáhla se nahoru. Převalila se na záda a dvakrát se 

zhluboka nadechla, než se vyškrábala na všechny čtyři a začala se rozhlížet po zdroji světla. 

Proudilo do jeskynního komplexu světlíkem tak úzkým, že i velmi štíhlá Maya by měla co 

dělat, aby se jím protáhla. Na Jamese byl otvor moc malý a o Thanatovi se vůbec nedalo 

uvažovat. Původní neurčitý plán, jak padlého boha osvobodit, se ztrácel v nedostatečných 

únikových cestách. Ale někudy se přece dovnitř dostat musel. 

„Mayo, pojď dolů!“ zavolal James a Maya se musela přidržet skály vedle sebe, aby se při 

jeho křiku nezřítila střemhlav. 

„Co je?“ zavrčela potichu z plošinky. Nechápala, proč se James potichu nekrčí někde 

v koutě, aby na něj Thanatos zapomněl. 
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„Už vím, kudy se odtud dostaneme,“ pokračoval Jamesův křik. 

Maya začala opatrně klouzat po skále dolů a pořád se rozhlížela po Thanatovi a jeho 

ostrých zubech. Dole na ni čekal James rozkročený uprostřed chodby. Maya si všimla, že 

kromě sledování jejího sestupu každou chvíli loupne okem po zubaté okřídlené příšeře 

usazené o kus dál v místě, kde se chodba rozšiřovala do malé jeskyně. 

„Jak…? “ začala se ptát, ale zmlkla, když ucítila netrpělivé dloubnutí v hlavě. Takhle se 

James neprojevoval. Zamračila se a zatěkala očima mezi Jamesem a Thanatem. „To ty?“ 

vypadlo z ní podezřívavě, když jí pohled zůstal viset na Thanatovi. Další dloubanec ji 

nenechal na pochybách, že místní padlé božstvo ovládá telepatii na vysoké úrovni. „Tak jo,“ 

povzdechla si. „Ukaž nám, kudy jsi sem přišel.“ 

Thanatův vstup byl tak dokonale maskovaný, že bez jeho pomoci by ho James ani Maya 

nenašli. Hrubá síla vržená proti závalu nic nezmohla, ani když se jednalo o sílu něčeho tak 

velkého, jako byl Thanatos, ale vytrvalé uvolňování drobnějších kamenů, na které se zaměřila 

Maya, mělo docela úspěch. Po první malé spršce těch nejdrobnějších se začaly uvolňovat i 

větší balvany a po pár hodinách práce Jamesovi projela ruka kolem jednoho z velkých 

kamenných kvádrů až do otevřeného prostoru na druhé straně. 

Maya si vzpomněla na zaklínadla hlídající únikové cesty, ale žádné účinky kouzel 

nepociťovala. Začínající únava jistě neměla s čáry nic společného. Vypadalo to, že všechna 

tajemná moc Tanase je stejně vymyšlená, jako nový kult, který zavedl. 

Thanatos se netrpělivě cpal do vznikajícího otvoru a porušená stěna kamení pod jeho 

vahou začala povolovat. Wraithové na poslední chvíli uskočili, aby je padající kamení 

nezasypalo. Chtěli se rozběhnout ven za Thanatem, ale oba najednou zabrzdili a opatrně 

vyhlíželi z ústí skalní chodby do předjitřního šera mezi skalami. 

Thanatos stál tři kroky od vchodu s hlavou zvrácenou vzhůru a hlasitě nabíral vzduch do 

plic. Maya si až tehdy uvědomila, jak je obrovský, a když roztáhl křídla, zamával s nimi a 

poposkočil, aby se vznesl, vydechla úžasem a úlevou. Pohled na letícího tvora jí připomněl 

vzdálenou vzpomínku. Sen, co se jí někdy zdával těsně před probuzením. Dlouhé tělo v jejích 

snech nebylo tak zavalité a ve slunci se lesklo do červena, zatímco Thanatos, jak si stačila 

všimnout, než zmizel za vrcholky stromů, měl modrý nádech, ale nějaký nejasný společný rys 

mezi snem a skutečností viděla, i když nedokázala říct, v čem spočívá. 

„Jsem tvým dlužníkem. Vím, že jsi to byla ty, kdo se rozhodl mě zachránit, i když jsem vám 

to právě neulehčil. Počkejte dva dny, pak přijďte do města,“ uslyšela příjemný hluboký hlas 

přímo v hlavě tak jasně, že se rozhlédla, kdo to promluvil. Kromě Jamese v okolí nikdo nebyl 

a James stál bez pohnutí a díval se do místa, kde zmizel Thanatos. 

„Tak se k tobě přece jenom nakonec někdo dostal,“ ušklíbl se na ni Wraith, když se dost 

vynadíval na prázdnou oblohu. 

Maya nad novou zkušeností s telepatií nakrčila čelo. Nechtělo se jí pouštět si někoho do 

myšlenek, i kdyby šlo o místního boha. Jako v odpověď uslyšela tichý vzdálený smích, který 

jí rezonoval přímo v čele. Smích postupně utichal a poslední, co od Thanata zachytila, byla 

představa stáda nějaké zvěře s dlouhýma nohama a kostěnými výrůstky podél páteře. Pak se 

spojení přerušilo a Maya hlasitě vydechla. Představa, že by se měla, byť zprostředkovaně, 

účastnit Thanatovy hostiny, se jí moc nelíbila. 

„Tady jsou! Tady jsou!“ Vřískot nad wraithskými hlavami se nesl do dáli. Ostrý pisklavý 

hlásek přeskakoval vzrušením a důležitostí. James musel chvíli hledat mezi větvemi, než 

uviděl zdroj toho povyku. Tvorečka ani ne metr vysokého s dlouhými drápky na všech 

čtyřech končetinách a ohonem delším, než byl zbytek jeho těla, by Maya asi nejlépe označila 

za přerostlou veverku. Hodně hlasitou přerostlou veverku. Houpala se nízké větvi a řvala jak 

na lesy. 
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James se rozhlédl, sebral nejbližší kámen a veverku trefil. Mířil na hlavu, ale zvíře se 

natočilo a většinu energie zachytil huňatý ocas. Veverka se přikrčila, podívala se na Jamese a 

prskla: „Myslíš, že mě dostaneš, piráte? Stáňu jen tak někdo nezastraší. Už o vás vědí.“ 

Tlamička se jí roztáhla do úsměvu plného malých špičatých zoubků. 

James jí úsměv oplatil a Maya musela uznat, že jeho špičatý úsměv byl mnohem 

vydařenější než ten Stánin. 

„Piráti bez lodi! Piráti bez lodi!“ začala zase povykovat veverka a poskakovala na větvi, až 

se s ní rozhoupala. Větev měla svá omezení a Stáňa je v zápalu povyku neodhadla. Větev ji 

vymrštila, a než se stačila zachytit drápky, praskla. Veverka sebou mrskla, jak se snažila 

dosáhnout na jinou větev, ale v jejím dosahu byly samé tenoučké, které se pod její váhou 

ohýbaly a lámaly. S vřískotem dopadla na zem, oklepala se, hodila po Wraithech 

rozzlobeným pohledem a rozběhla se k nejbližšímu kmeni. 

„Ty bonzačko,“ zavrčela Maya a rozběhla se za ní. Věděla, že je to zbytečné, ale nemohla 

si pomoci. Vztek, který v ní vzkypěl, potřeboval ventil, aby se uvolnil. 

Stáňa posměšně vypískla a dvěma skoky se ocitla na větvovém chodníčku. Maya se u 

stromu vyšvihla vzhůru a zavrávorala, jak se snažila udržet rovnováhu na pružném 

propletenci. James se přikrčil a jediným skokem se ocitl tamtéž, co Stáňa a Maya. 

Veverka znovu pískla, tentokrát překvapením, protože právě přišla na to, kdo její cesty 

poslední dobou používal. To, že si vetřelci myslí, že ji obklíčili, jí žádné starosti nedělalo.  

Maya a James se na ni vrhli každý z jedné strany. S pomstou to už nemělo co dělat. Na 

řadu přišla zábava. Ke Stánině škodě zábava ve wraithském stylu – dožeň, ulov, chyť, přelsti 

a zabij, jak se ti zlíbí. To, že zároveň sledovali i okolí, jestli se neblíží horda místních nebo 

nešustí šupiny dvouhlavé kobry, dávalo honu pikantnější nádech. 

Stáňa pelášila, co jí nožky stačily, ale Wraithi jí byli stále v patách a jejich dlouhé prsty 

s černými nehty ji několikrát téměř dostaly. Navíc to vypadalo, že jsou neúnavní a nedokázala 

se před nimi schovat ani na nejvyšším vrcholku stromu. Vyšplhali, kam jim síla kmene 

dovolila, a zbytek ohnuli. 

Maya i James brzy našli správný rytmus pro pohyb v nestálém visutém světě a užívali si 

pocit svobody, který se dostavil. Mayu napadlo, že až veverku chytí, nejspíš ji nechají naživu. 

Za nečekanou zábavu to stálo. Sotva si to uvědomila, James před ní se zarazil, přikrčil se do 

dřepu, a pak seskočil na zem. 

„Co se…?“ začala Maya, ale zmlkla a udělala totéž co James. 

Stáňa se houpala hlavou dolů chycená v drátěném oku. Drát se jí zamotal do dlouhého 

ohonu a s každým veverčiným pokusem o záchranu se stahoval víc a víc. Pootočila k nim 

hlavu, zamžourala a vyrazila ze sebe zuřivý křik: „Piráti! Jsou tady piráti! Našla jsem je! Tady 

jsou!“ 

„Přestaň,“ poradila jí Maya tiše. „Jestli chceš vymotat, zmlkni.“ 

James se na Mayu překvapeně podíval. Ani by ho nenapadlo, aby se snažil tu potvoru 

zachraňovat. 

Veverka byla podobného názoru, protože její jekot začal přecházet skoro k ultrazvuku. 

Maya se na ni ještě pár okamžiků dívala, pak pokrčila rameny a rozběhla se za Jamesem, 

který mezitím zamířil k okraji lesa. 

Stáňa se po nich ohlédla, prskla a začala se kroutit ještě víc, aby se dostala z drátěného 

sevření. 

Dva dny se Wraithové zdržovali v lese kolem skal. Nikdo je nepřišel hledat. Za soumraku 

druhého dne vyšli na okraj lesa a zadívali se k městu. Maya se letmo ohlédla po místě, kde 

visela veverka Stáňa. Visela tam pořád. Ocas a zadní nohy měla drátem částečně oddělené a 

hlavička chyběla úplně. Wraithka udělala dva kroky k torzu a pozorně se na něj podívala. 

Hlavička veverky zřejmě nesnesla nárůst tlaku a explodovala. Maya si všimla, že drobné 
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úlomky kostí leží roztroušené kolem podivného oběšence. Nechápavě nad tím zakroutila 

hlavou. James se na zbytky Stáni jenom letmo podíval a bez dalšího váhání se vydal k městu. 

Maya pokrčila rameny a vydala se za ním. 

 

 

 

26. Oběti 

 

„Pozor! Co to děláš?“ James chytil Mayu za ruku a v posledním okamžiku jí zabránil ve 

zničení všeho, co se jim za poslední týden podařilo udělat. Drát byl v tomto světě neznámý 

pojem a elektřina se vyskytovala jenom ve formě blesků. V takovém prostředí byla stavba 

vesmírné lodi téměř nemožná i s použitím všeho materiálu z rozpadlého vraku. 

„Můj pane,“ klaněl se v otevřeném vchodu jeden ze sloužících. „Je třeba tvé přítomnosti. 

Přišel radní Zaskor.“ 

James pustil Mayinu ruku a s nenápadným úšklebkem ji nechal pokračovat samotnou. 

Maya zamrkala a zahnala vzpomínky na první dny na této planetě. Bylo to už dávno a od té 

doby si vláda Thanata na nebi a dvojice Wraithů na zemi stále upevňovala svoji pozici. 

S nespokojenci a zločinci se vedl krátký proces, ale nedocházelo k žádnému ponižování ani 

mučení. Prostě jenom zmizeli buď v žaludku draka nebo pod rukama Wraithů. 

‚Vláda nad celou planetou‘, Maya se nad tou frází usmála a znovu se pustila do práce. 

V jiném čase a v jiné galaxii vládli mnoha planetám a mnoha vesmírným lodím. 

Jestli se jim podaří opravit loď, ty časy brzy nastanou i v této galaxii. 

 

Antracitově černá vesmírná loď stála na místě. Teoreticky. Z pozice nejbližších hvězd se 

nehýbala. 

„Tak se ukažte,“ zamumlal si pro sebe a pohybem ruky roztočil trojrozměrnou mapu 

galaxie, aby si ji mohl prohlédnout ze všech stran. Druhou rukou si zajel do vlasů a zatahal se 

za ně. Nikde na celé lodi nenašel nic, čím by je mohl zkrátit. Naštěstí mu aspoň trochu držely 

v pásce neurálního rozhraní, kterou už vůbec nesundával. 

Alarm ze senzorového stanoviště ho vyrušil při zkoumání okolí Země. Zaklel, zrušil mapu 

a nechal před sebou vyvolat obraz okolí lodě.  

Tři bojová plavidla Shermaal se blížila k jeho přídi. Všiml si, že mají jiné vybarvení a 

nerozestupují se do útočné formace. Lodě zastavily asi půl kilometru od něj a z prostřední 

vyletěl krátký světelný záblesk, který tmavého obra nijak nepoškodil. Lodě zůstaly na místě a 

dál nevyvíjely žádnou aktivitu. 

Zamračil se na ten obraz, nechal senzory, ať hlídají, a přešel k blikající komunikaci. Nad 

zprávou automatického překladače jen povytáhl obočí. 

„A to jim mám věřit?“ ušklíbl se. 

Kromě krkolomného pozdravu text obsahoval ujištění, že útočníci opouštějí tuto galaxii a 

už se do ní nevrátí, protože jejich ztráty jsou vyšší než zisk z vyčerpaných hvězdných soustav. 

Na závěr bylo něco v tom smyslu, že s tak dobře chráněným místem se ještě nesetkali. 

Zaváhal s prstem nad klávesnicí a nakonec ťuknul jenom na ukazatel formálního 

rozloučení. Zkontroloval, že zpráva byla odeslána a podíval se na obraz tří mizejících lodí. 

Potřásl nad tou divnou návštěvou hlavou a vrátil se ke sledování galaxie. Všude byl klid. 

Klid byl i po pěti dalších dnech, alespoň co se týkalo návštěv lodí Shermaal v Mléčné 

dráze. Ohledně výletů Atlantis to bylo složitější. Z neznámého důvodu si začala pro své lety 

vybírat oblasti v těsné blízkosti jeho pozice. Maskování fungovalo skvěle, ale stejně mu to 

nedalo, aby aspoň koutkem oka nesledoval manévry v okolí. Začal v něm hlodat pocit, že ho 
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hledají a nějak zjistili, jak ho alespoň přibližně zaměřit. Využil krátké pauzy, kdy se antické 

město vrátilo k Zemi, a přesunul se na okraj soustavy, kde nechal Cama Mitchella a Shanu 

Morrisovou. Za další dva dny se Atlantis objevila ve vedlejší soustavě. 

Procítěně zaklel a pak se mu na tváři objevil přemýšlivý výraz. Napadlo ho, že by Cama a 

Shanu nemusel vyzvedávat osobně. Mohl by to nechat na Pozemšťanech a… nakrčil čelo. 

Nebyl si jistý, jak bude posádka Atlantis reagovat na Jamese a Mayu. Jemu osobně nevadili, 

pokud zůstanou tam, kde jsou, ale Země by na to mohla mít jiný názor. 

„Uděláme to jinak,“ pokýval hlavou. Tak si zvykl mluvit sám pro sebe, že už mu to ani 

nepřišlo divné. 

Na jednoduchý pokyn se loď přesunula na druhou stranu galaxie. Trvalo jí to asi pět dní a 

to jenom proto, že ji každou chvíli zastavoval, kontroloval pozici Atlantis a sledoval, jestli se 

někde neobjevily lodě Shermaal. Atlantis byla jako psík na provázku a po Shermaal nebylo 

ani stopy. 

Další tři dny se potuloval po vzdáleném konci galaxie, vyhýbal se všem pokusům o 

kontakt ať už ze strany lidí nebo jiných tvorů a divil se, že Shermaal drží své slovo. 

Byl čas vydat se zpátky pro Cama a Shanu a dát se poznat. Povzdechl si. Pobyt na 

neznámé lodi byl zajímavý a většinou mu samota nevadila tak, jak si myslel zpočátku, ale nic 

netrvá věčně. Netěšil se na to, co se bude dít, až se nad svou planetou objeví s lodí, která 

vyhnala Shermaal z galaxie. 

 

„Už je tady zase. Tentokrát nebude žádné překvapení. Ty senzory jsme nastavili dobře,“ 

pochvaloval si James. 

Maya jenom zavrčela. James tak trochu zapomněl, že senzory po Jakeově návštěvě 

nastavovala ona sama a ještě si u toho vyslechla jeho jistě dobře míněné rady o bezúčelnosti 

takové námahy.   

„Překvapení!“ vykřikl hologram, který jim už chvíli stál za zády. 

Maya se ušklíbla, otáčet se neobtěžovala. James zasyčel a uskočil, protože hlas hologramu  

mu zazněl přímo do ucha. 

„Shana a Cam už jsou na palubě mojí lodi. Chtěl jsem se ujistit, že jsou v pořádku, než… 

hmmm, postarali jste se o ně v rámci možností dobře. S těmi otázkami jsem si to rozmyslel. Je 

to celkem jasné.“ Podíval se stranou a kývl. „V tom vašem hangáru nikdo není. To je dobře. 

Nemám Wraithy právě v lásce, ale u vás udělám malou výjimku. Můžete tu zůstat – živí – ale 

nedovolím vám potulovat se někde jinde.“ 

Jeho poslední slova doprovodila detonace, která otřásla většinou města a shodila několik 

špatně postavených domů. Po té největší budově na okraji zástavby zůstal jen velký kráter. 

Maya uhnula před padajícím kusem omítky ze stropu, ohlédla se po východu směrem 

k rozestavěné lodi a uvědomila si, že už není nic, co by je odsud dostalo. 

„Ty!“ vykřikla v bezmocném vzteku. 

Holografický Jake pokrčil rameny a zmizel. 

James se rozběhl ke dveřím, proletěl jimi do krátké chodby a vyběhl na dvůr. Potřeboval se 

na vlastní oči ujistit, že jejich několikaleté snažení přišlo vniveč. Maya šla za ním a klopila 

hlavu. Věděla, že Jake nemluví do větru. Poznala ho, jen si nemohla vzpomenout na jméno. 

To on je nejvíc chtěl s Jamesem rozdělit, dokud byla ještě člověk. 

James bez hnutí zíral do kráteru po ‚hangáru‘, jak ho nazval Jake, kde bývala ukryta jejich 

téměř dostavěná vesmírná loď. 

„Katassstrofa,“ zašveholila za ním Zdeňka. Larisssa jen smutně pokyvovala hlavou nad 

rozevřenou kápí. 

„Kdo to byl? Nikoho jsem nezahlédl. Nikoho jsem necítil!“ oslovil zároveň Mayu hlas 

Thanata. Nechával Jamese a Mayu vládnout lidem a spokojil se s pravidelnou obětí, která 
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nemusela být lidská. Jak Maya velice brzy zjistila, Thanatos dával před lidmi přednost trochu 

masitější potravě, i když zpočátku udělal výjimku a před vyděšenými měšťany spořádal 

Tanase i jeho přisluhovače v jedné velké krvavé hostině plné výkřiků bolesti a hrůzy. Když 

tehdy slízl dlouhým jazykem poslední kousek masa zapomenutý na své dolní dásni, předal 

vládu nad planetou a všemi jejími obyvateli Maye a Jamesovi. Nad pořadím se James 

ošklíbal, ale nezbylo mu nic jiného, než ho přijmout. Po jiných projevech úcty, než krmení 

jednou za padesát dní, Thanatos netoužil a se současným rozdělením práv a povinností byl 

velice spokojen. 

„Není tady,“ odpověděla Maya hlasitě, jak měla ve zvyku. „Nejspíš už není ani v této 

sluneční soustavě.“ Nadechla se k další větě, ale už z ní nic nevyšlo. Nedokázala slovy 

vyjádřit pocit bezmoci a zmaru, který ji ochromoval, že se sotva dokázala pohnout. Neuměla 

pro ně s Jamesem vymyslet jiný cíl, jiný důvod k životu. 

James otočil pohled z kráteru ke své družce a poprvé za celou dobu, co byli spolu, na ní 

viděl, že je naprosto bezradná. Na jednu stranu to bylo děsivé, protože Maya se vždycky 

dokázala rozhodnout ve zlomku vteřiny a nikdy neváhala, na druhou stranu to bylo 

uspokojující, protože sám se cítil stejně. 

„Nemají lodičku,“ pronesla Larisssa do nastalého ticha. „Nemůžou odejít.“ 

„Katassstrofa,“ zopakovala Zdeňka procítěně. 

„To ano.“ Úsměv na kobří tváři byl děsivější, než si Maya dovedla představit. „Přišššel 

časss,“ zasyčela Larisssa tiše. 

„Časss,“ opakovala po ní temně Zdeňka. Po katastrofickém výrazu nezůstala ani památka, 

obě hlavy se kymácely na dlouhém silném krku a dvoje oči těkaly z jednoho Wraitha na 

druhého. 

James se dál díval na Mayu, ale jeho postoj se neznatelně změnil. Že právě přišli o loď a 

možnost opustit planetu, neznamenalo, že musí vzápětí bojovat s účinky jedu jedné bláznivé 

dvouhlavé kobry. Podle Mayina výrazu poznal, že i ona je ve střehu. 

Kobra se víc vztyčila a každá hlava se zaměřila na jednoho Wraitha. 

„Už mě to nebaví,“ zavrčel James. Ruce se mu vymrštily rychleji, než mohla kobra 

postřehnout a chytily obě hlavy těsně nad kápí. „Čas na co, hlavičky?“ zeptal se přívětivě. 

„Čas…,“ začala Larisssa. „… na katassstrofu,“ doplnila ji Zdeňka. Její tělo se vzepjalo a 

snažilo se vykroutit z Wraithových rukou. 

Maya zvedla hlavu a zadívala se na oblohu. 

James se lépe zapřel nohama a tvář se mu stáhla úsilím, jak se snažil kobru udržet. Zdálo 

se, že kobra získává navrch a každým okamžikem se na Jamese vrhne, ale pak Wraith prudce 

rozhodil ruce do stran a v každé se mu stále svíjela hlava kobry, původně dvouhlavé, nyní 

roztržené tak, že každá hlava měla kromě svého původního krku s kápí také kus společného 

těla. Pravda, Larisssa trochu větší kus. Zdeňku odhodil na zem dost daleko od sebe i Mayi, 

aby nemohla zaútočit, a Larisssu stále svíral za krk, dokud mu pod prsty neochabla a 

nezůstala tam viset jako kus gumové hadice. Povolil sevření a nechal ji sklouznout na zem. 

„To nedělej!“ ozval se mu v hlavě varovný výkřik a mezi Larisssu a Zdeňku dopadl 

Thanatos. Obě hlavy na něho zasyčely a pokusily se do něj zatnout jedové zuby. Thanatos 

Zdeňku přišlápl, že jí mezi prsty jeho zadní nohy vyčníval jenom vršek hlavy s rozeklaným 

jazykem, a k Larissse se sklonil a překousl ji na další tři kusy. 

„Dokud jich část zůstane, jsou nebezpečné,“ vysvětlil Thanatos a s milimetrovou přesností 

oddělil Larissse hlavu od zbývajícího těla. Nadzvedl nohu, prohlédl si, co zbylo ze Zdeňky a 

udělal s ní totéž. Kromě hlav spolykal všechny části hadího těla. 

„Pochoutka,“ zamlaskal spokojeně. Mrknul na Mayu stojící opodál, odrazil se a vyletěl 

zpátky do nebe. 
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James šťouchl nohou do bližší hlavy a se zaklením ucouvl, když na něj vycenila jedové 

zuby. Byl to poslední pohyb, který dvojhlavá kobra učinila ze své vůle. Maya oba kousky 

plné jedu skopla do kráteru a společně s Jamesem se dívali, jak se kutálejí na dno a zapadají 

mezi stále rozžhavené kamení. 

„To by bylo,“ zašeptala si pro sebe. „Co teď?“ otočila se k Jamesovi. 

Zadíval se, jak se samovolně otevřela jedna z hadích tlam a začala se žárem roztékat, pak 

se podíval na Mayu. „Vymyslíme drát. A hned nato kabel. Můžeme pár místních let počkat 

jako zdejší vládci. Jednou tu loď postavíme,“ odpověděl naprosto vážně. 

Maya se na něj usmála. 

 

„Ááááá! Néééé!“ ozývalo se kvílení z části lodě, kam nechal Camerona a Shanu přenést. 

Cam se choval tiše, seděl na místě a kýval se ze strany na stranu. Shana nepřestala kvílet 

celou dobu, co byla na palubě. 

„Poslední kontrola galaxie,“ mumlal ten, který si nechal říkat Jake, a točil trojrozměrným 

modelem. „Označ Shermaal červeně,“ přikázal. 

„Žádní Shermaal v galaxii,“ ujistil ho příjemný ženský hlas a na hranici zorného pole 

zahlédl siluetu vysoké štíhlé dívky. Když se na ni chtěl podívat přímo, obraz se rozplynul. 

„Už se to skoro nedá vydržet. Mohu odčerpat kyslík? Pak bude zase ticho,“ navrhla. 

„Brzy bude klid. Jestli pořád nejsou Shermaal, je čas na návrat. Víš kam,“ zašeptal Jake a 

zadal souřadnice své domovské planety. 

„Vím,“ odpověděla mu loď. „Chceš domů a nechceš domů,“ pokračovala. „Bojíš se, že mě 

ztratíš,“ 

„Ano,“ přiznal. „Zvykl jsem si na tebe, a když odejdu…“ 

„Zůstanu zase sama.“ Hlas si povzdechl. 

„Co ti dva?“ vrátil se k původnímu tématu. 

„Fyzicky v pořádku, psychicky jsou na tom špatně. Vyčítají si – pokaždé něco jiného. 

Někdy, že nepomohli Shermaal ovládnout celou galaxii než jsi jim v tom zabránil, a někdy, že 

zničili tolik světů a tolik životů. Je to smutné a také velice nepříjemné. Mohli by aspoň na 

chvíli zmlknout?“ 

„Máš pravdu,“ souhlasil. „Dostaneme je domů co nejrychleji.“ 

„Už jsme tam,“ upozornila ho jemně a dodala: „Komunikace.“ 

Přešel k příslušnému panelu a zadíval se na modrou kouli s jednou šedostříbrnou oběžnicí. 

„Atlantis volá neznámou loď. Prosím, zůstaňte na místě. Nejsme vaši nepřátelé.“ 

Antické město se vznášelo těsně u jeho trupu a marně se snažilo svými senzory proniknout 

do nitra neznámé lodi. 

Plukovník Lorne stál uprostřed řídící místnosti a díval se na velkou obrazovku. Ta cizí loď 

se pořád jevila jako naprosto nerozpoznatelná. Nepříjemně mu to připomínalo chvíle, kdy se 

potkali se Shermaal. 

„Když dovolíte, Evane, nejdřív potřebuju mluvit s SGC nebo někým z vesmírné obrany,“ 

ozval se ten známý hlas, který  Lorne nedokázal zařadit. 

„Známe se?“ vyštěkl důrazněji, než měl původně v úmyslu. 

„Hmmm. Známe. Nechám vás ještě chvíli přemýšlet.“ Spojení se přerušilo a Evan se mohl 

jenom domnívat, že se známý-neznámý hlas baví se Zemí. 

„Mám na palubě Camerona Mitchella a Shanu Morissovou, budou potřebovat pomoc. 

Nejsou na tom psychicky moc dobře. Kam je můžu přesunout?“ ptal se Jake generála Davise 

z SGC. Bylo mu trochu divné, kam se ztratil generál Landry, ale na otázky bude ještě dost 

času. Zařídil se podle instrukcí a Cam a Shana se mohli začít hlasitě i jinak projevovat v jedné 

z místností pro návštěvníky v SGC. 
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27. Tak svět odplácí 

 

„To je nepřijatelné! Požadujeme alespoň jeden Ha’tak a pět Al’keshů.“ Hen’lor stál před 

Baalem a vzteky zatínal ruce v pěst. Nic jiného dělat nemohl. Baal se ironicky usmíval a 

očividně si užíval, že vůdce Jaffů musí smlouvat, protože jeho drahá svoboda je omezena 

mizivým počtem vesmírných plavidel. 

„Proč bych vám měl vyhovět? Co z toho budu mít? Budeš mi snad sloužit?“ zeptal se Baal. 

„Můžeš začít hned. Dolej mi,“ pozvedl sklenici s trochou vína. 

Hen’lor couvl a ve tváři se mu objevil odpor. „To ti jen tak neprojde. Nezapomeň, že 

máme silné spojence, kteří nám pomohou domoci se našich práv.“ 

„Silné spojence?“ ušklíbl se Baal. „Máte snad známé v nějaké galaxii nezasažené Shermaal 

a pandemií? Rád je tady uvítám.“ 

Hen’lor už neodpověděl. Mávl rukou, až Baalovi vyrazil sklenici, a odešel tak rychle, jak 

mu hrdost dovolovala. 

Baal se za ním chvíli díval, pak sklopil pohled k rozbité sklenici s loužičkou tekutiny a 

s povytaženým obočím zavrtěl hlavou. 

 

„Žádáme Tau’ri o pomoc. Baal odmítl splnit dohodu, kterou jsme uzavřeli před bitvou se 

Shermaal. Kdo by přišel o většinu lodí, tomu měl ten druhý pomoci. Věděli jsme, že Země 

poslala do boje všechna svá plavidla, stejně jako Jaffové, ale ukázalo se, že Baal si nechal 

polovinu své flotily v záloze. Disponuje teď neúměrnou silou, co se vesmírných cest týká.“ 

Generál Davis pokyvoval hlavou nad Hen‘lorovým projevem a přemýšlel, co po nich 

vlastně Jaffové budou chtít. 

Jako v odpověď na jeho nevyslovenou otázku se na orbitě Země objevila cizí loď, která 

v poslední bitvě pomohla spojenecké flotile Mléčné dráhy, neznámou technologií zlikvidovala 

útočný šik Shermaal a zmizela beze stopy. Od té doby po ní Atlantis pátrala všemi možnými i 

nemožnými způsoby a několik význačných vědců při vymýšlení nových postupů přišlo o hrsti 

vytrhaných vlasů. Všechno se zdálo bezúspěšné, a pak najednou hledaná loď stála ‚na dvorku‘ 

a klidně přerušila přenos z jaffské základny. 

„Generále, mám na palubě Camerona Mitchella a Shanu Morrisovou, pošlete mi 

souřadnice, kam je mohu transportovat. Nejspíš budou potřebovat pomoc psychologů, pobyt u 

Shermaal jim příliš neprospěl,“ ozvalo se z komunikace. 

„Děkuji, plukovníku Shepparde, souřadnice byste měl mít k dispozici.“ Generál kývl na 

jednoho z techniků, ten už měl k odeslání připravená čísla, která vymezovala prostor do 

střežených pokojů SGC.  

„Ale vy nejste Landry,“ zarazil se John Sheppard. Jeho inkognito pod přezdívkou Jake 

právě vzalo za své. Divil se, že to trvalo tak dlouho, než ho někdo poznal, a že to byl 

důstojník, který se s ním sotva znal, bylo ještě podivnější. 

„Ne. Co jste byl pryč, došlo na Zemi k jistým změnám. Ale k tomu se ještě dostaneme. 

Teď mi řekněte, jak jste se dostal k té lodi. Je jich někde víc? Jak fungují? Můžete s ní přistát 

u jednapadesátky?“ 

John nad těmi požadavky jen pozvedl obočí. 

„Cam a Shana jsou na určeném místě,“ řekl stručně. 

„Generále?“ propracoval se k Davisově pozornosti Hen’lor, kterému se podařilo obnovit 

komunikaci. „Jak jsem se právě dozvěděl, máte novou loď. Požadujeme její služby při dalším 

jednání s Baalem. Bude muset dodržet, co slíbil.“ Hen’lor se zašklebil. 
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„Ta loď mi nepatří,“ řekl trochu příkřeji Davis. Sotva se zdálo, že by Země mohla mít 

v Mléčné dráze konečně navrch, už se hlásí mimozemšťané se svými požadavky. „O využití 

nové technologie bude muset rozhodnout sbor náčelníků a možná ještě další složky našeho 

velení,“ přemýšlel nahlas. 

 

John Sheppard seděl ve velitelském křesle Enterprise a zamračeně sledoval houf vědců a 

vojáků, kteří nešetřili výkřiky úžasu a nadšení. Připadal si trochu nepatřičně. Místo, aby se 

radoval, že má tak skvělou loď se jménem, které by sám sice nevybral, ale v pozemských 

dějinách mělo svůj nesporný význam, a dostane k ní zapálenou posádku, měl problém 

zpřístupnit vědcům některé systémy, protože v podstatě nechtěl, aby se o nich něco dozvěděli. 

Supi už se slétají, napadlo ho. Z řečí okolo pochopil, že si na plavidlo nebo aspoň jeho 

pomoc dělají nárok Jaffové, ozvali se Tolláni a společnost Reetou projevila zájem.  

Na jednu stranu to chápal. Zatímco se seznamoval s novými postupy a technologiemi, 

v Mléčné dráze řádil nějaký mor nebo co a na završení toho všeho Shermaal slupli pár 

neobydlených i obydlených planet a Cama a Shanu využili k tomu, aby se jim do chřtánu 

dostalo co nejvíc ‚zdrojů‘. Asi by z toho taky blbnul, připustil si. 

Na druhou stranu si dobře pamatoval, co lidé dokáží, když se jim dostane do drápů něco 

mocného. Nenasytnost a arogance byla slova jen chabě vystihující, co mohlo každým 

okamžikem nastat. 

Pásku z čela ještě nesundal a vypadalo to, že zatím nikoho nenapadlo, co by mohla 

znamenat. Věděl, že loď čte všechny jeho myšlenky a i ona si dělá starosti. 

„Mám informace,“ zašeptala mu do ucha. „Právě se rozhodli, že máme napadnout 

nějakého Baala a zjišťují pozici povstalců těch dimenzionálně posunutých tvorů.“ 

„Jak?“ zeptal se John nahlas, jak byl zvyklý. Dva nejbližší vojáci k němu tázavě zvedli 

hlavy. „Toho si nevšímejte,“ mávl rukou. „Byl jsem tu moc dlouho sám a někdy mluvím sám 

se sebou.“ 

Podívali se po sobě, pokrčili rameny a vrátili se ke studování jednoho z panelů. John věděl, 

že ovládá zbraně, ale bylo jasné, že vojáci na to ještě nepřišli. 

„Monitoruji radiová spojení,“ šeptala mu Enterprise. „Tady jsi žil? Je to tu děsivé.“ 

Přivřel oči a snažil se myslet v přesných větách. Loď ho odměnila tichým smíchem. „To 

přece není nutné,“ ozval se mu v hlavě její příjemný hlas. 

„Plukovníku, hlaste se u generála Davise,“ zastavil se nad ním jeden z vojáků. „Na Zemi 

s vámi chtějí mluvit.“ 

John se zamračil. Nechtělo se mu opouštět plavidlo plné pracek chtivých ho rozebrat. 

„Jen běž, čeká tě tam překvapení. Až tě budu potřebovat, vím, kam sáhnout,“ pobídla ho 

Enterprise. 

Kývl hlavou a nechal se přenést na velitelství SGC. Tichý výkřik už nezaslechl.  

 

Sotva plukovník Sheppard zmizel z paluby své lodi, jeden z vědců sáhl pod nejbližší pult a 

odpojil svazek kabelů. 

„Neurální propojení bylo přerušeno,“ řekl přeskakujícím hlasem. 

„Výborně,“ velitel vojenské jednotky na palubě potěšeně spojil dlaně s hlasitým 

tlesknutím. „Okamžitě zpřístupněte všechny systémy. Hlavně chci vědět všechno o pohonu a 

zbraních. Také maskování, přenosový paprsek, vnitřní obrany, jestli nějaké má. No, prostě mi 

ukažte, jak to tady funguje.“ 

„Tak rychle to nepůjde,“ zamručel jeden z vědců. 

„Pane Kavanaghu, byl jste mi doporučen jako jeden z vědátorů, kteří trávili dlouhý čas 

v oblasti 51,  SGC i na Atlantidě, nechcete snad říct, že nerozumíte jedné zatracené lodi?“ 

vyjel na něj velitel. 
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Doktor Kavanagh už nic neříkal a zuřivě, a podle svých kolegů i nesmyslně, začal tlouct do 

ovladačů, které měl v dosahu. 

Jay Felger na Atlantis vyděšeně zíral, jak lidé obsazují neznámou loď. Na okamžik se 

otočil na plukovníka Lornea, ale zdržel se všech poznámek. Ani velitel Atlantis nemohl nic 

udělat. Bez přemýšlení oba ukročili tak, aby stáli vedle sebe, a většina obsluhy v centrální 

místnosti se k nim připojila do nehybného hloučku. Nespouštěli oči z obrazovky, kde cizí 

plavidlo právě přišlo o svoji výjimečnost. Když lidé některý systém neovládli rozumem, 

vyřadili ho, a jediné, na co dávali pozor, byla podpora života. Nejdřív vzalo za své neurální 

rozhraní a vnitřní obrana, pak postupovali systematicky. 

 

„Vítejte zpátky na Zemi, plukovníku. Jsme opravdu rádi, že vás máme zpátky,“ hlaholil 

Henry Hayes z obrazovky. 

„Děkuju, pane prezidente,“ zamumlal John a sklonil na okamžik hlavu. 

„Asi bych vám měl dát chvíli na holiče,“ usmál se prezident a zadíval se na Shepparda 

pohledem, kterému sám pro sebe říkával ‚otcovský‘. „Ale chápu to. Tak dlouho sám na 

neznámé lodi… proč jste se neobjevil dřív? Jak jsem pochopil, podařilo se vám s ní docela 

dobře sžít. Vaše kampaň proti Shermaal byla působivá. Co jsou vlastně zač?“ pokračoval 

téměř bez pauzy v proslovu. 

John se automaticky zatahal za dlouhé vlasy v rozpacích, na kterou z otázek prezident čeká 

odpověď. Hayes mu dlouhý čas na rozmyšlení nenechal. 

„Teď už je to vlastně jedno, že ano? Jsou pryč. Napořád.“ Jeho krátké věty zněly, jakoby 

chtěl ujistit sám sebe. 

„Jsou pryč,“ potvrdil John. Na pocit úlevy, že se vyhnul širšímu rozboru situace, bylo 

zatím brzy. Prezident měl nepřebernou zásobu vět, které nic neznamenaly, a všechny je 

postupně na Johna chrlil. Ujistil ho, že je nejslavnější osoba na Zeměkouli, i když na ní moc 

lidí nezůstalo, jak už si John jistě stačil všimnout. Všichni jsou nadšením bez sebe, že dokázal 

zničit nepřátelské lodi, a jsou mu neskonale vděční, že zasáhl, jakmile zjistil, jak se s tou lodí 

zachází a že Mléčné dráze hrozí nebezpečí, na které jsou i Pozemšťané krátcí. John je prostě 

Hrdina, zaslouží si slávu a obdiv a všeho se mu vrchovatě dostane. 

John se tvářil čím dál tím víc rozpačitě a generálu Davisovi ho bylo upřímně líto. Stál 

stranou, takže mohl bez obav sledovat reakce obou stran, a začínal mít pocit, že všechny ty 

řeči vedou k něčemu jinému, než je oslava Hrdiny Johna, a že to něco se Johnovi nebude líbit. 

Prezident právě vyprávěl, jak jim ze všech vesmírných lodí zůstala jenom Atlantis a 

všichni dostupní odborníci pracují na zprovoznění Daedala, který se ukázal poškozený víc, 

než se původně domnívali. 

John už se dvakrát nadechl, aby mu docela prostě skočil do řeči, ale Hayes byl jako 

povodeň. Nezadržitelný. 

Generál se rozhodl, že se pokusí zasáhnout, pokud to celé bude trvat déle jak dalších deset 

minut. Podle něj byl Sheppard opravdu hrdina a zasloužil si trochu ohledu. 

Stanovená lhůta právě končila, když prezident pootočil hlavu, jak poslouchal, co mu právě 

někdo říkal do nenápadného sluchátka, přerušil svoji tirádu uprostřed věty a zatvářil se 

spokojeně. 

„Tak, plukovníku, mohu vás s radostí oznámit, že nová loď Enterprise byla právě zařazena 

do stavu amerických vesmírných sil. Dalo mi to trochu přesvědčování, ale nakonec mám tu 

čest nabídnout vám na ní místo prvního důstojníka.“ 

John si přejel rukou po pásce přes čelo. Nechápal, že se s ním loď ještě nedokázala spojit. 

V očích mu blýsklo podezření, ale všechna obvinění, která ho právě napadla, si zatím nechal 

pro sebe. 
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„To už můžete klidně sundat,“ poradil mu prezident. „Neurální rozhraní bylo 

deaktivováno. Generál Caldwell se právě nechal přenést na palubu své nové lodi, aby se co 

nejrychleji seznámil se všemi jejími potřebnými systémy. Zvlášť zbraně prý jsou impozantní. 

Metač miniaturních černých děr? Nebo byste to nazval jinak?“ Naklonil hlavu na stranu a 

přátelsky se na Johna usmál. 

John Sheppard se kousl do rtu, aby z něj nevypadlo něco, čeho by později litoval. Rychle si 

uspořádal priority a po hlubokém nádechu vrátil úsměv na obrazovku. 

„Jak jste řekl na začátku, pane prezidente, holič by se mi docela hodil. Ale pokud je na 

palubě Enterprise kapitán, jeho první důstojník u toho nesmí chybět. Dovolte, abych se vrátil 

a osobně informoval generála Caldwella o všem, co by chtěl vědět.“ 

„Výborně, mladíku. Běžte a tvořte dějiny celé galaxie. Vaše vlast je na vás pyšná,“ 

rozloučil se s ním prezident a přerušil spojení. 

John stiskl rty k sobě a jen kývl na Davise, že je připravený na cestu. 

„Neudělej žádnou hloupost,“ neodpustil si velitel SGC, než dal pokyn k přenosu. John 

s bledou tváří staženou do nepřirozeného šklebu znovu kývl. 

 

 

 

28. Na jiném místě 

 

„Jak pokračujete?“ Anat položila ruku na opěradlo křesla a prsty jí zacukaly. Hlad trápil 

všechny. 

Ace se ohlédl po rozsvícené obrazovce s obličejem královny a dál se věnoval úpravám 

čidel na průhledném válci. „Pomalu,“ odsekl hruběji, než měl v úmyslu. 

Práce nepokračovaly tak rychle, jak si Anat i Ace představovali zpočátku. Genetický 

materiál reagoval na jejich pokusy jinak, než byli zvyklí z klonování wraithských vojáků i 

několika lidských těl určených pro potřeby jeho posádky, a nechtěl se přizpůsobit jejich 

potřebám. 

Aiwe jim moc nepomohl. Na dobu strávenou ve Via Dimidia nevzpomínal rád. Byla to 

jeho odpověď na každou otázku, ale Ace ho prohlédl: nebylo to tím, co v něm vzpomínky 

vyvolávaly, ale tím, že si pamatoval jen velice málo. Jak velitel pochopil, o klonování lidí, 

které Asurané používali jako potravu pro své pokusné subjekty, nevěděl Aiwe vůbec nic a 

k prozkoumání toho na místě bývalého výzkumného centra moc nezbylo. V návalu zloby ho 

Wraithové zničili tak dokonale, jak jen to bylo možné. 

Michael se skupinou svých mutantů byli hodně platní při vyzvedávání pěti ZPM, které 

nalezli ve starobylém wraithském městě, ale Michaelovy snahy využívat při testech iratuské 

brouky se nesetkaly s pochopením. Ace ho stručně odbyl, že v nově vytvořené stravě 

potřebují energii uchovat a ne ji cpát do krku věčně hladovým broukům. Michael nechápal 

Aceovu nechuť ke hmyzu, který byl nedílnou součástí jejich genofondu, a Ace se otřásal 

odporem, sotva nějakého brouka uviděl. Nic na tom nezměnil ani fakt, že mu před nedávnem 

zachránili život. 

Michael se se skřípajícími zuby podvolil Aceovu velení a všechny své nápady si nechával 

pro sebe. Dál horlivě zkoumal ruiny města a využíval k tomu všech dostupných prostředků. 

Svůj zájem komentoval snahou nalézt další moduly nulového bodu, ale Ace měl podezření, že 

hledá něco jiného. Možná ani sám Michael nevěděl, jak přesně by hledané cosi mělo vypadat 

a co by mělo dělat, to mu však nezabránilo v dalším pátrání. 
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„Toto,“ ukázal Ace na pár znaků na obrazovce u válce a významně se podíval za Zaka. 

Jeho zástupce pokývl hlavou a odešel z dohledu Anat. Zaťala pěsti nad tou troufalostí. Ani 

velitel ani jeho zástupce ji nepozdravili, jak se na královnu slušelo a klidně dál pracovali.  

„Podej mi hlášení,“ dožadovala se hlasitě pozornosti. 

Ace se po ní zase ohlédl, vrátil se k válci, provedl další úpravu, pak se otočil 

k přenosovému zařízení a opřel se rukama o hrany pultu. 

„Lidský genetický materiál se stále brání našemu zásahu. Množení neprobíhá nijak rychle 

a po dvou dnech se úplně zastaví, do dalších pěti hodin se začnou vzorky rozkládat. Neudrží 

stabilitu. Je to jako stavět ze suchého písku, výsledek se vždycky rozsype.“ 

„A ten Michael, nebo jak mu říkáš, má nějaký jiný nápad?“ zaklepala královna netrpělivě 

nehtem do dřevěného rámu křesla. 

„Žádný, který by nějak pomohl,“ pokrčil Ace rameny. 

„Zkuste všechno znovu!“ vyjel na něj Krabat dosud tiše stojící za královnou. „Naberte 

nový materiál, vyčistěte ho nebo s ním udělejte něco jiného, ale zařiďte, ať se klonovací linka 

konečně rozjede.“ 

Aceovi ztuhnul obličej do nepřístupné masky. 

„Tvůj velitel jistě zná všechny postupy lépe. Mohl by přijít to tady zprovoznit,“ zasyčel na 

Anat. Usmála se na něj. 

„Dobrý nápad. Pošlu ti ho. Jistě pro něj práci najdeš.“ 

„Má paní!“ vykřikl Wraith s černým pramenem vlasů nad čelem. „Jsem tady, abych ti 

sloužil. Nechci tě opustit.“ 

Ace sledoval velitelovu snahu, jak se vyhnout opuštění královniny lodě a v duchu se 

pousmál. Zadíval se na vedlejší obrazovku, prošel v rychlosti dvě stránky a pomalu se otočil 

zpátky. 

„Tvůj velitel je chytřejší, než bych tušil,“ řekl vážně. „Jenom nebudeme čistit, ale přidávat. 

To je postup, který jsme ještě nezkoušeli, a mohl by mít úspěch. Nepotřebujeme čistě lidský 

produkt, potřebujeme snadno stravitelnou potravu se spoustou energie. Nakonec poslouží i 

Michael se svými znalostmi o křížení druhů. Jestli teď dovolíš, mám práci.“ S posledním 

slovem sáhl k obrazovce a přerušil přenos. Nečekal na svolení a nepoužil formální pozdrav. 

Anat prudce vydechla. Aceovo jednání by za normálního stavu bylo neodpustitelné. 

 

Michael stál před zasypaným vchodem do nízké budovy v centru starobylého wraithského 

města. Odstranit písek z kousku ulice trvalo partě jeho posledních mutantů a části posádky 

Ace dlouhé dny, ale díky tomu se mohli dostat do energetického centra se zásobníky energie, 

kterým pozemská expedice říkala ZPM. V budově, před kterou Michael stál, žádný silný zdroj 

energie nebyl, přesto ho něčím přitahovala. Prohlédl si neprostupné dveře a obrátil se vlevo, 

kde se matně blýskalo okno z poloprůhledné blány. Přejel po něm rukou a překvapeně 

zamrkal, když zjistil, že skrz očištěné místo vidí celkem zachovalou místnost. Vytáhl od pasu 

dlouhý nůž a zarazil ho doprostřed okna. Ostří blánou proniklo snadno a tlaková vlna 

z dlouho uzavřené místnosti odhodila Michaela dozadu. Vrávoravě se zvedal a klepal hlavou 

ve snaze co nejdřív se vzpamatovat. První jasná myšlenka, která se mu usadila v hlavě, byla, 

jak je možné, že v domě tisíce let pohřbeném pod nánosy písku zůstalo tolik vzduchu, aby 

vyrovnání vnitřního tlaku s venkovním vyvolalo takovou reakci. K řešení se nedostal. Když 

znovu nahlédl dovnitř domu, jeho střecha se propadla a zasypala celý jeho vnitřek pískem.  

Křik shora značil, že změnu zaznamenali i na povrchu pouště. Křik neustával a Michael 

s hrůzou pozoroval, jak se písečné stěny kolem odhalené části města začínají bortit a ze všech 

stran se hrnou na volné místo, které v nich Wraithové a kříženci vytvořili. 
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Michael se rozhlížel po únikové cestě, ale kolem sebe viděl jen sypající se masy písku. 

Snažil se vyprostit nohy a postupovat vzhůru, ale nedařilo se mu to. Písku bylo příliš a jeho 

základ byl moc vratký, aby na něm mohl udržet rovnováhu. 

Svist nalétávající Šipky se ozval v okamžiku, kdy byl Michael uvězněný pod ramena a 

marně se snažil švihem dostat na povrch. Zvedl oči potemnělé námahou a bolestí a vztáhl 

k Šipce ruce. 

Zak letěl těsně nad zemí, na vteřinu zapnul sběrný paprsek, zvedl stíhačku střemhlav 

vzhůru a vletěl s ní do wraithské lodě na orbitě. Vyložil pasažéra a vrátil se zpátky na planetu. 

 

„Bylo nutné riskovat vstup do domu?“ zavrčel Ace ve dveřích. Michael s dlaní přitisknutou 

na žebra jen pootočil hlavu. „Žádná ZPM tam už nebyla. Všechny jste je předtím dopravili do 

laboratoří,“ pokračoval Ace. 

„Bylo to jediné wraithské město, které jsem kdy viděl,“ vydechl Michael. Potíže mu dělalo 

i dýchání, natož mluvení. Zlámaná žebra, poškozené vnitřní orgány, vykloubené kyčle, to 

byly důsledky jeho zvědavosti. Písek na planetě byl tak těžký, že by dokázal Michaelovo tělo 

rozdrtit, sotva by se mu podařilo ho celého zasypat. Michael měl štěstí, že byl Zak pohotový a 

že byl sběrný paprsek posílený dalším energetickým zdrojem. Bezúspěšně se nejprve 

pokoušeli přenést některé drobné zajímavé věci bez nutnosti kopat a hrabat. Ani s posíleným 

signálem to nebylo možné. Další zdroj energie ve stíhačce nechali zapojený spíš z nedostatku 

času, než že by pro něj měli další využití, a tak bylo možné Michaela zachránit. 

Ace ještě jednou přejel ležícího pohledem a vydal se ke dveřím. Michael na to netrpělivě 

čekal. Sotva se dveře otevřely a velitel v nich vykročil do chodby, zašátral prsty vedle sebe 

pod pokrývkou a vytáhl malý čtverhranný krystal.  I v matném světle se blýskal do modra a 

zelena a Michaelovi se zdálo, že šeptá nepoznaná tajemství. Našel ho ležet vedle sebe potom, 

co ho výbuch odhodil od zkoumané budovy. Sevřel kolem něj prsty a odmítl ho pustit, i když 

ho písek drtil svou vahou a hrozil, že ho zasype dřív, než se podaří ho zachránit. 

„Mám zařízení, které ten krystal přečte,“ řekl Ace mezi dveřmi. „Až budeš schopen vstát, 

můžeme se na něj společně podívat.“ 

Michael schoval krystal v dlani a rozzuřeně se po veliteli ohlédl. Mohl vědět, že mu nic 

neunikne. 

 

Nad mořskou zátokou obrostlou hustým zeleným lesem, ze kterého sem tam vyčníval hrot 

žlutozlaté skály, se rozprostírala vysoká modrá obloha s malou kuličkou žlutého slunce. 

Obraz byl plný tiché krásy a klidu, než ho začalo rušit divné vrčení. Přibližovalo se, až se 

stalo tak nepříjemným, že si přihlížející zakrývali uši rukama. Na okraji scény se objevil 

létající hmyz, přibližoval se a narůstal do tak podivných rozměrů a tvarů, nad kterými by 

nejeden vědec rozpačitě krčil čelo. Bzučící jedinec zabral celý obraz, pomalu se otočil, aby se 

předvedl v celé své kráse, a klesl mezi větve stromů kamsi na půdu lesa. 

Nebylo pochyb, jednalo se o Wraitha mírně odlišného druhu, než jaký byl v galaxii Pegas 

běžně k vidění. Stavbou těla se nijak zvlášť nelišil. Vypadal snad ještě štíhlejší a na první 

pohled křehčí, než jeho více rozšířený příbuzný, ale na rozdíl od něho tento měl na zádech 

krovky, pod kterými se skrývaly dva páry modrozelených průhledných křídel, která vydávala 

onen nepříjemný zvuk z úvodu celé scény. 

Pohled klesl k zemi za létajícím Wraithem a následoval ho už v chůzi po lesní pěšině 

k malé osadě dřevěných domků. Pak rychlost času nabrala vysoké tempo a po krátké chvíli, 

kdy se střídaly stále dokonalejší stavby i různí okřídlení i neokřídlení Wraithové v běhu dějin, 

se objevila ta samá zátoka po několika stovkách let. Po lese nezůstala ani památka, celé 

pobřeží i část mělkého moře zabíralo monumentální kamenné město s rozsáhlými paláci a 
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ulicemi vroubenými sloupovím. Mezi pohodlnými přízemními domy čněly do výše úzké věže 

se složitými ozdobami, které z dálky připomínaly jemné krajky. 

Létající Wraithové věže používali k přistávání a vzletu. Zřejmě pro větší pohodlí nebo 

z nějakého neznámého důvodu jim dávali přednost před začátkem a koncem letu na ulici nebo 

někde jinde na zemi. 

„Některé druhy hmyzu raději vyšplhají na nejvyšší bod v dohledu, než roztáhnou krovky,“ 

zašeptal Michael. Nejspíš ani nevěděl, že mluví nahlas. Ace beze slova přikývl. 

„To je nějaká mutace?“ Tentokrát se s otázkou obrátil přímo na velitele. 

„Nezdá se.“ Ace se sklonil, aby mohl obraz prostudovat z větší blízkosti. „Vypadá to na 

létavou odnož Wrathů, i když bez příslušných testů je to těžké určit.“ 

Ace se díval na obraz z malého čtvercového krystalu, který se Michaelovi podařilo 

zachránit ze zasypaného města, a do mysli se mu vkrádala představa svištění větru, pohybu 

vzduchu pod křídly a údery dlouhého zobáku… mrkl, aby se vzpamatoval. Ten sen byl 

z jiného života a neměl v tomto světě žádné místo.  

Procházka v čase pokračovala. Město se rozrůstalo do šířky i výšky. Moře začalo vysychat, 

přesto to ještě dlouho vypadalo, že si Wraithové žijí v pohodlí a klidu. Obraz byl stále jasnější 

a jasnější. Nebylo zřejmé z jakého důvodu, dokud se v jednom záběru na obloze neobjevilo 

veliké červené slunce, které se tomu původnímu vůbec nepodobalo. 

„To je přece…“ Michael zastavil záznam, zalapal po dechu a polkl. Jeho léčba zabírala víc 

času, než si představoval. Kvůli nedostatku energie se jeho léčení stalo dlouhým a bolestivým 

procesem, kdy mu po dlouhých dohadech a průtazích řada Wraithů s vrčením předala zlomek 

své energie. Neměli z toho radost ani Wraithové ani Michael, ale po jejich zásahu se mohl 

zvednout, protože alespoň nejhorší zranění byla zhojena. Jakmile se znovu zapojil do prací 

kolem klonovacího zařízení, netrpělivě čekal na první příležitost, aby se mohl podívat na 

jedinou ‚drobnost‘, kterou se jim z města podařilo odnést. 

„Kerys,“ doplnil ho Ace tiše. Poznání, že se ocitli na místě legendárního města, které 

každý Wraith považoval za ztracené v ohni supernovy, ho přinutilo k uctivému tichu. 

„Ale to slunce – nevybuchlo,“ uvažoval Michael. Hvězda ve sluneční soustavě s městem 

byla sice červená, ale velikosti obra zdaleka nedorostla. 

„Mělo k tomu všechny předpoklady,“ souhlasil Ace. „Dokázalo zničit celý povrch planety. 

Není tu nic jiného než poušť. Pořád nevím, jak jsi to tady objevil,“ podíval se na Michaela.  

Michael pokrčil rameny. Slunce při svém růstu až k planetě nedosáhlo. Odpařilo všechnu 

vodu, zničilo faunu i flóru a nechalo jenom zbytky dýchatelného vzduchu. Bylo to ideální 

místo pro novou laboratoř, kdyby… kdyby to nebyla planeta s jediným wraithským městem. 

S městem, které před tisíci lety zmizelo a stalo se legendou. Jenom zmínka o létajících 

Wraithech se ztratila úplně. 

„Co se stalo s těmi létacími?“ zeptal se netrpělivě a dotkl se ovládače krystalu, aby se 

mohli podívat na konec přenosu. 

Wraithské lodě se slétaly na orbitu planety, ale obyvatelé Kerys zůstávali ve svém městě. I 

když kolem už byla jenom poušť. Nevypadalo to, že by někdo opouštěl neobyvatelnou 

planetu. 

  „Proč?“ mračil se Ace. Sebevražda nebyla právě wraithskou slabostí. 

Obraz se posunul a přiblížil se k jedné z budov. Vletěl do ní a dostal se do sálu s dlouhou 

řadou ZPM. Michael hlasitě vydechl. Byl to sál, kde našli pět modulů nulového bodu. Jeden 

z nich museli odpojit z podstavce. Nezkoumali tehdy příliš, jestli něco napájí nebo ne, město 

bylo tak dlouho mrtvé, že ta možnost byla vysoce nepravděpodobná. 

Obraz pokračoval dál, až vletěl do podzemí pod sálem, kde ve skleněných schránách spalo 

deset wraithských královen. Pět jich bylo s křídly a pět bez křídel. Všechny byly vyšší, než 
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které Ace nebo Michael znal, ze všech i ve spánku vyzařovala aura moci a všechny byly 

napojené na podporu života napájenou ZPM. 

„To ne.“ Michaelovi přeskočil hlas zděšením. Bylo to padesát dní, co jeho mutanti moduly 

vypojili, aby zdroje energie mohly zásobovat energií stále nefungující klonovací zařízení. 

Ace mu položil ruku na rameno a silně stiskl. 

„Už je nezachráníme,“ řekl ochraptěle. 

Obraz vystoupal znovu do přízemí jednoho z domů, přiblížil se k oknu a zmizel. 

„To byl ten dům, který jsem zkoumal naposledy.“ Michael se snažil vyndat krystal ze 

zařízení, ale ruce se mu tak třásly, že to nedokázal. Nechal krystal sklouznout zpátky a sbalil 

prsty do pěstí. Před očima měl pořád deset vznešených Wraithek, vyzáblých, ale stále 

budících i ve spánku respekt. 

Ace vzal krystal sám, s kamennou tváří se otočil k Michaelovi, podal mu ho, ale 

s vložením záznamu do natažené dlaně zaváhal. 

„Klonovací zařízení,“ řekl váhavě Michael. Po prvním šoku se snažil ovládnout a srovnat 

své priority. Ať už s ním Pozemšťané provedli cokoli, velitel stojící před ním mu dal šanci 

vrátit se do společenství Wraihtů. Nejdůležitější pro ně byl dostatek potravy. Bez ní byl nález 

královen bezcenný. Pokud se mu podaří vytvořit dostatečné množství potravy, může pátrat dál 

třeba na vlastní pěst. Létající Wraithové, pomyslel si zasněně. 

Ace na jeho hlasitou poznámku jenom přikývl. I on znal priority. 

 

 

 

29. Zkušební let 

 

„Cože?!“ Rodney McKay skoro poskočil rozrušením. Před hodinou ho oficiálně 

informovali, že nastupuje jako vedoucí vědecké sekce na novou loď pojmenovanou 

Enterprise. Bylo to děsivé jméno, ale Rodney zjistil, že se už nemůže dočkat, až bude na 

palubě. Zvlášť potom, co se dozvěděl, že John Sheppard bude nejspíš první důstojník. Doktor 

už se těšil, jak bude Johna zlobit dotazy na dlouhé uši a při každé příležitosti mu říkat pane 

Spocku. Ne, že by byl sám nadšeným obdivovatelem Startreku, ale takovou příležitost si 

prostě nemohl nechat ujít. 

A po zhruba hodině euforie, kdy už měl sbalené nejnutnější věci, mu stejně oficiálně 

přidělení zrušili. Jeho služeb prý nebude zapotřebí! 

„Jak si to představujete, nebude zapotřebí?“ vyjel na ubožáka, který mu to přišel oznámit a 

přinesl k tomu pečlivě zalepenou obálku se všemi nezbytnými náležitostmi úředního šimla. 

Ubožák svěsil koutky a pokrčil rameny. Rodney ho stihl smrtícím pohledem a zabouchl mu 

dveře před nosem. Nechtěl, aby ubožák všude vyprávěl, jak byl doktor McKay zklamaný, že 

se neuvidí s jedním ze svých nejlepších přátel. 

Než došel do kuchyně za Jennifer, zmačkal úřední papír do malé tuhé kuličky a tu vztekle 

mrskl do drtiče odpadu. 

Jennifer se na něj vážně zadívala a mlčela. Věděla, že jakákoli vnější reakce by neměla 

správný účinek. Rodney si některé věci musel promyslet sám. Tentokrát mu to moc dlouho 

netrvalo. 

„Bojí se mě,“ prohlásil, když třikrát přešel z jídelny do kuchyně a obývacího pokoje a 

zpátky. Sebral Jennifer z pracovní desky plátek právě ukrojeného rajčete, prohlédl si ho ze 

všech stran a začal ho pomalu žvýkat. „Bojí se mého setkání s Johnem.“ Polkl, pokýval 

hlavou a šel se svalit na gauč. 
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Jenn se po něm ohlédla a dál se věnovala přípravě oběda. Měl pravdu. Jestli byly jejich 

informace správné, John nebyl nadšený z toho, jak chce Země využít loď, kterou dovezl, a 

kdyby se na její palubě setkal s Rodneym, měli by společně velkou naději udělat s Enterprise, 

co by chtěli sami. 

Škoda, pomyslela si Jennifer, takhle to bude mít John mnohem složitější.  

 

„Hlásím se do služby, generále.“ John se postavil do pozoru a dával si záležet, aby na něm 

nebylo poznat, jak moc se musí přemáhat. Za léta na Atlantis si zvykl na mnohem uvolněnější 

režim. Na Enterprise bylo cítit napětí a nervozita a všichni, se kterými se cestou na můstek 

setkal, přiváděli vojenskou disciplínu do krajnosti. 

Steven Caldwell si ho zamračeně prohlédl odshora dolů a zpět a kývl, že si může dát 

pohov. Ze svého zástupce neměl žádnou velkou radost. Bylo dobré, že plukovník Sheppard 

snad uměl zacházet s novou lodí, ale na druhou stranu v ní strávil příliš času sám a podvolit se 

velení někoho jiného pro něj nebude jednoduché. 

„Vítejte na palubě. Váš první úkol bude projít jednotlivé sekce lodi a pomoci posádce 

s uvedením všech systémů do náležitého stavu. Major Hober vás doprovodí.“ 

John s hlasitým cvaknutím podpatků zasalutoval a otočil se k odchodu. Majora si ani 

nevšiml, měl co dělat, aby udržel kamennou tvář a neušklíbl se nad zřejmou nedůvěrou. 

Musel přiznat, že byla oprávněná, jak o tom svědčil kovový kroužek zasunutý za jeho 

opaskem tak, aby nebyl vidět. Úkol se mu líbil. Byl rozhodnutý najít připojení k neurálnímu 

rozhraní a kontaktovat loď v prvním možném okamžiku. 

Po třech hodinách prolézání lodě s majorem stále za zády toho měl John tak akorát dost. 

Bez neurálního rozhraní nefungovalo na lodi téměř nic a John kolem sebe viděl stále 

naštvanější obličeje. Ani jeho nálada právě nepřekypovala veselím. Rozhraní bylo všude 

pečlivě zničeno, aby nebylo možné se s lodí spojit. 

„Plukovníku Shepparde,“ ozval se v Johnově komunikátoru matně povědomý hlas. 

„Přijďte do vědecké sekce, jste tady zapotřebí.“ 

Nic jiného, jen strohý příkaz. John si tiše povzdechl a cestou přemýšlel, jestli ho zase 

pošlou plazit se nějakým potrubím jako ve strojovně. 

Doktor Lee už na prvního důstojníka netrpělivě čekal. 

„Co vám trvalo tak dlouho?!“ vyjel na něj hned, jak se John s doprovodem objevil ve 

dveřích. „Pojďte sem a řekněte mi, co je toto,“ ukázal jindy mírný Bill rozkazovačně na boční 

stranu jednoho z panelů. Po jeho pohybu to v panelu zalupalo a vyletěly z něj jiskry. Všude, 

kam dopadly, zůstaly na zemi černé spálené tečky. Bill uskočil na poslední chvíli. 

Krátký zmatek se rychle uklidnil, když vědci zjistili, že výboj byl ojedinělý a nově 

vznikající laboratoř je jinak nedotčená. Ztráta pár obvodů nebyla tak vážná, aby nebylo možné 

pokračovat. 

„No, tak to bychom měli, že?“ mračil se Bill na Johna, jako by byl osobně zodpovědný za 

nečekané potíže. „Pojďte se mnou,“ přikázal vzápětí. John k němu udělal dva kroky a zarazil 

se, protože na něj doktor namířil prst. „Žádné hlouposti, je to nebezpečné,“ varoval ho Bill.  

Johna napadlo, že se v laboratoři děje něco, co mu zatím uniká, ale s lehkým pokrčením 

ramen následoval Billa do vedlejší místnosti, kde byl u zdi vysoký kvádr z průhledného 

materiálu s odsunovacím vstupem, se kterým marně zápasili dva muži a žena. Nešel otevřít. 

Kvádr zřejmě sloužil jako chráněné prostředí pro zvlášť nebezpečné pokusy. 

„Ustupte, první důstojník a jeho doprovod to jistě hravě otevřou,“ zavelel Bill a škodolibě 

se na Johna a majora ohlédl. 

Muži i žena couvli, John se dotkl posuvného zařízení a dveře sjely ke straně. 

„Pozor!“ vykřikl Bill a s rozběhem vrazil do Johna tak, že po hlavě vletěl do kvádru. Dveře 

se zaklaply a ať se major Hober snažil sebevíc, nešly otevřít. 
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„Já ho varoval,“ potřásal hlavou doktor Lee a starostlivě obhlížel Johnovo vězení. 

„Přiveďte ještě někoho na pomoc a sežeňte něco, čím se dá tohle rozříznout,“ zaťukal na 

průhlednou stěnu. 

Major vzal naposledy za dveře a zabral, co mu síly stačily. Na otevření nestačily. „Přijdu 

s pomocí,“ otočil se k doktorovi. „Hlídejte ho.“ 

Doktor Lee stál s rukama za zády a díval se, jak major mizí z místnosti, a pak i z vědecké 

sekce. Sotva se ztratil z dohledu, jednoduchým hmatem otevřel Johnovi dveře a kývl na něj. 

„Pojďte, plukovníku, máme málo času.“ Vedl ho k další stěně a odklopil kousek obložení. 

„Tady je jediný přístup, který se mi podařilo objevit.“ 

John přeletěl pohledem odhalené vedení obtočené tenkým drátkem na volném konci 

s miniaturním vstupem a stiskl Billovi rameno. 

„Děkuju,“ zašeptal a vytáhl kovový kroužek s nenápadnou zdířkou velkou tak právě na 

odhalený vstup. 

„Nemůžu vůbec nic, Johne,“ zašeptal mu do ucha známý hlas, sotva odmotal drátek, 

zasunul vstup do kroužku a ten si nasadil na čelo. „Odstřihli mě dokonale. Nezůstalo ani 

jedno funkční připojení. Až najdou neurální jádro, hodlají ho odpojit a odnést – prý na 

nějakou analýzu nebo kam. Obávám se, že jim to nalezení nebude trvat dlouho, i když se v 

posádce najdou dva, tři lidé, kteří s tím nesouhlasí.“ 

„Já s tím rozhodně nesouhlasím. Dostala ses sem - kam až to vede?“ 

„Nikam,“ v hlase Enterprise zaznělo smutné pobavení. 

John chvíli nad tou divnou odpovědí přemýšlel, než mu to došlo. „Jsi blízko.“ 

„Něco chystají, Johne,“ přerušila tok jeho myšlenek Enterprise. „Nemám sice přístup 

k žádnému systému, ale cítím jiné vibrace. Chtějí vyzkoušet motory.“ Najednou se 

zachichotala. „Drž se blízko přechodové komory. Sbohem, Johne.“ 

„Vzdáváš se?  To jsi válečná loď?“ zkoušel Sheppard jiný přístup, ale loď neodpovídala.  

„Musíte se vrátit,“ tahal ho za rukáv Bill Lee. „Ten major se objeví každým okamžikem a 

měl by vás najít tam, kde jste byl při jeho odchodu.“ Doktorův hlas zněl prosebně a začala se 

v něm objevovat příchuť paniky. 

John si z čela stáhl kovový kroužek a zaváhal. Bill mu ho sebral a šikovně umístil 

k odhalenému vedení tak, aby nepřekážel znovu nasazenému panelu. 

„A teď rychle,“ postrčil stále otálejícího Johna k průhlednému kvádru. 

 

„Motory jsou připraveny, pane. Můžeme je vyzkoušet.“ 

„Dobrá,“ kývl Steven. „Podsvětelné motory na dvacet procent, směr…,“ rozhlédl se po 

mapě hvězdné oblohy, a pak se zadíval na monitor zobrazující nejbližší okolí lodi. „K Venuši, 

a pak zpátky až za Mars. V té době už by mohly být v provozu také zbraně, tak nám pás 

asteroidů přijde vhod,“ rozhodl po krátkém zaváhání. 

„Informujte velení, že teď budeme nějakou dobu poletovat kolem,“ kývl generál na 

komunikačního důstojníka. 

„Posílají s námi Atlantis. Prý pro všechny případy,“ hlásil komunikační za pár vteřin. 

Steven se ušklíbl, sedl si do velitelského křesla, zvedl ruku, ukázal prstem před sebe a se 

zjevným potěšením řekl: „Vpřed!“ 

Šedočerný kolos se pohnul a postupně nabíral rychlost. Atlantis se držela  opodál a přes 

senzory sledovala první samostatný let lidské posádky s neznámou lodí. 

„Motory na dvaceti procentech. Rychlost necelých tři a půl miliónu kilometrů za minutu. 

Všechno v pořádku, pane.“ Pilot zíral do monitoru a prstem jezdil těsně nad ním, aby se 

ujistil, že nepřehlédl žádný údaj. 

„Padesát procent,“ nevydržel Steven čekat moc dlouho. Dvě minuty podle něj mohly stačit, 

vždyť za tu dobu se od Země vzdálili téměř sedm miliónů kilometrů. Předklonil se v křesle. 
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„Padesát procent,“ opakoval pilot. „Motory pracují bez chyby.“ 

Během dalších pár minut se dostali za oběžnou dráhu Venuše. 

„Sedmdesát pět procent,“ hlesl Steven a vstal. 

Pilot rychle něco vyťukal na klávesnici. „Sedmdesát pět procent, pane. Pokračovat 

v přímém letu?“ 

„Leťte dál. Na oběžnou dráhu Merkuru. Sto procent.“ Generál Caldwell udělal krok vpřed 

a zvedl ruku k ústům. Oči mu zářily a musel se ovládat, aby nezačal pobíhat po můstku sem a 

tam. Enterprise letěla úplně jinak než třistačtyřky. Přinutil se couvnout a znovu se usadil 

v křesle. 

„Sto procent. Dvěstě devadesát tisíc kilometrů za vteřinu. Přiblížili jsme se rychlosti světla, 

nakolik je to možné. Doprovodná loď se nám ztrácí. Začínám Enterprise stáčet ke zpátečnímu  

letu.“ Pilotovy prsty se znovu rozběhly po klávesnici. 

Ticho se protahovalo a změnilo svoji podstatu. Enterprise minula oběžnou dráhu Merkuru. 

Generál pozvedl hlavu a rozhlédl se. Něco bylo špatně. Pilotovi se na skráních leskly velké 

kapky potu. Steven se na ně chvíli upřeně díval, a pak se podíval na směr letu. „Pane 

Montgomery, dokončete obrat,“ řekl. „Zatím míříme přímo do slunce.“ 

„Já vím, pane,“ zachraptěl Nicholas Montgomery. „Snažím se.“ 

„Vypnout motory. Brzdící trysky na levoboku naplno.“ Steven se začínající panikou 

sledoval majora Montgomeryho, jak zápasí s ovládáním. 

„Tady je strojovna. Podsvětelné motory běží bez problémů, hyperpohon bohužel pořád 

nemáme,“ zaznělo z interkomu. 

„Můžete od vás vypnout motory?“ zeptal se generál. 

„Moment.“ Pár skřípavých zvuků a jadrné zaklení naznačilo, že vypnutí je těžší oříšek, než 

si technici mysleli. Jejich hlášení bylo stručné: „Motory nereagují.“ 

„Trysky mimo provoz, stále míříme do slunce,“ řekl docela zbytečně Nicholas z pilotního 

křesla. 

Steven Caldwell se rozhlédl po můstku, jakoby hledal pomoc. Na všech tvářích viděl stejné 

reakce. Nevěřící úžas a zděšení. „Kde je Sheppard?!“ vyjel na nejbližšího důstojníka. 

„Právě ho vyřezali z nějakého zařízení ve vědecké sekci. Byl tam zavřený skoro půl 

hodiny.“ 

„Cože?“ Generál vytřeštil oči. 

Křik na chodbě přinutil všechny na můstku se podívat tím směrem. Dveře se rozletěly a 

vklopýtal do nich major Hober. „Hlásím příchod,“ zachraptěl. „Plukovník Sheppard prošel 

všechna stanoviště a…“ 

„Vy!“ vykřikl generál a zadíval se na Johna rozpačitě přešlapujícího za majorem. „To jste 

udělal vy?“ 

John k němu zvedl dokonale překvapený pohled. Ani nemusel odpovídat, major to zvládl 

za něj. „Ten nebyl vůbec k ničemu,“ řekl pohrdavě. 

„Máme jen pár minut k okraji korony, pane.“ Nicholasův hlas se na konci zachvěl. 

Generál se dlouze zadíval na Johna, a když se nedočkal žádné odezvy, sám pro sebe si 

kývl. „Evakuace,“ řekl hlasitě. To slovo se rozlehlo celým plavidlem a popohnalo všechny 

členy posádky k odchodu do nejbližšího hangáru, kam poskládali F 302 a Jumpery. 

„Nejde použít asgardský přenosový paprsek?“ zeptal se John Nicholase, když klusal vedle 

něj. 

„Nemáme s Atlantis spojení. Není jak ji zavolat,“ odpověděl Nicholas a zastavil u nejbližší 

stíhačky. „Antický gen se mi neujal, tak poletím s někým tímhle,“ kývl na F 302. „Vy si 

najděte Jumper, plukovníku.“ 
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První stíhačka už opustila Enterprise a zamířila přímo k Atlantis. Antické město se na 

okamžik zastavilo, aby mohla přistát, a pak se kratičkým hyperskokem přeneslo až k 

Enterprise. 

Evan Lorne i Jay Felger se zapojili společně s techniky do přenosu posádky i užitečného 

nákladu na Atlantis. Netrvalo dlouho a Steven Caldwell stál vedle Lornea v řídící místnosti 

Města a sledoval přesun posledních členů posádky uvízlých ve stíhačkách a vznášedlech. 

„Všichni jsou na palubě Atlantis, pane. Enterprise je prázdná,“ hlásil major Hober, který 

byl pověřený kontrolou. 

„Děkuji, majore.“ Caldwell mávl rukou, že Hober může odejít. „Nahráváte to, Evane?“ 

zeptal se vzápětí s pohledem upřeným na obrazovku, kde běžel přímý přenos ze sond. 

„Jistě, pane, nebude to trvat dlouho.“ Evan si přejel rukou po čele. Evakuaci Enterprise 

stihli na poslední chvíli. Nezměněnou rychlostí vletěla do slunce a zůstal po ní na jeho 

rozbouřeném povrchu jen sotva znatelný výtrysk, který vzápětí zmizel. 

 

 

 

30. Se všemi důsledky 

 

„Proč jste nerozšířil hyperprostorový vstup a neprovedl Enterprise za slunce?“ vyjel na 

Lornea generál Eizach. Byl ve sboru náčelníků nový a zakládal si na tom, že přečetl všechna 

dostupná hlášení ze všech možných misí. Měl tak pro každého dobrou radu, a dobré rady, ty 

generál Eizach rozdával rád. 

„Nebylo to možné, pane,“ odpověděl klidně Evan. „Evakuace už začala a kolem Enterprise 

bylo množství malých plavidel, které jsme s sebou stáhnout nemohli, ale bez naší pomoci by 

jich většina skončila v gravitaci slunce. Podařilo se nám je posbírat v poslední vteřině.“ 

„Hm. Dobrá. Můžete jít. Pošlete mi sem generála Caldwella,“ štěkl na něj Eizach. Ten 

podplukovník se mu vůbec nelíbil. Na všechno měl nějakou odpověď. 

Se Stevenem si tak ostře mluvit nedovolil. Generál je generál a Eizach si pamatoval, že tak 

dobré místo má jen proto, že ho jistý generál odmítl, aby mohl létat s vesmírnými loděmi. 

Plukovníka Shepparda si nechal jako bonbónek na konec. 

„Tak vy jste ten slavný hrdina, který zachránil Mléčnou dráhu? Ale přišel jste o loď, 

chlapče. To je malér.“ 

John se na generála díval a přemýšlel, kde ho vyhrabali. 

„No? Co mi k tomu řeknete? Neměl jste zajistit, aby ta loď fungovala?“ 

„Loď jste převzali, pojmenovali a odstavili jí paměťové jádro. Bez něj se toho moc dělat 

nedalo,“ pokrčil John rameny. 

„Ale vy jste měl zařídit, aby fungovala. Už jste s ní přece létal. Zahnal jste s ní Shermaal. 

Nebo to byl někdo jiný a vy jste si jen přivlastnil zásluhy?“ 

„Létal jsem s ní, když měla zapojené neurální rozhraní a všechny systémy na něj byly 

vázané. Shermaal kvůli ní odletěli z galaxie. Přišli se i rozloučit. Možná jste o tom našli 

záznam. Pokud tedy vaši technici neměli moc práce s vypínáním hlavního počítače,“ neudržel 

se John. Důrazně sekal krátké věty a musel se brzdit, aby jich neřekl mnohem víc. Snažil se 

ovládnout a odpovídal na všechny otázky generála, jak nejlépe uměl. Naštěstí těch otázek 

nebylo tolik, jak se obával na začátku. 

Generál Eizach se spokojil se stručným výčtem soužití plukovníka Shepparda a lodi, 

kterou nějaký nenápaditý dobrák pojmenoval Enterprise. Jediné, k čemu se pořád vracel, byl 

zbraňový systém. Bylo mu divné, že se Sheppard ani nenamáhal pochopit, jak něco takového 
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funguje. Podle generála by to byl ten největší objev, který by možná usmířil vojenské duchy, 

aby na plukovníka pohlíželi mírněji. 

„No, co s vámi, chlapče? Nepotěšil jste mě. Čekal jsem od vás mnohem víc.“ Generál si 

přehnaně povzdechl a zamnul si čelo. „Ani já vás nepotěším. Půjdete před vojenský soud.“ 

John vyšel z malé kanceláře jako ve snu. To by ho ještě před hodinou nenapadlo, že se tak 

brzy dostane od Hrdiny k obžalovanému, případně až k vězni. 

Bylo mu celkem jasné, že zničení Enterprise musí mít nějakého viníka, a nikdo jiný není 

tak na ráně, jako on. 

 

„A co teď?“ ozvalo se z interkomu na můstku. Jonas Quinn klepl na konzoli a potřásl 

hlavou. 

„Pořád nic, Radku. Šťáva nám musí utíkat někde po cestě. Ještě jednou se pro jistotu 

podívám na panel dole.“ Klekl si na kolena a konečky prstů vsunul za okraj desky kryjící 

elektrické vedení. Deska s nespokojeným lupnutím povolila a za ní se objevily tenké 

průsvitné kabely. Většina byla spojená do jednolitého svazku, ale asi pět jich vedlo odděleně. 

Na ty se Jonas zaměřil nejdřív. Všechno vypadalo v pořádku. Zašátral prsty po horních 

úchytech, aby se přesvědčil, že jsou všechny kabely správně zasunuté. Posunul se kousek 

stranou, protože na horní část odhaleného vedení špatně viděl, a ruka mu sjela do míst, kam se 

dostat nechtěl. 

Sprška jisker se rozletěla po můstku Daedala a hned nato ji následoval pád bezvládného 

těla Jonase. Hrstka dělníků sesazující právě kapitánské křeslo se po něm překvapeně otočila a 

pár jich udělalo dva kroky jeho směrem, než zjistili, že se ztěžka zvedá do sedu. 

„Zatraceně, to byla šlupka,“ zamumlal procítěně a rukou si připlácl zježené vlasy.  

„Jonasi, co se děje? Jsi v pořádku?“ volal Radek z interkomu a v hlase mu začala zaznívat 

panika. „Jdu za tebou,“ ozvalo se nakonec a interkom ztichl. 

Jonas se snažil postavit a po několika vrávoravých pokusech se mu to podařilo. Když 

Radek přiběhl, uvítal ho křivým úsměvem opřený o stále nefungující konzoli. 

„Někde se to rozpojilo, jsou tam holé dráty,“ říkal pomalu neohebným jazykem. 

„Holé dráty?“ Radek zakoulel očima. „Víš, kolik je v nich energie?“ 

„Mám představu.“ Jonas se snažil znovu usmát, ale místo toho se svezl na zem. 

„Zdravotník!“ zakřičel Radek z plných plic a sklonil se nad Jonasem. „Hned to bude,“ říkal 

mu potichu. „Přijdou doktoři a budeš v pořádku. Hlavně vydrž, kamaráde.“ 

Jonas na něj nijak nereagoval.  

Netrvalo dlouho a kolem Quinna se motal doktor a dva zdravotníci sestavovali přenosné 

lůžko, aby mohli Jonase odnést na ošetřovnu. 

„On se postavil?“ zjišťoval lékař od dělníků a překvapeně vrtěl hlavou. 

„Doktore?“ Radek vypadal čím dál víc vyděšeně a nad lékařovým výrazem se mu udělalo 

fyzicky špatně. 

„Netroufám si ani odhadovat, kolik mozkové tkáně bylo spáleno,“ řekl doktor procítěným 

hlasem určeným pro pozůstalé. „Víc vám řeknu po vyšetření v nemocnici.“ Poplácal Radka 

soucitně po rameni a rozběhl se za zdravotníky, kteří pospíchali k helikoptéře čekající na 

povrchu. 

Radek chvíli bezradně stál u zabijácké konzole, pak se sesunul na podlahu a zadíval se na 

stále otevřený přístup k vedení. Lehl si na záda s hlavou až u paty konzole a zadíval se 

vzhůru, kde Jonas přišel ke zranění. Na špatně připojených drátech byly vidět stopy po 

spálenině. Radkovi připadalo, jako by na černých kouscích nalepených kolem drátů viděl 

otisky Jonasových prstů. Sáhl po nenápadném knoflíku na straně panelu, vypnul přívod 

elektřiny, vytáhl ze svazku kabelů ten vadný, kousek ho uštípl, odstranil část izolace a 

obnažený drát vsunul na správné místo. Pak už stačilo zkontrolovat, že nezůstal ani milimetr 
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holého drátu v dohledu a hlavně dosahu, a znovu zapnul energii. Zvedl se, položil dlaň na 

ovladač a sledoval, jak se postupně rozsvěcují hlášení o načítání programů, a konzole se 

připravuje k práci. Sotva se objevila základní nabídka, otočil se a odešel. 

Za hodinu ho další směna našla sedět v bývalé jídelně Daedala. Každou nohu měl opřenou 

o jeden svazek kabelů, díval se před sebe nevidoucím pohledem a v prstech stáčel do malého 

kroužku kousek opáleného drátu. 

 

Shana seděla u mléčně bílé stěny potažené měkkým materiálem, nohy měla zkřížené pod 

sebou a v pravidelném rytmu klepala hlavou o zeď za zády. Potřebovala si uspořádat 

myšlenky, ale ty se jí pořád rozbíhaly. Dokázala v duchu i nahlas opakovat jen jedno slovo: 

„Shermaal… Shermaal…“ Každou chvíli si rukama s olámanými nehty zajela do vlasů a 

roztrhla si sotva zhojené škrábance. Netušila, co je skutečnost a co sen, oboje bylo stejně 

lákavé a stejně podivně nereálné. Žila dva životy a nedokázala se rozhodnout ani pro jeden 

z nich. 

Ve vedlejší místnosti ležel Cam připoutaný k lůžku, aby si nemohl ublížit. On si svůj 

opravdový svět vybral, a pak se nedokázal smířit s tím, že ho málem zničil. Žádné řeči 

poradců a psychiatrů na tom nemohly nic změnit. 

Malá psychiatrická klinika patřila soukromému sektoru, ale její služby využívala i armáda 

pro nejtěžší případy. O Shanu a Cama bylo postaráno nejlépe, jak to bylo v jejich situaci 

možné. 

 

„Dobrý den, Johne. Připraven na zítřejší jednání?“ 

John Sheppard se opíral o pootevřené dveře svého pokoje v malém penziónku a 

podezřívavě si prohlížel malého silného mužíka s rozrůstající se pleší v nepříliš dobře 

střiženém obleku. 

„A vy jste kdo?“ vyjel na něj nepřátelsky. Čekal na právníka přiděleného JAGem a na 

podomní prodejce neměl náladu. 

„Jmenuji se Harmon Rabb a jsem váš právní zástupce,“ představil se mužík. Zároveň sáhl 

do náprsní kapsy a vytáhl důvěryhodně vyhlížející průkaz. 

„Ha… Rabb?“ vyvalil John oči. „No, tak pojďte dál.“ Ustoupil ze dveří a nechal mužíka 

vejít. Celou dobu z něj nespouštěl nedůvěřivý pohled. 

Harmon  se smutně usmál. S takovou reakcí se snažil smířit v podstatě od svého narození a 

stále se mu to nedařilo. Výběr povolání tomu také nepomohl. 

„Děkuji,“ usmál se na Johna a sedl si do jednoho ze dvou ošumělých křesel u malého 

kulatého stolku. „Abych předešel dotazům – moje matka byla v těhotenství ovlivněna jedním 

seriálem takovou měrou, že se to podepsalo i na mně. Několikrát se mi za to omluvila a po 

dokončení mého studia a nástupu do zaměstnání mi dokonce navrhla úřední změnu jména. 

Ale zdálo se mi to zbytečně moc papírování a starostí. Když se s tím dokážu srovnat já, snad 

to dokáže i moje okolí.“ 

John si při Harmově úvodní řeči sedl do protějšího křesla a natáhl před sebe nohy.  

„Vaše jméno je – no, zvyknu si. Doufám, že jste stejně úspěšný, jako idol vaší matky. Tak 

jak to bude zítra vypadat?“ zeptal se John. Jméno právníka mu nevadilo. Aspoň si ho bude 

lépe pamatovat. 

 

Druhý den před polednem stáli oba před budovou vojenského soudu a John jen stěží 

maskoval nervozitu. Harmona nezmátl. Právník se na něj povzbudivě usmál a kývl ke vchodu. 

„Hlavu vzhůru, plukovníku, jste přece hrdina, co zachránil Mléčnou dráhu. Nějaká 

neprůkazná drobnost s lodí by na tom neměla nic změnit.“ S těmi slovy rázně vkročil do jámy 

lvové. 
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O tři hodiny později oba vycházeli do šedého odpoledního deště a jejich nálada plně 

odpovídala počasí. 

„Myslím,“ začal Harmon Rabb váhavě a zarazil se, když se po něm John podíval. V tom 

pohledu bylo tolik zlosti, že by umlčela i slavného a stále vítězícího seriálového obhájce. 

Skutečný Harmon se jen tak lehce nedal. „Myslím,“ zopakoval rázněji, „že víc se udělat 

nedalo. Velice pomohla návštěva těch – těch mimozemšťanů. Jste u nich velmi oblíbený.“ 

„Což se o pozemšťanech říct nedá,“ procedil John mezi zuby. Ještě pořád se nemohl smířit 

s tím, že ho zcela vážně obvinili ze sabotáže Enterprise, ohrožení planetární bezpečnosti, 

maření, neuposlechnutí, chybného rozhodnutí… už si ani nepamatoval, co všechno na něj 

právník obžaloby vytáhl. 

„Neházejte nás všechny do jednoho pytle,“ ohradil se Harmon. „Většina lidí – i 

mimozemšťanů, jak jste se mohl přesvědčit – je vám vděčná za vyhnání Shermaal z Mléčné 

dráhy. Stále jste pro nás hrdina.“ 

„Padlý hrdina,“ ušklíbl se John, rozhlédl se ulicí a přeběhl ji těsně před projíždějícím 

autem. Pokračoval rychlým krokem dál a nepočkal, až bude moci přejít i Harmon a připojit se 

k němu. 

Doktor Rabb musel popoběhnout a pořádně natáhnout nohy, aby mu stačil. 

„Generál O’Neill se také vyjadřoval velice příznivě,“ pokračoval ve výčtu kladů. 

„Víte, co je na tom všem nejlepší?“ štěkl John, zastavil se a zapíchl prst Harmovi do 

promoklého pláště. „Že už tam nebudu muset,“ odpověděl si hned. „Už nikdy.“ 

Harmon si povzdechl. Takový vývoj opravdu nečekal. Původně jednoduchá záležitost se 

komplikovala nepředvídanými způsoby a většina svědků z řad vyšších důstojníků nebyla 

plukovníku Sheppardovi příznivě nakloněna. Generál O’Neill byl jedinou výjimkou, ale ani 

ten nemohl dosáhnout víc, než dohody, se kterou John jen velice těžko souhlasil.  

„Ta loď,“ zkusil začít z jiného soudku. „Musela být zajímavá. Bylo by možné, že jí průlet 

sluncem neublížil?“ Věděl, že se pouští na tenký led, protože podobná otázka padla asi před 

dvěma hodinami. 

„Nebylo,“ uťal to John. „Je po ní a nic se na tom nezmění, i kdyby se všichni generálové 

stavěli na hlavu.“ 

Harmon si znovu povzdechl. Plukovník už nebyl plukovník, stal se z něj obyčejný John 

Sheppard, to bylo hlavní součástí dohody, se kterou nakonec byli nuceni souhlasit. John přišel 

o hodnost a musel dobrovolně odejít z armády. Když to udělal, všechna obvinění byla stažena. 

Vojsko už o něm nechtělo ani slyšet a, což bylo nejhorší, odstřihli ho od jeho milovaného 

létání. Nemohl dělat ani instruktora v soukromé letecké škole. 

„Můžu vám s něčím pomoci, Johne?“ zeptal se Harmon najednou. Ani nevěděl, proč to 

udělal, normálně žádnou pomoc nenabízel, ale osud ‚padlého hrdiny‘ se ho dotýkal víc, než 

by si byl pomyslel, když tento případ přijímal. 

John se na něj podíval a potřásl hlavou. „Děkuju za nabídku, Harme, ale ne. Musím si 

všechno nejdřív promyslet. Sbohem.“ Podal mu ruku, a když k němu Harmon natáhl svoji, 

krátce ji stiskl, otočil se a odešel. 

Harmon Rabb si povzdechl potřetí, zvedl límec u kabátu a zašklebil se, když mu kapky 

deště stekly za krk. Rozhlédl se a loudavě zamířil k nejbližšímu parku. 

 

 

 

31. Na samotě u lesa 
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„Až tehdy jsem pochopil, že mi Caldwell od začátku dával vinu a nevěřil, že jsem byl 

celou dobu v nějakém uzavřeném prostoru bez možnosti komunikace,“ vyprávěl. Po 

posledních slovech se mu dostalo pobaveného pohledu a skeptické otázky: 

„A byl?“ 

Rozesmál se. „Jasně, že nebyl. Ale taky jsem nic takového, jako zničení lodi, neplánoval. 

Ta loď,“ odmlčel se a na pár vteřin se zasnil, než pokračoval: „Ta loď byla to nejlepší, co mě 

kdy potkalo. Byl jsem rozhodnutý ji ukrást, jak jen to bude možné. Nebo si myslíš, že měla 

pomáhat lidstvu?“ zeptal se. 

„Pomáhat lidem v boji? Ani náhodou!“ 

Po jasné odpovědi si tiše oddechl. Měl stejný názor, ale za poslední půlrok slyšel samé 

opačné a začal ho pronásledovat pocit, jestli přece jenom nemohl něco udělat, aby Enterprise 

zůstala v pozemské flotile. Zvedl koutek úst. Flotile? Ani velká a krásná Atlantis nemůže 

nahradit flotilu hvězdných lodí. Pravda byla, že Země nějaké lodě potřebovala, ale Enterprise 

na ni byla příliš mocná, příliš chytrá a příliš dokonalá. 

„Už jsem ti to vyprávěl,“ řekl s provinilým úsměvem. 

„Několikrát,“ souhlasila. „Ale potřebuješ se vypovídat. Ujasníš si myšlenky. A taky, co 

bys tady dělal? Sníh je prohrnutý až k silnici.“ Naklonila hlavu na stranu. „Měl bys jezdit 

každou zimu.“ Chtěla dodat, že teď bude mít času dost, ale nechala si to pro sebe. Proč říkat 

nahlas prosté pravdy, které působí jako dýka v ráně. 

John si poslední větu doplnil sám. Napadala ho každou chvíli. „Zítra ještě rozšířím stezku 

do lesa,“ nabídl se. „Pokud zase nenapadá nový sníh,“ dodal hned. Příděl zimního počasí byl 

v kanadských horách štědrý. Vlastně nechápal, jak tam mohla žít sama daleko od všeho a od 

všech. 

„Stezku nech, jak je. I tak je dost široká. Nemusíme mít za dveřmi celý zvěřinec.“ 

Zašklebil se. Měla pravdu. U jejího prahu se scházela kdejaká havěť a dožadovala se 

kousku jídla nebo aspoň pohlazení. 

„Je z tebe pravá lesní žena,“ prohlásil, když si vzpomněl na to, jak ho první noc budilo vlčí 

vytí a tiché krůčky kolem celého domu. 

Stejně to bylo zvláštní. Po nedobrovolně dobrovolném odchodu z armády si z blízké 

základny vystěhoval všechen majetek – celý se mu vešel do kufru u auta - a vydal se na cestu. 

Rodney s Jennifer ho pozvali okamžitě, jak se dozvěděli o výsledku soudu, ale vydržel u nich 

jenom měsíc. Chovali se k němu mile, ale pořád mu připadalo, že překáží, že v tom velkém 

domě není tolik místa, aby se tam mohl cítit dobře. S velkými díky nasedl do auta a vydal se 

dál. Pět měsíců se toulal od města k městu, od jednoho kamaráda ke druhému, až skončil u 

Velkých jezer a nevěděl, kam se vydat. 

Po dvou dnech bloumání mu v kapse zazvonil telefon. Přemístil láhev bourbonu do druhé 

ruky a protočil oči, když uviděl na displeji Lorneovo číslo. I u něj na chatě strávil celkem 

příjemné dva týdny, než se tam přestěhovala Evanova matka a chtěla mu začít organizovat 

život. Utekl před pár dny. Evan se o matce ani nezmínil, ale vedl chvíli obecnou řeč, a pak se 

zmínil, že někde na severu žije Andoriel. Mluvil s ní a ona souhlasila, že ji John může přijet 

na nějaký čas navštívit. 

John váhavě odložil láhev vedle sebe na lavičku, aby si zapsal adresu a popis cesty, a 

napadlo ho, jak ho bývalá knihovnice přivítá. Jejich poslední setkání nebyla právě ukázkou 

nehynoucího přátelství. On ji trefil omračovačem a ona se mu při každé příležitosti snažila 

vyškrábat oči nebo po něm aspoň něčím hodit. 

Zbytek dne strávil na jednom místě zíráním na flašku alkoholu, až se rozhodl k těžkému 

kroku a zahodil tu láhev, která se stala jeho stálou společnicí. Ještě párkrát si to náhlé 

rozhodnutí vyčítal, a než dojel k Áje, několikrát zastavil před obchodem, vypnul motor, 
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otevřel dveře a došlápl jednou nohou na popraskaný asfalt. Druhou nohu nikdy z vozu 

nevytáhl, zarazil se, sedl si zpátky za volant a jel dál. 

První setkání s Andoriel po pár letech bylo pro Johna šok. Zestárla nejméně o padesát let. 

Aspoň tak mu to připadalo po prvním pohledu. Dlouhé vlasy měla plné šedivých pramenů a 

byly jen nedbale svázané gumičkou v týle, obličej nenesl ani stopu po líčidle a skládal se do 

vrásek pokaždé, když se Ája usmála nebo zamračila. I pod plandavým oblečením bylo vidět, 

že jí povolily svaly a po kdysi pevné postavě nezůstalo skoro nic. 

Čekala na něj ve dveřích malého srubu a bez řečí na něj kývla, ať jde dál. 

Byl rád, protože venku lilo jako z konve a trvalo jen chvilku, než déšť přešel v první zimní 

vánici. Když překročil práh, napadlo ho, jak se do toho maličkého domku oba vejdou. Vešli se 

docela dobře. Než přijel, Ája přestavěla hlavní obytnou místnost tak, aby měl kousek 

soukromí, a John zjistil, že je to místo, kde se cítí spokojeně. 

Srub měl velký pokoj oddělený od kuchyně krátkým barovým pultem a maličkou ložnici, 

kam se vešla právě tak pohodlná postel a šatní skříň pro Andoriel. V obýváku stála krbová 

kamna, která dkázala vytopit celý obytný prostor a ještě ohřívala vodu na mytí, elektřinu 

zajišťoval malý generátor, takže nebyli závislí na dodávkách z rozvodné sítě. Dvě pohodlná 

křesla s konferenčním stolkem, malý jídelní stůl, tři židle a pár různě vysokých skříněk, to 

bylo celé vybavení. Po prkenné podlaze se plazily a povalovaly barevné koberečky, jak si 

John všiml, většinou ručně vyrobené majitelkou srubu. Kuchyně byla jednoduchá, ale svému 

účelu dostačující. 

„To jsi tady pořád sama?“ zeptal se jí druhý den po příjezdu. 

Usmála se a nalila horkou vodu na hromádku sušených bylin na dně skleněné konvice. 

Vzduch v pokoji zavoněl jako horkem rozpálená letní louka. 

„Dochází nám zásoby,“ řekla a jeho otázku nechala nezodpovězenou. „Budu muset zajet 

do města. Všiml sis, jestli tam ještě někdo zůstal?“ 

„Do města?“ Zamyslel se, kde na své cestě k ní viděl nějaké město. 

„Je kousek po okresce na východ. Musel jsi jím cestou sem projet.“ Zadívala se na něj.  

„Nepamatuju se, že bych cestou vůbec někoho viděl,“ potřásl hlavou. Některé oblasti 

Země byly po pandemii nezvykle pusté a navíc nechtěl přiznat, že se ke konci cesty raději 

nerozhlížel, aby nad ním žízeň nezvítězila. 

Ája pokrčila rameny a druhý den ráno nastartovala velký terénní vůz. John se zastavil u 

dveří řidiče a významně položil ruku na kliku. 

„Že se ti chce,“ zašklebila se na něj a přesunula se na místo spolujezdce. 

Městečko bylo za dlouhou táhlou zatáčkou a na první pohled vypadalo opuštěně. Na druhý 

pohled John zahlédl pohyb za některými okny a nad obchodem se smíšeným zbožím byla 

rozsvícená lucerna. Přestože moc nezbývalo do poledne, pod těžkými mraky byla tma a žluté 

světlo lucerny bylo jako ostrůvek slunce. 

„Mohl bys prosím zanést dovnitř ty dvě přepravky z kufru?“ zeptala se slušně Andoriel a 

se zacinkáním zvonku nade dveřmi zmizela v obchodě. 

John se na přepravky nevěřícně mračil, ale postupně obě opatrně postavil na pult 

v obchodu a sledoval, jak se malé černé plody v lahvičkách mění v chléb, maso, sýr a také 

víno. Když Andoriel začala vybírat drogerii, vzal první tašku s nákupem a vyšel ven. 

„Co je to za platidlo?“ zeptal se, když donesli poslední náruč nákupu k autu. 

„Muchovník,“ řekla stručně Andoriel, zaklapla kufr a odhrnula si z očí neposlušné vlasy. 

„Ještě zajdeme na poštu.“  

O deset týdnů později seděl v křesle proti krbu, o koleno měl opřenou starou kytaru a 

v ruce držel knížku. Ájina knihovna byla zásobená víc než dobře. Aby ne, pousmál se sám pro 

sebe, knihovnice se nezapře. 
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Andoriel už zase stála v kuchyni a prohrabovala se sušeným muchovníkem na velkých 

platech, které vytáhla kdoví odkud. 

John zvedl oči od knížky a zadíval se na svoji hostitelku. Chvíli se tvářila, že o tom neví, 

ale dlouho to nevydržela. 

„Co je?“ zamračila se na něj. 

„Nedá se to přehlédnout,“ řekl omluvně. „Vypadáš jinak.“ 

Ája se na něj zaraženě podívala, a pak se smutně usmála. 

„Každý si z Pegasu odnesl nějaké šrámy. Někdo je skrývá uvnitř, u někoho se projevují 

zvenčí a někdo - “ zmlkla. 

„Někdo má obojí,“ doplnil John. Andoriel nereagovala, tak se odvážil vyslovit nahlas svůj 

dohad: „To je od toho wraithského krmení a vracení energie?“ 

Povzdechla si. „Bylo to tolikrát, že to nedokážu spočítat. Pokaždé, když jsem získávala 

ztracené zpátky, připadalo mi, že z toho umřu dřív, než ze samotného krmení. Cesta proti času 

není nic pro mě, tak mu teď nechávám volný průběh. Jestli je tohle cena za těch pět let,“ 

pokrčila rameny. „Budiž.“ 

Odložil knížku, vstal a kytaru postavil do křesla místo sebe. 

„Andoriel,“ obešel pult a vzal ji za ruce. „Tenkrát na té louce s Wraithem… Nechtěl jsem 

ti ublížit.“ 

Překvapeně zamrkala. Nikdy by ji nenapadlo, že by se jí John mohl chtít někdy omluvit. 

Sice to nebylo přesně to, za co by omluvu uvítala, ale každá snaha z jeho strany byla 

nadstandard. Dívala se na ruce a přemýšlela, jak z té divné situace. Nejraději by se ho zeptala, 

jestli se v poslední době neuhodil do hlavy, ale to se jí dálo přehnané, a stručně souhlasit také 

nemohla. Taková lež by se jí říkala jen těžko. 

„Za půl hodiny bude večeře. Jestli mě teda pustíš,“ ušklíbla se a sledovala, jak od ní 

ustupuje a vrací se zpátky do křesla. Konečně se mohla nadechnout a pokračovat v práci. 

Pohled jí zaletěl k oknu, kde zuřila nejnovější sněhová vánice. Na další výlet do města to 

nevypadalo a zásoby už zase docházely. 

Půl roku John strávil odhrnováním sněhu, drobnými opravami domu, četbou knih a hraním 

na kytaru, než se sníh ztratil a nechal po sobě ledovou břečku. Už nikdy se k jejich pobytu 

v Pegasu nevrátil a Andoriel se také nezmínila. Začal přemýšlet, čím se bude dál živit. 

Zbývaly mu ještě nějaké úspory, ale nebyly tak velké, aby zaplatil bydlení a stravu, ať už by 

byl kdekoli, a nechtěl víc zneužívat Ájinu pohostinnost. K délce jeho pobytu nikdy nic 

neřekla a tvářila se, že současný stav je trvalý, jenže Johnovi vadilo, že kromě jednoduchých 

prací kolem domu není nijak k užitku. Stále častěji bral do rukou kytaru, aby se mu lépe 

vymýšlel plán na další život. Andoriel ho nechávala brnkat a přemýšlet a sama byla čím dál 

uzavřenější. 

První krásné ráno plné slunce a ptačího zpěvu se před ní John zastavil a rozpačitě si vjel 

rukou do vlasů. 

„Nikdy bych si nepomyslel, že mě u sebe necháš tak dlouho. Byly to báječné dny, ale…“ 

nedopověděl a zaraženě sledoval, jak se Andoriel otočila a odešla. Netušil, čím ji tak urazil, 

nebo co se děje, dokud se neobjevila zpátky s kytarou v koženkovém obalu a hromádkou 

popsaných papírů. 

„Bylo jasné, že tu nezůstaneš napořád,“ usmála se. „A překvapilo mě, jak dlouho ti trvalo, 

než ses rozhodl odejít, ale jsem ráda. Zimy jsou tady dlouhé a domek potřeboval trochu tvrdší 

práce.“ O tom, že se první měsíc vzpamatovával z alkoholického opojení a jednou se s ním 

musela i poprat, aby se uklidnil, se nezmínila. Věděla z vlastní zkušenosti, že najít sílu potom, 

co se zhroutí celý svět, není jednoduché. Johnovi naštěstí netrvalo dlouho se přiměřeně 

srovnat a nenapáchal žádnou nevratnou škodu. Ája se pousmála a pokračovala: „Nevím, pro 
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jakou ses rozhodl práci, ale řekla bych, že tohle by se ti mohlo hodit.“ Podala mu kytaru. „A 

jestli ti někdy dojde inspirace, podívej se sem,“ pokračovala a tváře se jí zabarvily do červena. 

John stál s kytarou v jedné ruce a papíry ve druhé a nerozhodně přešlapoval. 

„Jsi,“ začal, zarazil se a nevěděl, co chtěl vlastně říct. 

„Stačí mi ‚děkuju‘. A někdy mě pozvi na koncert.“ Mrkla, zakroutila prsty před tělem na 

znamení, že se má otočit a jít, a vykročila ze dveří hned za ním. Dívala se, jak nasedá do auta, 

ukládá darovanou kytaru tak, aby cestou nedošla újmy, a startuje. Udělala ještě dva kroky, 

aby viděla, jak vyjíždí na rozblácenou cestu, a napadlo ji, že bude muset v blízké době zajet 

pro štěrk a vysypat nejhorší díry. Něco z ‚tvrdé práce‘ vždycky zbylo a za dobu, co byla ve 

srubu, ji nikdy nenapadlo někoho žádat o pomoc, takže to, co řekla Johnovi, byla malá 

neškodná lichotka. Doufala, že to tak pochopil, stejně jako to, že poznámka, že se zdržel déle, 

než očekávala, nebyla výčitkou. 

Zvuk motoru se vytratil mezi stromy a Andoriel zmizela ve srubu s malým úsměvem na 

rtech. Vlastně jí bylo úplně jedno, co John pochopil a co nepochopil. 

 

John seděl za volantem a soustředil se na hrbolatou cestu. Nic jiného v hlavě neměl, dokud 

nesjel na stále rozbitější okresku, která byla v mnohem lepším stavu, než Ájina příjezdová 

cesta. Pak teprve ho napadlo, že s tím Andoriel mohl ještě pomoci, nerozhodně se zastavil a 

ohlédl se zpátky, ale po pár vteřinách sešlápl plyn a rozjel se pryč. Stýskalo se mu po slunci a 

moři a plážích jižních států. Malé zimní zastavení mu dalo šanci se nadechnout a ujasnit si pár 

důležitých věcí. Pomohlo mu, že Andoriel ani nevyzdvihovala jeho statečnost v boji se 

Shermaal, ani ho neobviňovala, že zničil hvězdnou loď. Ne, že by nebyla zvědavá, ale její 

otázky byly určené k doplnění příběhu a ne k soudu, to pochopil hned, jak se začala ptát. 

Chtěla znát podrobnosti i důvody, ale, jak prohlásila, její jediný názor je, že je dobře, že 

Shermaal nechají Mléčnou dráhu na pokoji, a je škoda, že Johnova loď už není, ale rozhodně 

nepatří do rukou lidí. 

Kilometry i míle rychle ubíhaly a krajina kolem silnice byla stále přívětivější. 

Poslední myšlenka na Andoriel přišla, když po třech hodinách vystoupil z auta, aby se 

trochu protáhl, a napadlo ho, proč vlastně žije v takové studené pustině. Pokrčil nad tím 

rameny a pustil hory, srub i Andoriel z hlavy.  

 

 

 

32. Zprávy z jiných míst 

 

„A tak jsem přišel na to, jak do uměle vytvořených krystalů nahrát neuvěřitelné množství 

dat. Ten vnitřní magnetismus je úžasná věc. Zatím se z těch krystalů pokoušíme vytvořit 

paměťové čipy. Byly by mnohem rychlejší a žraly by míň energie.“ Radek si poposedl na 

nemocniční židli a s očekáváním se zadíval na Jonase Quinna. 

Mimozemský vědec se na lůžku ani nepohnul, oči upíral do stropu a nevypadalo to, že by 

něco z Radkovy samomluvy vnímal. Jediný zvuk, který se pokojem ozýval, bylo tiché šumění 

ventilátoru vhánějícího vzduch do Jonasových plic. Doktor Zelenka si povzdechl a zapletl 

prsty, aby nezačal Jonase tlouct nebo neutekl jako malý kluk. Ta trubice vedoucí 

z Jonasových úst ke vzduchovému pístu ho neskutečně rozčilovala. 

Zdravotní sestra pootevřela dveře, a když zjistila, že má pacient návštěvu, zase je potichu 

zavřela. 

„No,“ pokračoval Radek ve svém monologu, „rozhodně je ten antiferomagnetický materiál 

zatraceně zajímavý. Jen kdybych na to měl víc času. Ale to víš, práce je moc, tak dělám na 



128 

 

pěti projektech najednou. Slyšel jsem, že Rodneyho pověřili dokončením Daedala. Musí jim 

tam vychytat nějaké mouchy.“ Usmál se. Představa jeho váženého kolegy jako plácačky na 

hmyz mu přišla zábavná. Jonasovi se na tváři nepohnul ani sval. Radek ho vzal za ruku, zvedl 

ji a zase ji položil zpátky. Ani dotyk Jonase nepřiměl k nějaké reakci. Radek se nadechl a 

přemýšlel, co by mu tak ještě vyprávěl. 

„Nevím, jestli jsi udělal dobře, že jsi tady zůstal,“ řekl nakonec tiše. „Jde to s námi od 

deseti k pěti. Ti rozumní se dali většinou na zemědělství a opravy všeho možného. Sám jsi to 

zažil. Všechno, co jde, se automatizuje, aby k obsluze nebylo potřeba moc lidí. Najdou se i 

místa, kde si lidi vzali do hlavy, že se postarají sami o sebe, a představují si to tak, že kradou, 

na co přijdou. Zbytky policie a armády dělají, co se dá, aby udržely aspoň zdání klidu a řádu. 

Nezávidím jim. A to tady máme ještě celkem pokoj. Taková Korea, no, tak ta už neexistuje. 

Místní vládnoucí sekta si vzala do hlavy, že je načase zmocnit se celé planety a chtěla vypustit 

atomovou bombu na své nepřátele. Nikdo si není jistý, kam přesně se chtěli trefit, protože jim 

ta bomba vybouchla ještě před startem. Nikdo to nepřežil a zamořili i kus Číny a západní část 

Japonska. V Hirošimě museli mít velkou radost, pokud tam po pandemii někdo zůstal. 

Jonasi, jestli to podobně vypadá i ve zbytku Mléčné dráhy, tak…“ Radek těžce polkl a 

zavrtěl hlavou. „Tak nám ty dokonalé čipy nebudou k ničemu. Lidstvo s radostí dokoná, co se 

nepodařilo Shermaal.“ S bolestivým úsměvem se narovnal v zádech. „Snažím se na to moc 

nemyslet, protože je to na zbláznění. Kdysi byla Země rozdělená na dva nesmiřitelné tábory, 

všichni se báli útoku protistrany, zbrojili, aby byli připravení vrátit úder, a doufali, že se 

k tomu knoflíku, který dokáže spustit katastrofu, nedostane žádný maniak. Teď ani nevím, 

jestli ty katastrofické knoflíky někdo hlídá. Občas mě napadá, jestli bychom se neměli 

přestěhovat na nějakou jinou planetu. Někam, kde by se dalo začít od začátku.“ 

Jonas Quinn za celý Radkův proslov ani nemrknul. Doktora Zelenku napadlo, že musí mít 

úplně vyschlé oči a rozhlédl se, jestli nejsou na stolku připravené oční kapky. Lahviček 

s tekutinou tam stálo několik, ale žádná nebyla srozumitelně označená. 

„Sestro?“ otočil se ke dveřím. Byly zavřené a nikdo nepřicházel. Zvedl se a otevřel na 

chodbu. Byla tichá a opuštěná, nikde nepleskl ani pantofel v rychlejším kroku bloumajícího 

pacienta. Radek se zaposlouchal do vzdálených zvuků a kdesi v dáli zaslechl něco jako 

ozvěnu výkřiku. 

Ostrý pískot ho vrátil zpátky do pokoje. Jonas sebou trhal a přístroj monitorující jeho srdce 

se mohl zbláznit. Radek se ohlédl po stále prázdné chodbě a se zoufalým odhodláním se pustil 

do masáže Jonasova srdce. Teď byl za vzduchovou trubici rád, protože ho zbavila povinnosti 

pokusit se o dýchání z úst do úst. 

Po zdánlivě nekonečné době se pískot změnil v pravidelné tikání a Jonasovy křeče 

odezněly. 

„Krucinál, todle mi nedělej,“ zavrčel Radek a otřel si orosené čelo. Měl pocit, že kdyby 

musel ještě chvíli přemlouvat Jonasovo srdce k práci, dostal by infarkt sám. 

Vyděšeně nadskočil, když se ho na předloktí dotkla studená ruka. Zalapal po dechu a cítil, 

jak jeho vlastní srdce udělalo kotrmelec mimo rytmus. Studená ruka patřila Jonasovi. Svíral 

Radka a koulel očima, jak se snažil dohlédnout na hadici, co mu trčela z krku. 

„Sestro!“ zaječel Radek z plných plic. Opravdu nevěděl, jak se odstraňuje ten ďábelský 

přístroj. 

„Uhněte,“ houkl na něho přidušený hlas ode dveří a do pokoje se vrhl člověk v bílém 

plášti. 

Radek couvl, ale vyprostit se z Jonasova sevření nedokázal. Stáhnul se co nejdál a 

sledoval, jak muž v plášti zkušeně odpojuje hadici od ventilu a jemně ji vysunuje z Jonasova 

krku. 
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„Trochu jste nás překvapil, pane Quinne,“ říkal přitom konejšivým hlasem. „Ale jsme moc 

rádi, že jste se probral.“ Pomohl Jonasovi si sednout a poplácával ho po zádech, dokud 

nepřestal kašlat a lapat po dechu. 

Jonas Radka pustil, až když si do obou rukou bral kelímek s trochou vody. 

 

Michael snad stokrát sledoval krátký film z jiné doby. Létající Wraithové mu seděli pevně 

v hlavě a nechtěli ji opustit, i když se je snažil zapudit usilovnou prací na klonovacím 

zařízení. 

Práce se trochu pohnuly, když Ace přitáhl Aiweho a držel ho v laboratoři téměř násilím. 

Bývalý obyvatel Via Dimidia byl největším trumfem v Aceově rukávu, ale přinutit ho ke 

spolupráci nebylo jednoduché. Poté, co v prvních týdnech po svém osvobození na požádání 

několikrát převyprávěl svůj příběh, prohlásil, že tu část svého života považuje za ukončenou a 

zcela ji odstřihává. Přinutit ho vzpomínat na odpornou chuť stravy a způsob její přípravy pro 

něj bylo jako noční můra. Ani kvůli Aceovi nechtěl ze svých zásad slevit a teprve pod 

pohrůžkou vysazení na neobydlené planetě se podvolil. 

„Chci se tam vrátit,“ prohlásil Michael po mnohohodinové usilovné práci na zpevnění 

obalů pro lidské klony. Klony byly příliš křehké, takže nemohly růst v pružném kokonu, který 

se postupně přizpůsobuje jejich tvaru. Obal musel být od začátku dost velký na celý vývoj 

člověka, ohraničený pevnými stěnami a napuštěný tekutou výživnou esencí. 

Původně se wraithští vědci rozhodli připravit pro vývoj klonů válce, ale ten tvar se jim 

pořád zdál tak nepřirozený, že se vrátili ke klasické protáhlé napodobenině vlastního 

vývojového stádia, upravené pro potřeby jiného druhu. 

Ace zvedl oči od terminálu, kde se shromažďovaly údaje o podmínkách v klonovacím 

zařízení. Zdálo se, že bude konečně fungovat. 

„Vrátit? Kam?“ zamračil se. Byl soustředěný na práci a každé vyrušení prodlužovalo 

všeobecný hlad. 

„Do Kerys. Udělal jsem všechno, co jsi po mně chtěl. Růstové nádoby se ani nehnou, 

dokud nebude potřeba je otevřít, a je jich dost pro prvních tisíc klonů.“ Michael se nadechl, 

aby pokračoval, ale zůstal potichu a čekal. Na Ace bylo lepší netlačit, jeho rozhodnutí byla 

většinou správná a pokud to bylo v jeho silách, umožňoval svým podřízeným vlastní rozvoj. 

Ace položil ruce po stranách ovládacího panelu a krátce se zamyslel. 

„Dostaneš malou přepravní loď s hypermotorem, tři vojáky a Aiweho. Zaměstnej ho něčím 

jiným, než jsou lidské klony, ať se trochu sníží to napětí, které z něj pořád cítím. Až se po 

deseti dnech vrátíte, budete o to víc pracovat tady.“ Přísně se na Michaela zadíval. „Jestli se 

nevrátíš v určenou dobu, bude to pro tebe mít rozsáhlé následky.“ Následky nijak nerozváděl, 

ale Michael si byl jist, že by jim neunikl, ani kdyby zmizel na druhém konci galaxie.  

Zatím ho čekal asi dvouhodinový let hyperprostorem z planety s přijatelnou atmosférou, ve 

které se klonům mělo dobře dařit, na místo, kde nalezli Kerys. 

Aiwe se netvářil tak nadšeně, jak by si Michael přál, ale bez protestů nastoupil do lodi, a 

když zjistil, že se o řízení nemusí starat, usadil se před počítačem a zadíval se na simulaci 

vývoje solární soustavy, ve které Kerys našli. 

Po dvou hodinách malá wraithská loď našla ideální pozici přímo nad městem a Michael se 

rozmýšlel, jestli s ní přistane nebo ji nechá na orbitě a na povrch planety se dostane Šipkou. 

„Jestli můžu, zůstanu tady,“ zvedl Aiwe hlavu od počítače. „Chci nahrát nejnovější údaje o 

zdejším slunci a nechat simulaci doběhnout.“ 

Michael se ušklíbl, ale nechal ho hrát si s daty. Pomocí Šipky se se všemi vojáky přepravili 

na planetu ke Kerys a začali s opatrnými výkopy na předem určeném místě, kde byla podle 

Michaela hala s dávnými královnami. Práce šla pomalu, protože museli každou hrst písku 

odnést dostatečně daleko, aby nedošlo k závalu jako posledně, ale během čtyř dnů se 
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prohrabali k velké prosklené kupoli, pod kterou se skrýval sál s královnami. Vyříznout 

v křehkém stropu budovy otvor dostatečně velký, aby se jím Michael mohl protáhnout, bylo 

v porovnání s odstraňováním písku krátké. Sotva půl dne trvalo, než se mohl spustit na laně 

do útrob obrovské haly, a dalších několik hodin, než našel nenápadné otvírací zařízení, 

kterým se dostal do podzemního sálu. 

 Jeden z vojáků šel s ním, druhý byl v hale pod kupolí a třetí zůstal na povrchu, aby si 

mohli předávat zprávy s lodí, kdyby se Aiwe na oběžné dráze dostal do nesnází. 

Michaelovi se zdálo, že každou vteřinu snad vybuchne nedočkavostí, a při otvírání 

posledních dveří se mu třásly ruce. 

Dveře byly zaseknuté, mechanizmus se marně namáhal oddálit obě křídla od sebe, i když 

k němu byl připojený malý zdroj energie, aby fungoval. Až s pomocí vojáka se Michaelovi 

podařilo je rozrazit. Zavrávoral přitom vzad a to mu zachránilo život. Ve dveřích se objevily 

dlouhé ruce, vtáhly bránícího se Wraitha dovnitř a dveře se zase zaklaply. 

Michael zůstal zaraženě stát před zavřeným vstupem. Takto si svůj příchod 

nepředstavoval. Dotkl se otvírání a tentokrát se dveře otevřely už bez protestů. Opatrně 

nakoukl do haly a pár metrů od sebe uviděl souboj dvou posledních královen, jedné s křídly a 

druhé ‚obyčejné‘. Zápasily nad vysušenými těly vojáka a ostatních Wraithek. Michael se 

domníval, že má okřídlená navrch, ale královna bez křídel se téměř nemožným pohybem 

vyvlékla z jejího sevření a přitiskla jí ruku na hruď. 

„Ne!“ Michael zapomněl na nebezpečí, které mu hrozí, a vrhl se zachránit Wraithku 

s křídly. 

Obě se na něj podívaly, pustily se a se zubatými úsměvy se k němu rozběhly. 

Zarazil se a couvnul za dveře. Než se k nim královny přiblížily, nechal těžké pláty kovu 

zajet na původní místo a dveře zacvakly Wraithkám přímo před nosy. Jejich zlostný křik 

nebyl skrz zavřený vchod slyšet. 

Michael se opřel zády o stěnu a zhluboka vydechl. Měl si uvědomit, že po odpojení ZPM 

se komory automaticky otevřou a královny po tisíciletích ve stázi budou vyhladovělé 

k nepříčetnosti, ale touha po genetické modifikaci křídel mu zatemnila myšlení. 

„Z orbity hlásí akutní nebezpečí,“ ozval se voják, který stál původně pod kupolí. „Aiwe 

požaduje náš okamžitý návrat.“ 

Michael se podíval na zavřené dveře, vytrhl zdroj energie z ovládání a rozběhl se k 

zauzlovanému provazu. Voják právě zmizel za okrajem vyříznutého otvoru. Michael na 

provaze chytil první uzel, a co nejrychleji šplhal dál, oba Wraithové na povrchu planety začali 

provaz vytahovat, aby se co nejdřív dostal nahoru. Sotva se dotkl nohama země, rozběhli se 

k Šipce. Vyletět s ní k lodi bylo dílem okamžiku. 

Aiwe stál u ovládání motorů, a sotva Šipka přistála v lodi, zapnul hyperpohon a zmizel ze 

solární soustavy. 

„Co se stalo?“ houkl na něj Michael. 

„Nevšiml sis?“ zeptal se Aiwe. „To slunce, co se mělo stát supernovou před tisícovkami 

let, se k tomu kroku rozhodlo právě teď.“ 

Michael se konečně podíval na obrazovku a údaje, které naskakovaly na připojeném 

panelu. Aiwe měl pravdu, vyvázli doslova v poslední vteřině. 

Michael si přejel prsty po čele, když si uvědomil, že planeta s wraithským městem – 

jediným městem, které kdy Wraithové zbudovali – mu zmizela pod rukama ve chvíli, kdy se 

blížil k jednomu z největších tajemství, jaké si dokázal představit. 

„Co jste našli?“ zeptal se Aiwe po odmlce vyplněné očekáváním, jestli mu někdo poděkuje 

za záchranu života. 
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„Nic,“ potřásl Michael hlavou. „Královny zešílely dlouhou hibernací a hladem. A pak 

bouchlo slunce.“ Temně se ušklíbl. Bylo to pro jeho život typické, nikdy nedokázal všechno, 

co potřeboval nebo chtěl. 

„Jsme naživu.“ Aiwe se neovládl a trhl rameny na znamení, že ho královny nijak zvlášť 

nezajímají. 

Michael se po něm překvapeně otočil. „Zjistil jsi nebezpečí včas, abys nás stačil varovat. 

Bylo dobře, že jsi tady zůstal,“ řekl s pokývnutím hlavy. 

Aiwe usoudil, že většího ocenění se nedočká, ale na druhou stranu to bylo víc, než čeho se 

mu dostávalo v jiných případech. 

Jeden z vojáků se otočil k Michaelovi a podal mu přenosný datový modul. Jeho telepatická 

komunikace byla strohá, přesto jasně vyjádřil, že jsou to data stažená z místa pod kupolí, kde 

stál na stráži. 

Michael otáčel modulem v prstech, a pak ho zasunul do ovládací desky. Připojený monitor 

dvakrát prskl a zůstal temný. Data byla zřejmě tak poškozena, že je počítač nedokázal přečíst. 

Michael vytáhl modul a schoval ho do kapsy. Až bude mít čas, pokusí se informace obnovit, 

teď se museli připravit na přílet k novému klonovacímu zařízení a tvrdou práci, která je v něm 

čekala. 

Aiwe upíral nepřítomný pohled na údaje o hyperprostorovém letu a lehce se usmíval.  

 

 

 

33. Rozcestí 

 

„Jenn, prosím,“ Rodneyho hlas se třásl obavou. Jennifer se na něho křečovitě usmála a 

hned nato se jí tvář zalitá potem stáhla bolestí. 

„Doktore, udělejte něco!“ vyjel Rodney na muže v bílém plášti postávajícího u dveří. 

Doktor si Jennifer prohlédl z místa, kde stál, a pokrčil rameny. „Zatím se nedá nic dělat, 

vydržte, všechno probíhá dobře.“ 

Doktor McKay na lékaře vytřeštil oči. „Probíhá dobře?“ zopakoval nevěřícně. 

„Rodney, to je v pořádku,“ zašeptala Jenn a stiskla manželovi ruku. 

 

„Jmenuje se Elizabeth,“ vyprávěl Rodney za tři dny a mával přitom otevřenou lahví 

s pivem. John Sheppard se pousmál, pozvedl vlastní láhev k přípitku a odpustil si poznámku, 

že stejnou větu Rodney opakuje celé dvě hodiny od Johnova příchodu. 

„Kdy přijdou domů, Rodney?“ zeptal se. 

Doktor McKay se zachmuřil. 

„Nevím,“ zahučel. „Ale Elizabeth -,“ začal znovu s oslavnou ódou na své první a zatím 

jediné dítě. John ho nechal povídat a přemýšlel, kdy se bude muset zvednout a nechat 

čerstvého otce svému osudu. Čekal ho první větší koncert v místním klubu. Kytara stála 

připravená u dveří a v kapse jejího obalu byl zastrčený seznam písní, které by měly tento 

večer zaznít. Jen těžko se soustředil na něco jiného než na svůj nadcházející výstup. 

 

„Teda, povím vám, sleč… pa…“ Andrew McMaholn se zarazil hned na začátku věty a 

zůstal zírat na Andoriel. Stála před maličkým srubem uprostřed hor, choulila se do velikého 

hrubého svetru, rukama se ho snažila přitáhnout víc k tělu, aby lépe hřál, a kolem hlavy jí ve 

větru divoce poletovaly šedivé vlasy. 

„Zabloudil jste?“ zavrčela na něj bez pozdravu. 

Andrew se důležitě narovnal a zpražil ji povýšeným pohledem. 
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 „Mám za úkol provést sčítání lidí, kteří přežili pandemii. Žijete tady sama?“ Znovu přejel 

očima maličký domek a napadlo ho, jestli se tam vůbec vejde aspoň jedna osoba. 

Andoriel se zašklebila, ale ovládla uštěpačnou poznámku, protože jí došlo, že jí Andrew 

nepoznal. Byla by ráda, kdyby to tak zůstalo. 

„Vaše jméno?“ McMaholn vytáhl úředně vyhlížející blok a obyčejnou tužku a netrpělivě 

s ní poklepával na otevřené stránce bloku. 

„Jane Smithová,“ odsekla Andoriel, ani se nad tou lží nezačervenala. 

„No, paní Norová, to se vám jméno hodně změnilo,“ řekl Andrew s nepříjemným 

úsměvem a začal něco čmárat do bloku. 

„Když to víte lépe, proč mě otravujete?“ zeptala se ho Andoriel. Přinutila se vykouzlit na 

tváři něco podobného přívětivému úsměvu. „Šťastnou cestu.“ Otočila se a chtěla za sebou 

zavřít dveře. Nepovedlo se, protože se mezi nimi objevila těžká vojenská bota. 

„Ještě jsme neskončili,“ ujistil ji Andrew, silou jí vytrhl kliku z ruky a vecpal se dovnitř. 

„Koukej vypadnout!“ houkla na něj rozzlobeně. 

Jenom pokrčil rameny a roznášel smetí ze svých bot po celém domě. „Musím všechno 

pečlivě zaznamenat,“ prohlásil. 

Andoriel se chtěla protáhnout kolem něho, ale chytil ji za loket a vláčel ji s sebou, dokud 

neskončili v malém obývacím pokoji. Strčil ji do křesla a postavil se přímo nad ni. 

„Kolik vás tu bydlí?“ vypálil na ni. 

Okamžik na něj zírala neschopná zuřivostí slova, pak se ovládla, pohodlně se opřela a 

zapletla si prsty v klíně. „Osm,“ šeptla a zamrkala. 

„Tolik?“ podivil se, ale pečlivě si zapsal počet obyvatel. 

„Kde jsou ti ostatní a jak se jmenují?“ vyptával se dál. 

„Pracují v lese,“ pokračovala Andoriel sladkým hláskem. „Nejraději mám Šmudlu, je 

takový maličkatý a moc milý, ale i ostatní jsou na mě moc hodní, víte? Nechali mě tady 

bydlet. Nemáte jablíčko?“ 

„Šmudla,“ opakoval si Andrew, jak zapisoval nové jméno. „A ti ostatní?“ 

Andoriel znovu zamrkala a v koutcích úst jí zacukalo. „Pak je tady Kejchal a Rejpal a 

Stydlín. To jsou celkem čtyři? Tak ještě Prófa, Štístko a Dřímal. Myslím, že víc jich 

nevymysleli.“ Spokojeně se na Andrewa zašklebila. „Opravdu nemáte jablíčko?“ 

Andrew cítil, jak v něm bublá tichá zlost a hrozí, že se dostane až přes okraj jeho 

trpělivosti. 

„Kolik vás tady je?“ zeptal se potřetí. 

Andoriel se ušklíbla a neodpověděla. 

„Jak chcete,“ povzdechl si teatrálně Andrew, sedl si do vedlejšího křesla a natáhl nohy. 

„Počkám, až přijdou všichni ostatní.“ 

 

„Nemůžu tady zůstat, Matte. Matka zemřela a já… vlastně ani nevím, jestli to byla nebo 

nebyla moje matka. Musím si moc věcí promyslet.“ Carson zmlkl a zadíval se na toho 

velkého člověka, kterého si při honbě za léčbou pandemie tolik oblíbil. Skoro se před ním 

prořekl, že si není matkou jistý, protože je klon, zarazil se až na poslední chvíli. 

„Jedeš hledat sám sebe někam do horoucích pekel,“ shrnul Carsonovu nesouvislou řeč 

Mattew Winkler. „A mě tady necháš v mé soukromé noční můře,“ dokončil Matt myšlenku. 

Od té doby, co umřela Cynthie, býval náladový a nesnášel žlutou barvu ve všech podobách. 

„Slíbil jsem pomoc. Žádný lékař jim tam nezůstal a lidi začali umírat na ty nejobyčejnější 

nemoci. Není to jiná galaxie,“ pousmál se Carson nad soukromým vtipem, „je to jenom 

Afrika. Tady za rohem.“ 

„Afrika,“ odfrkl si Matt. „Střední Afrika jsi chtěl říct. Mor, svrab, cholera a spousta dalších 

taškařic. Potřebuješ si ještě něco dokázat? Nestačilo ti, co se dělo nedávno?“ 
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Carson si zhluboka povzdechl. Matt měl pravdu, potřeboval si dokázat, že je opravdu 

doktor a ne jenom nějaký klon z podivného experimentu. Potřeboval si to dokazovat každý 

den, aby ho vůbec mohl přežít. 

„Než si stačíš uvědomit, že tady nejsem, budu zpátky,“ ujistil Matta. „Půl roku není přece 

žádná dlouhá doba.“ 

Doktor Winkler se na Carsona pochybovačně podíval, ale všechny další poznámky a 

připomínky si nechal pro sebe. Bylo mu jasné, že se Beckett za půl roku nevrátí, protože bude 

mít moc práce se záchranou nejméně miliónu pacientů, a pokud se mu podaří všechny vyléčit, 

najde si o pár desítek kilometrů dál nové. 

 

„Slyšel jsem všechno, ale nedokázal jsem ti odpovědět. A stejně jsem nechápal, co jsi mi to 

říkal. Kam jsem se měl nebo neměl vrátit?“ Jonas Quinn seděl v parku u nemocnice, choulil 

se v tenkém proužkovaném županu a s očekáváním se díval na Radka. 

Doktor Zelenka upíral oči do holých větví nedalekého stromu a po Jonasovi jenom kratičce 

zašilhal. 

„Nevím. Napovídal jsem ti toho moc. Lékaři tvrdili, že to nevnímáš, ale stejně jsem 

mluvil,“ pokrčil rameny. 

Jonas měl trochu jiné uspořádání mozku, takže to, co by člověka ze Země spolehlivě 

zabilo, jemu smazalo vzpomínky. Kvůli elektrickému výboji se z Jonase Quinna stal, aspoň 

podle toho, co si pamatoval, Pozemšťan. Na Kelownu úplně zapomněl. 

„Už nechci být technik,“ změnil téma hovoru. „Není to kvůli tobě, ale nechci další šlupku. 

Měl jsem teď spoustu času na přemýšlení a napadlo mě, že bych chtěl někam, kde je volné 

nebe.“ Zvedl hlavu a zadíval se do bezmračné oblohy. „Pořídím si nějaké zemědělské náčiní a 

požádám o kus půdy. Je jí všude ladem dost. Budu chovat ovce a žena může příst a tkát. Látky 

budou vždycky třeba.“ 

Radek chtěl říct, že Jonas nemá ženu, ale přišlo mu líto ničit mu sen hned na začátku. 

Třeba se pro něj nějaká zlatá přadlena najde. 

„Jmenuje se Pauline,“ usmál se Jonas. „Kouká na nás támhle za tím oknem,“ ukázal rukou 

někam k budově nemocnice. 

„Pauline,“ hlesl Radek. Nenapadlo ho, že si Jonas najde přítelkyni hned, jak se trochu 

vzpamatuje, ale to překvapení bylo příjemné. „Bude svatba?“ zeptal se s nedočkavým 

úsměvem. 

Jonas pozvedl obočí a zajel si rukou do vlasů. 

„No, budeme muset počkat, až se oba dostaneme ven z tohohle blázince. Pak bude svatba.“ 

Radek poposedl na lavičce. Čekal, kdy dostane pozvání. Ticho se protahovalo. Jonas si 

začal prohlížet nehty u rukou, kopal do kamínků v dosahu nemocničních pantoflí a koukal, 

kde co lítá. 

„Tak dobře,“ vzdal to doktor Zelenka. „Hodně štěstí tobě i Pauline, Jonasi.“ 

Jonas se rozesmál. „Tak snadno se z toho nevyvlečeš. Svědek přece nesmí na svatbě 

chybět a Pauline by mi neodpustila, kdybych vás neseznámil. Navyprávěl jsem se jí o tobě 

dost a dost.“ 

Radek se na Jonase podezřívavě zadíval. 

„Neboj,“ plácl ho Jonas do ramene. „Co by se o tobě dalo říct špatného? O ničem nevím.“ 

Radek zakoulel očima, ale všechny komentáře si raději nechal pro sebe. 

 

John Sheppard v zákulisí balil kytaru a každou chvíli zvedl hlavu, aby se přesvědčil, že se 

v sále ještě pořád najde pár lidí, kteří nepřestali tleskat. Netušil, že směska písniček od 

Johnnyho Cashe bude mít takový ohlas. Přidal k tomu dvě vlastní skladby, které si zapsal 
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potom, co mu Rodney zavolal, že má dceru, a ty měly úspěch, pokud to bylo vůbec možné, 

ještě větší. 

Než zmizel v patře ve svém pokoji, zastavil ho majitel klubu, nabídl mu další tři 

vystoupení během jednoho týdne a velice slušnou provizi. Také mu do ruky strčil láhev 

whisky a osobně mu do pokoje přinesl pozdní večeři. 

John nad tím kroutil hlavou, ale žádné výhodě se nebránil. Ještě v noci sepsal další tři 

písničky a hned v dalším vystoupení je zařadil do seznamu. 

Byl to už pátý klub a John začínal mít dojem, že některé tváře jsou mu známé z předešlých 

vystoupení v jiných městech. Fanoušci? zašeptala mu ješitnost. Neodehnal ji, jako už 

několikrát předtím. Nechal to příjemné slovo převalovat v hlavě, dokud mu sklenka alkoholu 

nepomohla usnout. 

Když po čtrnácti dnech odjížděl, nechával za sebou velice spokojeného majitele klubu, 

kterému zvedl zisky k závratným výškám, a několik zlomených dívčích srdéček. 

„Sice to není létání,“ mručel si pro sebe při výjezdu z města, „ale rozhodně se mi to líbí. 

Moc se mi to líbí.“ Zatvářil se jako spokojený kocour. Pozornost publika a zvlášť dam a 

slečen mu dělala moc dobře. 

 

„Byl to vtip,“ připustila Andoriel. „Přiznávám se. Bydlím tu sama. Chceš oběd?“ 

Andrew k ní pomalu otočil pohled a zašklebil se. Nečekal, že odhalení přijde tak rychle, a 

nabídka oběda ho překvapila ještě víc. Byl by blázen, kdyby odmítl. 

„Jak ses k tomu dostal?“ zeptala se Andoriel, když mu podruhé nandávala na talíř kus 

pečeného masa a přihodila pár malých kousků zeleniny, jen tak aby se neřeklo. „K tomu 

sčítání lidu,“ upřesnila. 

Andrew nemohl hned odpovědět, protože právě usilovně žvýkal. Netušil, jaké koření 

použila, ale u takové pochoutky by dokázal sedět ještě několik dní. Rozhlédl se po srubu a 

představil si… Ne, napadlo ho, když se očima dostal až k Andoriel. Jsou věci, které by prostě 

nemohl. 

„Požádali mě,“ pokrčil rameny a hřbetem ruky si otřel kapku tuku, co mu stékala po bradě 

a lechtala ho. „Potkal jsem jednu vojenskou jednotku ve městě mrtvém po pandemii a přidal 

jsem se k ní. Potřebovali to,“ řekl naprosto vážně. „Od té doby jsem zase ve službě.“ 

„Potřeboval jsi to,“ prohodila Andoriel. „Řád byl pro tebe vždycky důležitý.“ Sebrala mu 

prázdný talíř a strčila ho do dřezu s horkou vodou. 

„Takže sama?“ ujistil se. V rukou už zase svíral blok a tužku. 

„Vidíš tu snad nějaké trpaslíky?“ ušklíbla se na něj. 

Se skřípěním odstrkované židle vstal a odešel. Nerozloučil se, neohlédl se, jen vyšel ze 

dveří a dal se cestou, která by už zase potřebovala vysypat štěrkem. Dole u silnice na něho 

čekalo auto. Kdyby tušil, že s ním vyjede nahoru, ušetřilo by mu to půl hodiny ostré chůze, 

ale taková svižná procházka po vydatném obědě nebyla od věci. 

Andoriel se přesvědčila, že skutečně odešel, a s úlevným výdechem se pustila do zametání 

podlahy, kde po Andrewovi zůstaly hromádky větviček, spadaného listí, jehličí a štěrku 

z cesty. Při jednoduché práci ji napadlo, že už je asi moc dlouho odříznutá od společnosti, 

když má potřebu si na něco hrát i před takovým, jakým je Andrew. 

Další den ráno hodila na zadní sedadlo auta tašku s pár nezbytnostmi, pohledem se 

rozloučila s domkem a zašeptala slib, že se vrátí. 

Za dva dny večer jela po pobřeží na jih a cítila, jak jí slunce těsně před západem hřeje víc, 

než v plném létě u jejího srubu. Byla rozhodnutá zastavit se až někde, kde je horko i ve stínu a 

moře teplé jako kafe. 

„Kafe,“ vydechla, protože právě uviděla vývěsku plnou kávových zrn. 

Zastavila přímo pod ní, vypnula motor a vešla do kavárny obložené tmavým dřevem.  
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34. Umělá strava 

 

„Blééé.“ Anat se otřásla a s výrazem odporu odstrčila svou první snídani z nového zařízení. 

Klony byly vytvořeny bez vyšších mozkových funkcí. Po vyjmutí z upraveného kokonu 

dokázaly sotva pohybovat končetinami. I krmení bylo velice obtížné, takže se Ace nakonec 

rozhodl, že bude lepší zpracovat klony hned po vyjmutí z kokonů zkrmením nebo umístěním 

do zámotku a nezatěžovat se potravou pro potravu. 

Anat se znovu otřásla a otočila se k pozůstatkům zády, aby se na ně nemusela ani dívat. 

Ace, Aiwe a Michael stáli u stěny a čekali, až se královna dokáže nadechnout. 

„Tohle byla tvoje strava?“ podívala se na Aiweho s hrůzou v očích. Aiwe se jen mlčky 

poklonil. Neměl co říct, když všichni v místnosti věděli, že je to pravda. 

Anat se zhluboka nadechla a přinutila se ohlédnout po vzorku, který jí předložili 

k posouzení. 

„Je to odporné,“ prohlásila s koutky úst svěšenými dolů a sevřela pěst krmné ruky, jako 

kdyby byla rozhodnutá se takového odporného kusu už nikdy nedotknout. Zamyšleně se 

zadívala před sebe a pomalu se narovnala v zádech. „Ale přežít se na tom dá,“ řekla si tiše 

spíš pro sebe než pro čekající vědce. Věnovala podlaze další dlouhý pohled, a pak zvedla 

hlavu. „Dobrá. Pokračujte v přípravě klonů, začněte hotovou stravu přidělovat na lodě naší 

frakce a vymyslete, jak zařízení přenést do vesmíru a připravit ho na dlouhou cestu do jiné 

galaxie. 

Ace přikývl. Tvář měl bledší, než bylo obvyklé, a nebylo to jenom tím, že před 

ochutnávkou pro královnu prověřil vhodnost stravy sám na sobě. Věděl, že příkaz k opuštění 

Pegasu v sobě nese i problém s výrobou klonů cestou. Jedna věc byla nakrmit hordu Wraithů 

na jednom místě, jiná věc byla připravit takové zařízení na cestu bez možnosti přistát na 

vhodné planetě a provést nutné opravy. Naplnění zásobáren všech lodí nemohlo stačit na 

uspokojení hladu stávajících členů wraithského společenství rozhodnutého k letu na slibované 

bohaté pastviny nehledě na to, že za období cesty měla Anat v plánu rozmnožit své vojsko, 

jak jen bude možné. Hodlala spojit síly všech královen a vytvořit vojáky i důstojníky ve 

velkém množství. Vpád do nové galaxie bude muset být nejen nečekaný, ale hlavně drtivý, 

aby se lidské populace na planetách nezmohly na žádný odpor. 

Trojice vědců opustila královniny komnaty a zamířila do jedné z laboratoří, které nechal 

Ace zbudovat přímo na planetě vedle klonovacího zařízení. 

„Mám představu,“ řekl Aiwe a mhouřil oči, jak se mu před nimi rozbíhalo možné řešení.  

Ace a Michael se na něj s očekáváním zadívali a po svolení s ním sdíleli jeho nápad. 

„Bude to náročné,“ zamyslel se Ace. „Ale proveditelné.“ 

Michael se na Aiweho zadíval tak divným pohledem, že se bývalý obyvatel Via Dimidia 

nervózně ošil. 

„Na wraithské myšlení trochu netradiční pojetí,“ začal Michael a šlehl očima po Aceovi, 

jestli na jeho tváři neuvidí výsměch, ale velitel se tvářil jako vždy neurčitě. „Nicméně by 

takový stroj mohl posloužit svému účelu. Aby měl dostatek prostoru, budeme pro něj muset 

vyčlenit celou jednu loď,“ dokončil. 

Ace se otočil k obrazovce, aby zadal instrukce pro první simulace nového mobilního 

klonovacího zařízení, které si Aiwe přestavil, a také, aby skryl malý trpký úsměv nad tím, že 

wraithské přežití a cestu do jiné galaxie připravují podivíni a vyvrhelové. 
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Telepatický pokyn od královny Anat zastihl Ace při zadávání složitého vzorce 

uzavírajícího konečnou sekvenci další simulace. Jeho rozzlobené zavrčení se jí moc nelíbilo, 

ale souhlasila, že než ji navštíví, může dokončit rozdělanou práci. 

Čekala na něj pohodlně usazená v křesle a volnou chvíli si krátila debatou s velitelem své 

lodě. Sotva se Ace objevil ve dveřích, poslala Krabata pryč. Velitel se netvářil příliš nadšeně, 

a než opustil místnost, zamračil se na Ace, jakoby ho z něčeho obviňoval. 

„No,“ začala královna, zavrtěla se v křesle a nechala vyklouznout koleno z rozparku svých 

šatů. „Otázka stravy je konečně vyřešena. Moje frakce už nebude trpět hlady, i když,“ 

pokrčila nos, „to nebudou právě příjemné hody. Zůstaneme naživu a můžeme se vydat do 

Mléčné dráhy. Dokonce budeme moci nakrmit mnohem více Wraithů, než máme teď 

k dispozici. Bude to potřeba, jak dobře víš. A také,“ vstala a došla těsně před Ace, „budou 

potřeba nové královny, které by vedly společné armády k ovládnutí nové galaxie.“ Zadívala 

se mu zblízka do očí. „Bylo by vhodné, kdybys podstoupil aktivaci.“ 

Ace nasucho polkl. Takový závěr královniny řeči nečekal. Myslel si, že bude chtít další 

lodě, víc klonů s lepší chutí, modré z nebe na šaty… O půl kroku ustoupil a sklonil hlavu. 

„Bude mi ctí, pokud novou galaxii ovládne naše společná genetická linie. Rád podstoupím 

aktivaci, jen mě, prosím, na nezbytně dlouhou dobu uvolni ze svých služeb na všech 

projektech, abych mohl projít změnou a seznámil se s novými funkcemi svého těla.“ 

Anat se zamračila. Nenapadlo jí, že bude potřeba nějaký čas, po který nebude Aceův 

mozek k dispozici. A seznamování se? Žádný jiný Wraith po ní čas na takové zkušenosti 

nechtěl. 

 

Zak opatrně vyprostil další dozrálý klon z kokonu a předal ho dvěma vojákům, aby ho 

odvedli ke skupince čekající na přenos Šipkou do blízké lodi. Všiml si přitom, že k němu 

pomalu míří Michael a Aiwe a při rozhovoru mávají rukama. Byl to tak nezvyklý pohled, že 

se Zak narovnal a díval se na oba vědce, dokud k němu nedošli. 

„Ten pohyb bude skoro neznatelný, nijak je to neohrozí,“ říkal právě Aiwe. 

„Jestli se zase začnou rozpadat jako na začátku pokusů s klonováním, tak si to někdo 

odskáče,“ vrčel Michael. 

„To už je přece vyřešené, ne?“ odsekl Aiwe a zvedl hlavu, jak zachytil telepatický signál. 

„Musím jít. Anat něco chce,“ řekl a otočil se k odchodu. 

Michael počkal, až se Aiwe dostal z doslechu a trochu posměšně zašeptal: „Chtěl jsi říct 

královna Anat a je mi ctí, že mě potřebuje.“ 

Zak se sklonil k dalšímu kokonu, aby skryl úsměv, a začal odstraňovat vrchní část pevného 

obalu. 

„Je jich dost?“ zeptal se Michael a sledoval, jak se podivný růžový tvor neurčitého pohlaví 

vrávoravě staví na nohy a kymácivou chůzí se za podpory vojáků vleče k čekající skupince. 

„Zatím posíláme na každou loď dvacet vzorků a do prázdných kokonů hned připravujeme 

nové zárodky k růstu.“ Zak kývl hlavou k místu, kde dvojice vědců vkládala třesoucí se 

kuličku rosolu do výživného roztoku. Všiml si Michaelova pohledu. „Roztok má dostatek 

živin, stále je doplňujeme,“ ujistil ho. 

Michael automaticky přikyvoval a přemýšlel, kdy bude mít chvíli času, aby se vrátil k 

poškozenému souboru z Kerys. Už se mu podařilo zjistit, že je možné data obnovit, ale 

vyžadovalo to čas a spoustu počítačové kapacity, kterou teď nemohli postrádat. 

 

Aiwe odcházel od Anat a motal se skoro stejně jako klonovaná strava po vytažení z 

kokonu. Ani v nejdivočejších snech, a že jich měl stále dost, ho nenapadlo, že by mohl být 

vybrán pro aktivaci. Anat mu sice hned sdělila, že bude k dispozici jedné z níže postavených 

královen, ale už jen ta představa, že by… ne, na to jeho představivost prostě nestačila. 
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„Tak copak chtěla Anat?“ zeptal se ho Michael, který se právě vrátil do komplexu 

laboratoří, a první, na koho narazil, byl trochu zmatený Aiwe. 

Oslovený Wraith se na něho podíval nepřítomným pohledem a zavrávoral. 

Michael ho chytil za loket a postrčil ke zdi, aby se měl kde opřít. 

„Něco se ti stalo?“ zeptal se. Nebyl by rád, kdyby se Aiwe nemohl zúčastnit stavby 

mobilního klonovací zařízení, protože některé detaily byly zatím uloženy jenom v jeho mysli. 

Aiwe zavrtěl hlavou a začal se rozhlížet chodbou. „Nevíš, kde jsou tady biologové? Nějak 

jsem zapomněl, kde…“ Hlas se mu vytrácel, až zmlkl docela. 

Michael ukázal před sebe. Laboratoř vyrábějící klony byla dva kroky od místa, kde se 

Aiwe opíral o stěnu. 

„Ne, ne, ne,“ vrtěl hlavou Aiwe. „Potřebuju ty aktivační.“ 

„Cože?“ Michael vytřeštil oči. 

Aiwe se na něj konečně vědomě podíval a musel se usmát. „Tak víš, kde jsou?“ zeptal se a 

zase zvážněl. 

Michael pokynul rukou vlevo a odvedl Aiweho k nenápadnému vstupu, kterého by si Aiwe 

sám asi nevšiml. Počkal, až pořád trochu zmatený Wraith položí ruku na otvírání, a vydal se 

do své laboratoře. Než do ní vešel, napadlo ho, že tam možná bude čekat pozvání k aktivaci i 

na něho, ale žádný takový vzkaz u jeho pracovního místa nebyl. 

 

Aiwe zůstal stát hned za dveřmi a oči mu těkaly po laboratoři a jejích zařízeních. Musel se 

silou vůle držet, aby se neotočil a neutekl. Dávno pohřbené vzpomínky ho zavalily jako lavina 

a kreslily mu před vnitřním zrakem neuvěřitelně ostré obrázky z let v asuranském 

výzkumném zařízení. 

„Aiwe?“ zeptal se ho vysoký holohlavý Wraith. Přiblížil se tak tiše, že si ho Aiwe vůbec 

nevšiml. Přikývl a nechal se odvést temně šedému hladkému lehátku. „Odlož veškerý oděv a 

lehni si,“ přikázal mu holohlavý Wraith a odvrátil se stranou, aby si přichystal nástroje. Aiwe 

si prohlédl lehátko, a pak se zadíval na podlouhlou kovovou mísu plnou dlouhých tenkých 

jehel. 

„Pospěš si,“ zavrčel Wraith, ani nezvedl hlavu od práce. 

Aiwe se pomalu svlékl, šaty složil na hromádku na připravenou židli a položil se zády na 

tmavou studenou desku lůžka. 

„Nech svaly uvolněné, ať jehly najdou své místo a nemusím tě bodat víckrát, než je nutné,“ 

řekl Wraith a jistou rukou zarazil první hrot do Aiweho ramene. 

Aiwe přimhouřil oči nad očekávanou bolestí, ale nebyla tak velká, jak se obával. Jehly 

přibývaly a tělem se mu začal rozlévat brnivý pocit neskutečnosti. 

 

„Každý den můžeme vyjmout ze zařízení na planetě dvacet klonů a vložit místo nich nové 

zárodky. Při kapacitě tisíc kokonů to obsáhne padesátidenní cyklus zrání, který je zapotřebí ke 

vzniku plnohodnotné stravy. Aiwe navrhl pohyblivé zařízení, kde bude jednodenní dávka 

zralé stravy na dobře přístupném místě, tam dojde k vyjmutí klonů a vložení nové sady. 

Upravíme jednu loď. Bude tam klonovací zařízení ve větším měřítku, než je tady, velká 

zásobárna pro uskladnění dospělých klonů a malé zázemí pro obsluhu. Simulace probíhají a 

žádné velké problémy se zatím neobjevily.“ Ace stál před Anat a seznamoval ji s nejnovějším 

projektem jejího plánu na dosáhnutí Mléčné dráhy. 

„Je vyřešen problém se zásobováním během cesty,“ uzavřela jeho monolog. „Regenerační 

proces v prostoru mezi galaxiemi bude probíhat mnohem pomaleji, ale budeme mít dost času. 

Velké části posádek budou ve stázi, ale mohou se budit na krmení, aby byli všichni po příletu 

silní.“ Zamyslela se. „Budeme potřebovat víc lodí. Ale to už není tvoje starost,“ zvedla hlavu. 
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„Aiwe už svůj proces dokončil, teď je řada na tobě. Nenechávej mě čekat.“ Poslední věta 

zněla jemnou výhrůžkou. 

Ace sklonil hlavu na pozdrav a odešel. Nepospíchal do biologických laboratoří, nejdříve 

odletěl na svoji loď na orbitě, aby zkontroloval její chod a vydal další příkazy, pak se vrátil do 

své laboratoře na planetě a spustil další sadu simulací, které poběží, zatímco bude podstupovat 

zákrok, teprve potom stanul před nenápadnými dveřmi a s rukou nad vstupním panelem 

zaváhal. Věděl, co ho v následujících hodinách čeká a nebyl si jistý, jestli opravdu touží to 

podstoupit. Jeho bývalému zástupci ten zásah změnil celý život – a zkrátil ho. Představa, že se 

nebude bez problémů a zcela ovládat, se mu nelíbila. Ohlédl se směrem, kde měla své pokoje 

Anat a výraz tváře se mu změnil. Bez dalšího otálení otevřel laboratoř a vstoupil.  

 

Zak klečel u potoka, který tekl nedaleko jejich stanoviště s rukama po lokty ponořenýma 

do ledového proudu vody. Každých dvacet pět hodin vyndával z kokonů zralé klony, které 

kolem sebe cákaly, jak se bránily vyjmutí z mateřské náruče výživného roztoku, a po třech 

cyklech si Zak připadal obalený tou kaší až k zalknutí. Vlasy kolem obličeje měl mokré, ale 

aspoň už se mu nelepily. Než si vymyl vlasy a ponořil ruce, dlouhou dobu si oplachoval 

obličej a hlavně oči, které byly roztokem zasaženy nepříjemně často. Z nějakého nejasného 

důvodu si vzpomněl na sejmutí masky a své první vjemy bez ní. Holá kůže ho svěděla a 

bolela a oči skoro nemohl otevřít, jak ho oslňovalo zlaté slunce Nové Veitony. Dostalo se mu 

tehdy pomoci z nečekané strany - Andoriel mu věnovala sluneční brýle. Vytáhl pravou ruku 

z potoka a dotkl se nenápadné kapsy svého pláště. 

Na další vyjímací cyklus se připravil lépe než na ty předešlé. Kromě pracovního pláště a 

dlouhých rukavic měl také sluneční brýle. Seděly nu na nose trochu nakřivo, ale žádný gejzír 

roztoku se mu už nedostal do očí. 

 

 

 

35. Rodinné záležitosti 

 

Evan Lorne seděl v kanceláři SGC a mračil se na generála Davise. Před týdnem mu 

oznámili, že ho na palubě Atlantis vystřídá generál Caldwell a Evan si neodpustil poznámku o 

tom, že generálovi se podařilo zničit každou loď, kterou dostal. Pentagon z jeho prohlášení, 

byť proneseném šeptem a zcela neoficiálně, nadšený nebyl. Steven tiše skřípal zuby, ale 

nahlas protestovat nemohl, protože měl Evan pravdu. 

Nicméně podplukovník Lorne zůstal podplukovníkem a Davis právě dostal nepříjemný 

úkol poslat ho na půl roku do nějakého zapadákova jako náboráře, prý aby měl čas na 

přemýšlení. 

„Podplukovníku,“ oslovil Evana a z vnitřku stolu vytáhl velký list papíru s naznačenou 

mapou a různobarevnými kroužky. „Podívejte se, kolik nám chybí lidí. Bude to záslužná 

práce.“ Přistrčil mapu k Lorneovi. 

Evan se na mapu zamračil ještě víc, než předtím na generála, ale tvář se mu postupně 

srovnala, když pochopil, co tím Davis vlastně myslel – dal mu vybrat. Na tu hořkou pilulku 

dostal nečekaný cukřík. Pozorně se do mapy zadíval a po chvíli zkoumání ji jedním prstem 

posunul zpátky ke generálovi. 

„Máte pravdu, lidí je málo,“ souhlasil. Počkal, dokud si nebyl jistý, že Davis správně 

zaznamenal polohu jeho nehtu zabodnutého do papíru, a pak teprve ruku stáhnul. 

„Jsem rád, že to chápete,“ usmál se generál, vzal modrou fixu a přes červené kolečko 

prázdné pozice napsal Lorneovo jméno. „Vaše místo k výkonu dalšího úkolu, podplukovníku. 
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Uvidíme se za půl roku.“ Nečitelným škrabopisem dopsal název města, které si Evan vybral, 

do úředního dokumentu. „Hlaste se u místní posádky. Dál už je to na vás. Hodně štěstí.“ 

Podal Evanovi vyplněný dokument. 

Evan ho vzal a s tichým „Díky,“ odešel. 

Davis si vydechl, uhladil mapu a vrátil ji zpátky na původní místo. Přejel rukama po hraně 

stolu, vstal a otevřel dveře. 

„Majore, pojďte dál,“ pozval Collina Montgomeryho do kanceláře. Celé kolečko, které 

právě absolvoval s Evanem, ho čekalo ještě jednou. 

Po pandemii Davisovi nezůstal nikdo blízký a SGC začal považovat za svou adoptivní 

rodinu stejně, jako většina ostatních. Měl tendenci svou rodinu chránit a vyřizování 

nepříjemných rozkazů se mu z duše příčilo. Zvlášť, když s nimi nesouhlasil. 

 

„Další? A dvě?“ Rodney kroutil hlavou. Pobledlá Jennifer utřela pusu Elizabeth a 

s nekonečnou trpělivostí jí znovu podala lžičku. 

„Je to trochu brzy, ale je to tak,“ pokrčila rameny, uhnula před dávkou kaše, vzala holčičku 

za ruku sevřenou kolem plastového držátka lžíce a zbytek kaše, který na lžíci zůstal, 

nasměrovala do malých ječících úst. 

Rodney sklonil hlavu a sledoval bílou třesoucí se hroudu kaše, jak mu klouže po posledním 

čistém saku a padá na kalhoty a boty. 

„Zase triko, džíny a tenisky,“ konstatoval stoicky. „Převléknu se v práci, stejně mě v ničem 

jiném už nikdo nezná.“ 

Jennifer se po něm podívala a v očích se jí mihla lítost. Jakoby nestačilo, že jejího muže 

honí v práci kvůli posledním dodělávkám na Daedalovi, ještě nemá doma chvíli klidu. 

„To je v pořádku,“ řekl rychle Rodney. „Hlavně se trochu šetři.“ Podíval se na velké 

kuchyňské hodiny. „Musím jít.“ Sklonil se k polibku Jennifer a Elizabeth se náznakem dotkl 

ústy temena hlavičky. Nechtěl mít na sobě víc kaše, než bylo nezbytně nutné. 

Jeho odchod Jennifer zaznamenala jen letmo. Snažila se právě dostat další lžíci kaše do 

pusy Elizabeth. Představa, že za rok bude mít všechno znovu a dvojnásobně, se jí v tu chvíli 

vůbec nelíbila. 

 

Ann se protáhla a slastně přimhouřila oči. Od doby, kdy doktoru Zelenkovi pomáhala ve 

WEC už uběhla dlouhá doba. Návrat domů se jí nepovedl, po pandemii nikdo z jejích 

příbuzných a známých nezůstal naživu, tak zůstala uprostřed Evropy, seznámila se 

s Radkovým mladším bratrem Jakubem a asi půl roku si myslela, že se jim povede to, na co 

přestala věřit už jako malá holka – šťastně až do smrti. Zafungovalo to až moc doslova. 

Zařídili si malý domek a začali plánovat rodinu, když jednou večer místo Jakuba stáli ve 

vchodových dveřích dva jeho kolegové v policejních uniformách a tvářili se smutně a 

rozpačitě. Neřekla jim ani slovo, otočila se a zašla do obýváku. Dveře nechala otevřené, tak ji 

po pár vteřinách následovali. Postavila vodu na kávu, nalila všem po sklenici vody a 

poslouchala, jak jí s odmlkami vyprávějí o celkem klidné službě, která se během vteřiny 

změnila v noční můru, když se jeden agresivní opilec dostal na dosah nabité zbraně. Jakub byl 

nejblíž a pokusil se ho odzbrojit. Střelci se podařilo vypálit jen jednou, ale kulka se bohužel 

trefila přesně. Jakub byl na místě mrtvý. 

Čerstvé vdově Ann Zelenkové to slušelo i v černém tolik, že si toho Radek všiml přes 

všechen smutek, který cítil. Zahrabal se do práce, ale na svou švagrovou, která v poměrně 

krátkém čase přišla o svou druhou rodinu, nedokázal zapomenout. Jeho žena nepřežila první 

nápor pandemie, ale v té době neměl na truchlení moc času, protože měl práce nad hlavu. 
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Pak přišla Jonasova nehoda a Radek najednou cítil, že mu život utíká mezi prsty. Předtím 

ho nenapadlo, že by na něco neměl dost času, až když seděl u Jonasovy postele v nemocnici a 

cítil bezmoc. 

Zavolal Ann a pozval ji – nejdřív na návštěvu, pak na delší čas a nakonec se k němu 

nastěhovala nastálo. 

Měla dostatečnou prověrku, aby mohla pracovat v SGC a přestože byl Radek úplně jiný, 

než jeho mladší bratr, zjistila, že je jí s ním dobře. Konečně začal jejich život dávat smysl. 

 

Stál s rukama spojenýma za zády v obrovském oválném okně a díval se na svoje panství. 

Povzdechl si. Do panství měla ta ubohá hromádka prázdných planet daleko. Kdysi on a jemu 

podobní vládli miliardám. Teď? Darmo mluvit. Jediný klad na tom celém byl, že byl poslední. 

Už žádný další mocichtivý goa’uld v jeho cestě k… Zarazil se. Kam by asi tak chodil? 

Otočil se zády k oknu a přešel k velkému stolu, kde byly poházené popsané svitky, knihy, 

tablety na první pohled pocházející ze Země, dvě velké hromady pevně svázaných složek, 

malý holoprojektor ve tvaru pyramidy a šálek s horkým černým čajem. 

Ušklíbl se nad svým výběrem pití, protože mu připomněl dávného spojence i nepřítele Ti. 

Ten byl svého času vyhlášený svými čajovými dýchánky. 

Prohrábl se věcmi na stole a způsobil mezi nimi ještě větší zmatek. S povzdechem nad tím 

zavrtěl hlavou. Lidských otroků bylo tak málo, že si je nemohl dovolit zabít, když správně 

neudělali uloženou práci, takže některé věci prostě přestal řešit. 

„Kdepak tě mám? Tady,“ zašeptal si pro sebe a sevřel prsty kolem malé kovové kuličky. 

Přitáhl si válec s prohlubní a vložil do ní kuličku. Rozzářila se a pomalu se vznesla do 

vzduchu. Mezi ní a válcem se objevil stříbřitý opar a z něj vyhlédla bílá tvář druhu, který 

nikdy předtím neviděl. Přenosové zařízení začalo přehrávat vzkaz, který dostal před několika 

lety a stále mu ležel v hlavě. 

„Ahoj, Baale, miláčku,“ zašveholily tenké rty z bledé tváře a v úsměvu odhalily špičaté 

žluté zuby. „Změnila jsem hostitele, jak sis mohl všimnout. Tahle rasa je úžasná, i když je 

docela těžké ji ovládnout, a má s lidmi tolik společného, že nejsou potřeba žádné velké 

zásahy. Říkají si Wraithové a neuhodneš, kde jsem je našla.“ Tvář se zmenšila a postupně se 

v záběru objevila celá postava. Otočila se kolem dokola, aby si ji mohl prohlédnout ze všech 

stran, a zastavila se k němu bokem. Před ní se objevil člověk. Nejdřív si Baal myslel, že je to 

dítě nebo nějaký zakrslík, ale později mu došlo, že ten člověk je běžně velký, to královna, 

jeho Anat, byla vyšší než kterákoli jiná hostitelka, jakou si předtím vybrala. Položila člověku 

ruku na hruď a slastně vzdychla. Tato část zprávy Baala vždycky fascinovala. Mohl sledovat, 

jak z člověka uniká energie a přelévá se do Anat. Zjevně jí to působilo velké potěšení a 

s krmením nijak nespěchala. Odlepila dlaň z vysušeného zbytku a otočila se k Baalovi čelem. 

Záběr zase vyplnil její obličej se špičatým úsměvem. 

„Zajímá tě to?“ mrkla na něj. „Možná bych ti mohla říct, kde jsem. Můžeš přiletět, a zatím 

si rozmyslím, jestli z tebe bude zákusek nebo Wraith.“ Rozesmála se. „Galaxie Pegas, lásko. 

Troufneš si?“ 

Obraz zablikal a zhasl. 

Baal se otřásl jako pokaždé, když zprávu viděl. 

„Ani ne, lásko,“ zamumlal. „Nehodlám tě pokoušet, na to tě znám moc dobře.“ Sebral 

kuličku a hodil ji mezi papíry. Věděl, že nebude trvat dlouho a znovu si zprávu pustí. Byla 

znepokojivě lákavá. 

 

Steven Caldwell se procházel chodbami Atlantis a cítil, jak se v něm rozrůstá nadšení. Tak 

dlouho toužil mít Antickou městskou loď pod svým velením a konečně se to snad podařilo. 

Sice byli omezení orbitou Země, ale Atlantis byla jeho. Nedokázal sedět v kanceláři a 
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v kontrolní místnosti se mu zdálo dusno. Možná za to mohly i rozpačité pohledy techniků, 

když se jim postavil za záda a sledoval jejich práci. Nechtělo se mu vysvětlovat, že to není 

nedůvěra v jejich schopnosti, ale touha být u toho, ať už „u toho“ znamenalo cokoli, třeba jen 

malou změnu kurzu. 

Nakonec se vydal na procházku po známých i neznámých chodbách a namátkou otvíral 

dveře laboratoří, za kterými slyšel nějaké hlasy. 

Jay Felger seděl na židli s kolečky a jezdil od monitoru k monitoru po celé místnosti. 

Nadšeně tloukl do každé klávesnice v dosahu a někdy se neovládl a vyrazil nadšený výkřik. 

„Co to děláte?“ zeptal se Steven ve dveřích a couvnul, aby mu Jay nepřejel špičky bot. 

„To ty senzory!“ vykřikl Jay nadšeně. „S něčím takovým je radost pracovat. Koukejte, 

právě došlo k větší sluneční aktivitě. Nahlásím to na Zemi, ať se připraví na sluneční bouři. 

Bude mít docela sílu. Saturnovými prstenci před půl hodinou proletěla kometa. Byla jak 

příbojová vlna. Krása.“ Jay mlel a jezdil přitom pořád od monitoru k monitoru. 

Steven ho chvíli poslouchal, pak zacouval a nechal mezi sebou a neutuchajícím nadšením 

doktora Felgera zaklapnout dveře. 

Pokračoval v chůzi a napadlo ho, že aspoň někdo neztrácí nadšení při nudné hlídce na 

okraji liduprázdné galaxie. Pokud je doktor Felger tak zapálený, snad mu neuniknou ani 

důležitější věci, než je kometa v Saturnových prstencích. 

 

„Zůstaneme,“ prohlásil Xu Chang a sklonil se k ovládacímu pultu strojovny Sun-Tzu. Před 

dvěma dny se dozvěděli, že Američané budou mít svého Daedala dokončeného během 

několika dní. Prý už leští čočky kamer na jeho trupu. Inženýr Chang tu zprávu přijal s hraným 

klidem, ale sotva zůstal jen se svými spolupracovníky, vzteky skřípal zuby. Pracovali na Sun-

Tzu přece déle, než amíci na své lodi. Další den se dohodli, že se nenechají zahanbit a přes 

potíže se stále zvýšenou radiací po výbuchu korejské bomby se jim podařilo zprovoznit 

většinu záložních systémů. Do rána běžela diagnostika, takže hned po nástupu mohli začít 

s konečnými úpravami. Odpoledne přiběhli technici v ochranných oblecích, že radiace stoupla 

a je nutné co nejdřív opustit rozestavěnou loď. Vítr se stočil a hnal nebezpečný mrak přímo 

k doku čínské vesmírné lodi. Jejich jediné lodi a na dlouho nejspíš poslední. Inženýři i 

technici odmítli odejít a pokračovali v práci. Jestli se jim podaří to, co si předsevzali, může 

během týdne dojít ke slavnostnímu dvojitému vypuštění vesmírných lodí – čínské a americké. 

Xu Chang byl rozhodnutý zajít večer za velitelem a požádat ho o kontaktování americké 

strany a předložení jejich návrhu. 

Za týden bylo nad americkou základnou krásné ráno s nebem bez mráčku a nad čínským 

večerem se stahovala mračna. Nic to neubralo na slavnostní náladě obou stran a po dlouhém 

čekání se na orbitě Země k antické město-lodi připojila dvě obnovená čistě pozemská 

vesmírná plavidla. 

„Daedalos zdraví posádku Atlantis i Sun-Tzu a posílá na Zemi mnoho pozdravů,“ říkal 

čerstvý velitel lodi, podplukovník Martens pomalu, jakoby se bál, že mu jmenovaní nebudou 

rozumět. 

„Díky, Daedale, zůstaňte na orbitě a začněte s testy, ať co nejdřív víme, jestli můžete 

někam dál,“ odpověděl generál Davis, který dostal první vzlet na starost. Zřejmě se těm 

v Pentagonu zdál nevytížený, když byla většina obyvatelných planet s Hvězdnými Branami 

bez života nebo na pokraji vyhubení, tak začali Davisovi přidělovat další a další úkoly. 

„Sun-Tzu taktéž zdraví. Když dovolíte, rádi bychom nejdříve zvlášť poděkovali týmu 

inženýra Xu Changa, protože to, že jsme na orbitě, je jejich zásluha.“ Čínský velitel Syaoran 

Shitou vážně pokynul do kamery. 

Na pár vteřin se rozhostilo ticho, pak Shitou stručně oznámil, že i Sun-Tzu začíná s testy 

ve vesmíru a ohlásí se, jakmile bude mít výsledky k odeslání. 
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Xu Chang se usmál na monitor. Podařilo se jim dokončit loď včas. 

„Inženýre, už je čas,“ oslovil ho doktor, a když Xu kývl, odvedl ho na oddělení 

specializované pro lidi zasažené radiací - do sekce těch nejvážněji postižených. Těch, kteří už 

neměli naději. 

 

Maya se sklonila nad ležícího Jamese. 

„Přestaň se tady povalovat, máme moc práce,“ sykla na něj. 

Zamručel, ale nechal oči zavřené a ani se nepohnul. Ucítil Mayiny prsty na krční tepně a 

její dech na tváři. Pootevřel víčka a zaútočil. Zuby se zakousl přesně tam, kam chtěl. Maya 

vykřikla a snažila se odtáhnout, ale James držel pevně, i když si dával pozor, aby Mayin nos 

moc nepoškodil. Počkal, až sebou přestane házet, pak teprve povolil sevření a nechal ji se 

narovnat. 

Neřekla na to ani slovo, ale celý zbytek dne cítil, jak ho sleduje a připravuje se k nějaké 

odvetě. Musel být pořád ve střehu a dávat pozor na každý svůj i Mayin pohyb. A celou dobu 

se zazubil vždycky, když uviděl červené stopy svých zubů na jejím oteklém nose. 

 

 

 

36. Příští rok ve stejnou dobu 

 

Nicholas Montgomery se usadil u svého oblíbeného stolku v rohu kavárny a letmo se 

usmál na servírku. Káva začínala být nedostatkovým zbožím, ale majiteli tohoto podniku se 

zatím vždycky podařilo sehnat trochu toho temného zlata, i když její prodej omezil jenom na 

brzké ranní hodiny. 

Nad kavárnou bylo několik pokojů, které se daly levně pronajmout, a Nicholas toho využil 

hned v prvním roce, kdy se tady ocitnul jako nedobrovolný náborář armády. Ta doba už byla 

naštěstí za ním a teď se vracel jednou za rok na pár dní dovolené. Malé přímořské městečko 

dost daleko na jihu, aby na něj nedosáhla zima, bylo jako stvořené k odpočinku, procházkám 

a… 

„Letos nepřijede?“ zeptala se servírka a dolila mu skoro prázdný hrnek. Collin jí v očích 

zahlédl zvědavost a ještě něco navíc. 

„Každou chvíli,“ ujistil ji a s hrnkem v ruce se otočil k oknu. 

Servírce klesly koutky úst dolů, pak pohodila hlavou a odešla za pult. 

Collin se bokem opřel do opěradla židle a zůstal otočený k oknu do ulice. Servírka mu 

připomněla, že tady na něj měl někdo čekat. Někdo? Usmál se do hrnku a upil. Ta 

nejnepravděpodobnější osoba, jakou si dovedl představit. 

„Ahoj, Colline. Jsi Collin, že? Pamatuju si to dobře?“ oslovil ho najednou neznámý hlas. 

Překvapeně se otočil a podíval se na staršího muže s brýlemi. Jeho tvář mu byla povědomá, 

ale nedokázal ho zařadit. 

Neznámý stál u jeho stolku a čekal, až se Nicholas rozhodne, jestli ho zná nebo ne. 

„Nicholas Montgomery, major. Armáda -,“ začal s oficiálním představováním, ale muž ho 

zarazil mávnutím ruky. 

„Já vím, Spojených Států, bla bla bla. To si nech od cesty. Můžu si sednout?“ ukázal na 

volnou židli. 

„Čekám společnost,“ zamumlal Nicholas. Ještě pořád nevěděl, kdo ten muž je. 

„Někdo, koho znám?“ zajímal se neznámý a posadil se. 

Nicholas se zatvářil rozpačitě. 
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„Ach, omlouvám se. Tak dlouho mě všichni znali, že si neuvědomuju, že někdo mohl 

zapomenout, Doktor Daniel Jackson, původní člen SG1.“ 

Collinovi se konečně rozbřesklo. Kývl hlavou, že Daniela poznal, a zamyslel se, co tam asi 

dělá. Daniel ho nenechal dlouho tápat. 

„Mám dovolenou, stejně jako ty,“ usmál se na Collina. „Slyšel jsem, že je tady krásně a 

mají tu kávu.“ Ohlédl se po servírce a pozvedl k ní svůj hrnek. Mlčky se pak oba dívali z okna 

a sledovali terénní vůz, který zastavil před kavárnou, a vysoukala se z něj značně unavená 

řidička. Se znechuceným výrazem vytáhla velikou tašku a hlučně zabouchla dveře. Taška 

zůstala ležet na silnici, řidička se narovnala, zhluboka se nadechla a usmála se do oblohy. 

Daniel povytáhl obočí a podíval se na Nicholase, který se nemohl ubránit úsměvu. Už ho 

napadlo, že ta očekávaná společnost bude žena, ale představoval si nějakou jinou, než tuto. 

Žena mezitím vzala tašku a zmizela ve vedlejších dveřích, kde byl vstup do ubytovacího 

zařízení nad kavárnou. Netrvalo dlouho a objevila se znovu, tentokrát bez tašky, nasedla a 

zajela s autem do velkého dvora naproti. 

Sotva se její auto ztratilo za dřevěnými vraty, objevilo se další, mnohem menší, 

elegantnější a nápadné svou šedou nenápadností. Nicholas vytřeštil oči, když viděl, že z něj 

vystupuje generál O’Neill. S otázkou v očích se otočil k Danielovi, ale ten se jen usmíval a 

mlčel stejně, jako předtím Collin. 

„Asi bych měl jít,“ řekl Nicholas, když viděl, jak se generál blíží ke dveřím kavárny. 

Daniel jen přikývl a nechal Collina zmizet. 

„Kdo to byl?“ zeptal se Jack, sotva dosedl proti Danielovi. 

„Nicholas Montgomery. Díky němu jsme tady a měl pravdu, je to skvělý zapadákov,“ 

vyhlédl Daniel znovu z okna. 

„Hlavně, že mají kafe,“ zamnul si Jack ruce a rozhlížel se po obsluze. Přichvátala hned 

s konvicí plnou kouřící dobroty a tácem domácích sušenek. 

„Kdy vyplouváme,“ zeptal se Daniel. 

„Zítra brzy ráno. Už se nemůžu dočkat. Mám těch rozestavěných lodí tak akorát dost,“ 

zavrčel Jack. 

Daniel pokýval hlavou. Sotva se Země trochu vzpamatovala z pandemie, začala se stavbou 

lodí. Nejhorší byly první dvě – znovuobnovený Daedalos a Sun-Tzu. I když použili všechny 

části, které šly upotřebit, opravy jim trvaly téměř dva roky. Nebyli lidé na stavbu, nebyl nový 

materiál a nebyl nikdo, kdo by ho zpracoval. Sun-Tzu se protáhla kvůli výbuchu v Koreji a 

Daedalos kolaboval na maličkostech, z nichž jedna z významnější byla zranění Jonase 

Quinna. 

Generál O’Neill schvaloval každý šroubek do další americké lodi Mississippi a na stole mu 

ležely plány nejnovějších dvou – Oregonu a Dakoty, ale začátek jejich stavby byl ve 

hvězdách. Jack si nikdy nestěžoval, ale Daniel věděl, že už ho dlouhá služba zmáhá. Zvlášť, 

když si jeho podřízení zvykli jezdit za ním na chatu, protože tam ho dosud vždycky zastihli. 

Proto Daniel navrhl výlet rybářskou lodí ze zakopané pr… zapadákova, aby měl Jack aspoň 

chvíli klidu. 

Netušil, že se tu potká s Nicholasem Montgomerym, i když díky němu o tomto místě 

věděl. Bylo to jedno, zítra už budou někde na širém moři a všechny starosti odnesou vlny. 

Aspoň tak si to Daniel, a jistě i Jack, maloval. 

 

Nicholas zašel do svého pokoje, přes košili si přetáhl tenký svetr a zadním vchodem 

vyběhl na úzký oblázkový chodníček, který ho dovedl na písečnou pláž. Vlny byly ráno 

vysoké a divoce se pěnily v pásu drobných ohlazených kamínků na hraně moře. 

Otočil se zády k větru, aby ho přestal šlehat do obličeje zvednutým pískem, a zadíval se na 

malý rybářský přístav. Jindy poklidné dopoledne rušila parta místních povalečů lezoucí po 
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jedné z menších lodí. Nicholas po nějaké době pozorování zjistil, že ji čistí a připravují 

k vyplutí. Když se na molu objevily další dvě postavy, došlo mu, že na doktora Jacksona a 

generála O’Neilla může zapomenout, protože se dlouho nezdrží. 

Cizí studené prsty se mu přitiskly na oči a na uchu ho zašimral dech. 

„Hádej. Nebo raději ne.“ Ruce mu sklouzly z očí, vzaly ho za ramena a otočily. Než se 

stačil podívat, už mu visela na krku. Netrpělivě odhrnul záplavu vlasů, které mu vítr hnal do 

obličeje, a přitiskl své rty na její. 

„Že ti to letos trvalo,“ vydechl po pár nekonečně krátkých vteřinách. 

Neodpověděla, jen se mu v náruči otřásla zimou. 

„Půjdeme zpátky,“ navrhl, chytil ji kolem ramen a odváděl ji nejbližší cestou do pokoje 

nad kavárnou. 

 

„Viděl jsi je?“ zeptal se ohromeně Daniel. 

Jack jenom pokrčil rameny. „Čemu se tak divíš?“ 

„Nemyslel jsem, že by – je to tak nepravděpodobné.“ Daniel se díval za dvojící odcházející 

po pláži směrem k městečku a potřásal hlavou, jakoby si v ní nemohl srovnat, co se děje. 

„Neužili si už oba dost? Když bude kousek štěstí aspoň pro někoho, bude svět stát za to.“ 

Jack se naposledy ohlédl za Nicholasem a jeho partnerkou a šel se podívat, jaké zásoby jim 

místní sbalili. Měl přesnou představu, co by to mělo být, a skladba potravin tomu kupodivu 

odpovídala. Uznale pokýval hlavou a překvapeně se podíval na Daniela, který se na něj 

nedůvěřivě díval s hlavou na stranu. 

„Co je?“ zavrčel Jack a odvrátil se, aby vyzkoušel stabilitu barelu na pitnou vodu. 

Danielovo přemýšlení nad každou maličkostí ho někdy pěkně rozčilovalo. 

„Pořád mě překvapuješ,“ prohlásil Daniel, ale dál to nerozváděl a šel se podívat do kajuty, 

kde by měli spát. Chtěl se přesvědčit, že jsou jejich věci správně uložené. Nakonec se 

rozhodli, že tuto noc stráví na lodi, aby vypluli ráno co nejdříve. 

 

Nicholas se díval, jak spí, vlasy rozsypané kolem hlavy, ruce volně položené, jednu vedle 

sebe, druhou na hrudi. Čas si na ní vybral svoji daň jako na každém jiném, ale v jeho očích 

byla pořád tak krásná a divoká, jako když ji uviděl poprvé. Stála tehdy u okna v jídelně 

Atlantis a dívala se do tmavé rozbouřené oblohy, jakoby do ní chtěla očima vyvrtat díru.  

Týden kolem ní chodil, všichni se mu smáli a ona si ho ani nevšimla. Jejího zájmu se dočkal, 

až když se pořádně praštil do hlavy, a i to nemělo delšího trvání, než jeden krkolomný výstup, 

který navíc ještě zčásti prospal. Když ji před třemi lety potkal na pláži, sedl si vedle ní a jeho 

první otázka zněla, jak je možné, že přežila pandemii. Pak se lekl, že mu kvůli jeho 

neomalenosti uteče, a ona se rozesmála. Povídali si každou jeho volnou chvíli, protože 

zůstala, dokud jí nutnost neodvedla někam do dáli. Povídali si, vzpomínali a v posledních pár 

dnech se milovali. Nicholas se při té vzpomínce usmál a pohladil pramínek jejích vlasů. Bylo 

to tehdy jako návrat domů po neuvěřitelně dlouhé cestě. Při jejím odjezdu se domlouvali, jak 

se zase setkají, a tehdy se zašklebením pronesla tu neuvěřitelně otřepanou repliku: příští rok 

ve stejnou dobu. Nejdřív ho to překvapilo a trochu rozladilo, že má čekat tak dlouho, ale pak 

si uvědomil, že jejich domovy, kde mají své povinnosti, dělí dálka daleká. 

Od té doby uběhly další dva roky a zatím jim to přátelství s ročními pauzami vydrželo. 

S očima bloudícíma po mořském břehu za oknem položil ruku na její a malíčkem přejel po 

kůži vedle. Věděl, že ji tím probudí, a těšil se na to. Lehký pohyb pod dlaní a prsty 

proplétající se s jeho na sebe nenechaly dlouho čekat. 

„Letos se moc dlouho nezdržím,“ řekla tiše. 
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Nicholas odtrhl pohled od okna a zadíval se na ni. Na její sdělení nic neřekl, nebylo co. 

Jestli byla i ona pod takovým tlakem jako jeho sestra, divil se, že ještě vůbec přijela. Pohladil 

ji po rameni, sjel dlaní až na její bok a přitáhl ji k sobě. 

„Tak využijeme čas, který máme,“ navrhl. 

 

Daniela probudilo houpání, ze kterého mu šla chvíli hlava kolem, než si uvědomil, že jsou 

na lodi a zřejmě vypluli, takže pohyb moře pod nimi se změnil. Zívaje vykoukl z kajuty a 

zamžoural do ostrého ranního slunce. 

„Hurá na palubu, námořníku!“ zahalekal na něj Jack od kormidla. Po dlouhé době z něj 

Daniel zase cítil elán a dokonce i rozjařenost. 

„Dej mi pokoj,“ zavrčel, mávl rukou a chtěl zmizet zpátky v kajutě, když Jack otočil 

kormidlo a půlku paluby zalila studená a slaná voda. S dokonalou přesností si našla i Daniela 

a v tu ránu ho probudila. „Do -,“ odmlčel se a s hraným klidem dopověděl: „Dobré ráno.“ 

Zavřel zvenku dveře do kajuty a šel se podívat, kde to vlastně jsou. 

Pobřeží mizelo za zádí a před nimi nebylo nic jiného než spousta neklidné vody. Daniel 

stál na přídi, díval se na šedivý obzor a vítr mu pleskal s trochu volným oblečením, které 

používal na spaní. 

„Dal bych si kafe,“ zamumlal Daniel, přejel si rukou ve vlasech a přesunul se ke kuchyni. 

Jack vypnul motor a přešel na záď. Než Daniel uvařil náhražku kávy, rozložil malý stolek a 

dvě stoličky a na jednu se spokojeně rozvalil. 

„Slyšel jsem kafe,“ prskl, když ochutnal tmavou břečku, kterou mu Daniel podal. 

„Beru, co tu je,“ pokrčil doktor Jackson rameny a sedl si na druhou stoličku. „Kdo hlídá 

směr nebo tak něco?“ zeptal se. 

„Autopilot,“ kývl Jack hlavou ke kormidlu, které bylo zapřené kusem trubky, aby se 

netočilo sem a tam podle pohybu vln. 

„A mořské příšery?“ vyzvídal Daniel. 

Jack se na něj zašklebil. „Mořské příšery jsou vybíravé, mají rády mladé maso, takže nás 

dvou už se to netýká.“ 

„Mluv za sebe,“ řekl Daniel přezíravě a se rty zvlněnými odporem upil ze svého hrnku. 

 

„Viktoria už se bojí vyjít z domu, aby si na ni báby neukazovaly prstem,“ vyprávěl při 

večeři Nicholas. „A to jenom proto, že odmítla nabídku k svatbě. Právě teď je u nás velký 

tlak, aby se rodilo co nejvíc dětí, a Viktoria není právě rodinný typ.“ 

„A ty už jsi ženatý?“ zeptala se. Nevyznělo to vystrašeně ani útočně, prostá otázka 

k tématu. 

„Ne. A to je další problém,“ povzdechl si a se skrývaným očekáváním se na ni zadíval. 

Klidně obírala kuřecí stehno a nijak nereagovala. 

„U vás se tohle neděje?“ zeptal se nakonec. 

„Možná,“ pokrčila rameny. „Nevím. Je tam tak málo obyvatel, že je zázrak, když se 

s někým vidím dřív jak za půl roku. Kromě paní v obchodu, samozřejmě. A pak taky lidí, 

kteří chtějí byliny místo léků, těch je stále víc. Skoro nestačím sbírat a zpracovávat. Hmm,“ 

zamyslela se. „Možná proto mám pokoj. Jsem babka kořenářka, ne objekt sexuálního zájmu.“ 

Nicholas odložil příbor a utřel si ruce do ubrousku. „Půjdeme se po večeři projít?“ navrhl. 

„Vítr se utišil.“ 

Pokývala hlavou na znamení souhlasu jak s večerní procházkou, tak s tím, že jí dolil 

sklenku lehkým bílým vínem. 
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Po pěti dnech se Daniel a Jack ze svého výletu lodí ještě nevrátili a podle posledních zpráv 

s nimi pobřežní hlídka ztratila spojení. Byla vyhlášená pohotovost a po známém generálu a 

vědci pátrali na moři i ze vzduchu. Jejich loď ani těla nebyla k nalezení. 

 

V té době se Collin s partnerkou loučili na silnici za městečkem. Collin odjížděl za východ 

za svojí sestrou a studenty, které učil létat, a Andoriel mířila zpátky na sever do svého srubu 

v horách. O ztracených celebritách neměli ani tušení. 

 

 

 

37. Bermudský trojúhelník 

 

„Jacku, víš určitě, že nejsme nikde poblíž Bermudského trojúhelníku?“ zeptal se Daniel. 

Vyvracel hlavu vzhůru a prohlížel si oblohu. 

Jack O’Neill zapřel kormidlo trubkou a vyšel se podívat na palubu, na co to Daniel civí. 

Bermudský trojúhelník byl v podstatě na druhé straně severní polokoule a Jack věděl, že 

Daniel moc dobře ví, kde jsou. Podle jeho návodu zvedl hlavu a zůstal civět. 

Nad jejich lodí se v modré obloze protrhla díra, kterou přímo na ně dopadalo oslnivě bílé 

světlo. Jeho záře byla stále intenzivnější, až Daniel i Jack museli sklopit hlavy a zavřít oči. 

Jackovi nepomohly ani sluneční brýle předtím pohodlně usazené na čele. 

„Myslel jsem, že tohle se neděje,“ zaprotestoval nahlas Daniel. „Aspoň ne ve skutečnosti.“ 

Jack dotápal zpátky ke kormidlu, skopl trubku stranou, přidal plyn na doraz a vybral si 

náhodný směr, hlavně pryč z toho světla. Motor skučel jako štvané zvíře, ale záře neubývalo, 

spíš se zdálo, že ještě narůstá, že se kolem jejich lodi hromadí a prolíná vším, co jí stojí 

v cestě, i sama sebou. 

Daniel si přitiskl ruce na oči, ale před světlem se nedalo utéct nebo schovat, bylo všude. 

S tichým zasupěním padl na kolena a ztratil vědomí. Jackovi se vedlo podobně. 

 

Jacka probudilo cvakání a něco jako ptačí švitoření, aby vzápětí všechny zvuky smetla 

urputná bolest hlavy. Chtěl si promnout spánky, jen k nim nedokázal zvednout ruce. 

S přemáháním pootevřel oči a zamrkal, aby lépe zaostřil. Bylo to zbytečné, protože nebylo na 

co zaostřovat. Ze všech stran, na které viděl, ho obklopovala jednolitá šeď. Nedokázal 

uhodnout, jestli se jedná o stěnu nějaké kupole, způsob osvětlení nebo prázdný prostor. 

Zavřel oči a doufal, že tím jednoduchým pohybem přiměje hlavu, aby se trochu uklidnila. 

Marně. 

„Danieli?“ zeptal se polohlasně. 

Zleva se ozvalo zachrčení málo podobné lidskému hlasu, přesto měl Jack dojem, že v něm 

něco z Daniela zaznělo. 

„Danieli, jsi v pořádku?“ zkusil to znovu. 

„Jacku? To jsi ty?“ zaskuhral Daniel přes krvavý opar bolesti. 

„Kde to jsme?“ Jack neodpověděl, ale kladl další otázky, ani ne tak Danielovi, jako spíš 

sám sobě. 

„To bych taky rád věděl, nemůžu se hýbat,“ zamručel Daniel. 

Oba leželi se zavřenýma očima, v hlavách jim bušila neutuchající bolest a kolem bylo šedé 

prázdno. 

 

„Už jsou to dva měsíce, co se na výletě na moři ztratili dva vlivní muži. Generál Jonathan 

O’Neill, který dlouhá léta působil v Pentagonu, a archeolog doktor Daniel Jackson známý 
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svou teorií o pyramidách jako přistávacích portech pro mimozemské civilizace. Po obou 

mužích i jejich lodi pátrají pobřežní hlídky a několikrát vyletěl i vrtulník, nikoho však nenašli. 

Záchranáři ztrácejí naději, protože generálovi a doktorovi už dávno muselo dojít jídlo i pitná 

voda. Je nemožné, aby byl některý z nich naživu, a celé pátrání už je vlastně jenom o tom 

najít jejich těla.“ Hlas v rádiu na vteřinu utichl, aby zvýraznil tragédii, a pak pokračoval 

líčením problémů s velkými dešťovými srážkami někde nad Arkansasem. 

Generál Davis se natáhl, aby chrchlající přístroj vypnul. 

„Nemusím dodávat, že ani Daedalos ani Atlantis nebyli při pátrání úspěšní a generál 

O’Neill s doktorem Jacksonem jsou nezvěstní i pro nás,“ dokončil zprávu z rádia. 

„Nezaznamenali jsme žádnou pozemskou ani mimozemskou aktivitu, která by jejich zmizení 

vysvětlila, nenašli jsme vrak jejich potopené lodi v okolí osmdesáti mil od pozice, kterou 

udali naposledy. Je to záhada pro nás pro všechny, ale tým, který má za úkol prozkoumat 

všechny možné i nemožné varianty zmizení těch dvou, prý ještě neskončil. Osobně si nejsem 

jistý, co ještě zkoumají nebo prověřují, napadá mě už jen pověstný „ostrov víl“ (pro neznalé: 

jedná se o pohádku Čarovný ostrov víl od pana Emanuela Jana Šarapatky, takže se tam určitě 

neusadili žádní amíci se svojí vojenskou základnou, jak navrhovala Shana )  který se má 

vynořit na vodní hladinu jen jednou za měsíc a pak zase všem smrtelníkům zmizet z očí, ale 

jsem si celkem jistý, že na radary by to zmizení nefungovalo.“ Davis se trpce usmál. Jejich 

marné pokusy o nalezení Jacka a Daniela v něm vyvolávaly černý humor. 

„Ostrov víl říkáte?“ Jay Felger se podrbal ve vlasech a s hlavou na stranu se zamračil. 

Generál Caldwell jen protočil oči. Jayovo nadšení, které původně tak obdivoval, mu 

v poslední době pěkně lezlo na nervy a měl co dělat, aby se v přítomnosti svého hlavního 

vědce ovládal a hlasitě neječel na protest proti jeho nápadům. 

„Doktore?“ zeptal se Davis. Jaye Felgera považoval za příjemné zpestření ubíjející 

vážnosti a rutiny. 

„No, víly to asi nebudou, ale na něco jsem si vzpomněl,“ mumlal si Jay víceméně pro sebe. 

„Ještě se na to budu muset podívat,“ prohlásil pak, zmlkl a jen čekal na pokyn, že může jít 

prověřit svoji vzpomínku. 

„Běžte.“ Steven ho nenechal dlouho čekat. Byl rád, že mu doktor zmizí z očí. 

 

„Ne! To ne, prosím,“ sípal Daniel a snažil se vyprostit ze sevření, které ho drželo na místě. 

Ten přístroj, co se vznášel nad každým dlouhým kovovým stolem, a že jich v této místnosti 

bylo asi dvacet, si Daniel sám pro sebe nazval ‚pojízdná pitevna‘. Podle vyčnívajících ramen 

měl za úkol dloubat, řezat a vrtat. Vznášel se i nad Danielem a vyvolával v něm vzpomínky 

na podprůměrné sci-fi filmy. 

Daniel pootočil hlavu a snad posté hledal Jacka, ale generál se ztratil. Koutkem oka nad 

sebou zahlédl pohyb, přístroj se odsunul a zmizel někde ve výšce. Zároveň se mu uvolnila 

pouta a Daniel se mohl zvednout. Šlo to ztěžka, klouby a svaly ho nechtěly poslouchat a 

Daniela napadlo, jak dlouho tam vlastně leží. 

 „Doktore Jacksone, vyjděte ven ze sálu,“ přikázal mu neosobní hlas nějakého přístroje. 

„Co takhle říct prosím?“ zavrčel Daniel a belhal se k otevřenému vstupu. 

„Prosím,“ řekl mechanický hlas bez stopy emoce. 

Daniel se zarazil uprostřed kroku, potřásl hlavou a šoural se dál. Mikrofony v sále zřejmě 

fungovaly velmi dobře. Dveře vedly ze sálu do chodby, kde na něj čekala blikající značka ve 

tvaru hvězdy s jedním delším paprskem ukazujícím směr. Daniel se na ni chvíli díval, ale pak 

se s pokrčením rameny vydal tam, kam ukazovala. 

Podobné značky ho dovedly až do malého útulného pokoje, kde v křesle seděl Jack 

O’Neill. 

„Jacku?“ vyrazil ze sebe Daniel nedůvěřivě. 
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„Tak už ses probudil? Že ti to trvalo,“ řekl Jack a kývl k dalšímu křeslu. „Naši ‚hostitelé‘ 

slíbili vysvětlení, až budeme oba vzhůru, aby to nemuseli opakovat dvakrát. Máš hlad?“ 

Daniel se svalil do křesla. „Mám hlavně žízeň. Hostitelé? Nějací mimozemšťani? Známe 

je?“ Daniel nedočkavě sáhl po sklenici s čirou tekutinou, která vyjela z otvoru v malém stolku 

u jeho křesla, podezřívavě k ní přičichl, a pak se zhluboka napil. „Voda,“ vydechl s úlevou. 

„Už je tady,“ zadíval se Jack k nenápadnému bočnímu vstupu. „Je to tak trochu,“ 

„Překvapení,“ dopověděl za něj Daniel, když uviděl drobnou šedou postavičku. „Myslel 

jsem, že všichni Asgardé spáchali hromadnou sebevraždu,“ přemýšlel polohlasně. 

„Všichni rozhodně ne, doktore Jacksone,“ oslovil ho jeden z ‚hostitelů‘, jak je původně 

nazval Jack. „Jak je zřejmé, jste už oba vzhůru, takže můžeme začít,“ pokračoval hned. 

„Oddělili jsme se od hlavní asgardské linie před několika cykly, kterým, myslím, říkáte 

staletí. Nesouhlasili jsme s jejich postoji k mnohým záležitostem, a protože jsme nikdy 

nedosáhli proti většině nějaké dohody, rozhodli jsme se opustit je a zařídit si život podle 

svého. Dařilo se nám. Víceméně. Ale poslední dobou máme problém se získáváním nové 

krve, abych to řekl vaším termínem.“ 

„Jak tomu máme rozumět?“ zamračil se Daniel. Nebylo mu jasné, o co této asgardské 

frakci jde, a hlavně, proč jim to všechno vypráví. 

„To je prosté,“ pokračoval Asgard ve vyprávění. „Abychom udrželi svoje těla funkční, 

potřebujeme jejich obnovu. Není to nijak zvlášť časté, přesto máme poslední dobou problémy 

se získáváním vhodných dárců. V časech našeho největšího rozkvětu jsme používali pouze 

mláďata, protože se lépe přizpůsobují, ale teď máme problém nalézt i starší jedince. Tato 

galaxie je, co se humanoidního života týká, téměř prázdná, a jen zvolna se začíná opět 

zalidňovat.“ 

Jack a Daniel se po sobě podívali. Ani jeden neměl odvahu se zeptat, co znamená, že se 

děti lépe přizpůsobují. Nemuseli. Asgard to vzápětí vysvětlil sám: 

„Vkládáme do unesených naše DNA, a když dojde ke změně, přeneseme do nich i naše 

vědomí. Nedochází k tolika chybám jako při klonování a naši DNA jsme upravili, aby byla 

dostatečně agresivní a převzala vládu nad většinou organismů.“ 

 

„Vzpomněl jsem si, jak jednou Loki unesl generála O’Neilla. Také jsme nic nezjistili, 

dokud se neobjevil jako puberťák u vstupu do SGC. Může to být něco podobného,“ 

vysvětloval doktor Felger týmu svých spolupracovníků na Atlantis. 

 „Ale tehdy u toho nebylo antické Město. Takovou věc bychom snad zachytili, ne?“ bránila 

nakrátko ostříhaná žena antické senzory. 

„Nemuseli bychom. Zkoumáme a sledujeme kdeco, ale na takovou jednoduchou věc jako 

únosy mimozemšťany jsme žádné sledování nenastavili. Pokusíme se najít nějaké stopy po 

nedávné aktivitě kolem Země, která není čistě lidská,“ navrhl Jay. 

Po týdnu procházel údaje, než je založí jako bezpředmětné, a potichu si k tomu opakoval: 

„Neprůkazné, neprůkazné…“ Na čele mu rostla hluboká vráska, protože všechny zbytkové 

stopy byly pozemské s příměsí asgardských, což bylo pochopitelné, protože všechny lodě 

využívaly asgardské jádro. 

„Tak zase nic,“ odložil s povzdechem poslední záznam. Ostrov víl zůstal lidským očím i 

nadále skryt. 

 

Daniel cítil, jak se mu dělá psychicky i fyzicky zle při pomyšlení, že se změní na jiný druh, 

a bylo úplně jedno, jestli to bude asgard nebo třeba sépie. 

„U vás dvou to, bohužel, není možné,“ svěsil hlavu ‚hostitel‘. „Klonovači před svým 

odchodem u lidské rasy na Zemi udělali takový zásah, abychom vás nemohli použít. Nebylo 

to od nich pěkné,“ zamračil se. 
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Jack povolil prsty zatnuté do opěradla křesla a byl rád, že je na ty zprávy nechali sedět. 

„Takže,“ začal opatrně a vyměnil si další rychlý pohled s Danielem. „Takže nás vrátíte 

zpátky tam, kde jste nás našli.“ Snažil se, aby věta zněla jako konstatování a ne jako otázka. 

Asgard se na něj podíval a neodpověděl. Bylo na něm znát, že usilovně přemýšlí.  

„Jak víte, že je zasažena celá Země?“ vypadlo ze zvědavého Daniela. Jack nad tím jen 

zakroutil hlavou. Copak si nemůže dát chvíli pokoj? 

„Je vás tady víc,“ řekl Asgard klidně. 

„A všem vysvětlujete, proč se z nich nestanou vy?“ vypálil Daniel další otázku. 

„Ovšemže ne,“ pousmál se ‚hostitel‘. „Vy naši rasu znáte, proto mi připadalo správné, vás 

informovat, že žádné další únosy od našeho společenství už nebudou.“ 

„To je dobrá zpráva,“ uznal Jack, ale moc nadšeně se netvářil. Ještě pořád nebylo řečeno, 

co bude s již unesenými. 

„Děkujeme… jak ti vlastně máme říkat?“ zeptal se Daniel. 

„Jmenuji se Olaf,“ položil si Asgard ruku na hlavu. „Vrátíme vás všechny najednou, až 

přijde pravý čas. Zatím si odpočiňte.“ Otočil se a odešel. 

„Děkujeme, Olafe,“ zopakoval Daniel a zívl. I na Jacka padla nepřekonatelná únava a za 

chvilku oba usnuli. 

 

„Neuvěřitelné,“ zašeptal Jay Felger a stiskl komunikátor. „Generále, na souřadnicích, 

odkud se naposledy ozval generál O’Neill a doktor Jackson, mám signál. Zapínám vizuální 

přenos ze sondy, kterou jsem nad tu oblast poslal.“ 

Steven si zapnul obrazovku v kanceláři a chvíli zíral s otevřenými ústy na malou rybářskou 

loď, na které se tísnilo neuvěřitelné množství lidí. 

„Co to, k čertu…,“ začal, ale zarazil se a suše se zeptal: „Je tam Jack a Daniel Jackson?“ 

„Ano, pane, jsou na můstku té loďky ještě asi s deseti dalšími lidmi. Nechápu, jak se tam 

všichni vejdou.“ 

„Dobrá, dobrá, hlídejte to dál, pošleme tam záchranáře,“ ukončil Steven Jayovy pochyby a 

rychle přešel do kontrolní místnosti, aby se Atlantis spojila se Zemí a předala informace o 

nálezu. 

Během hodiny bylo kolem ztracené a znovu nalezené lodi pět záchranných plavidel a 

nakládaly zmatené pasažéry, kteří nedokázali říct, kdo jsou, kde byli, ani jak se všichni ocitli 

uprostřed Tichého oceánu na malé lodi. 

 

„Tak dlouho?“ vyděsil se Jack, když zjistil, že jeho několikadenní dovolená se protáhla na 

čtvrt roku. Ani on ani Daniel si nepamatovali vůbec nic od doby, kdy večer nastoupili na loď. 

„No,“ pokračoval Jack, když se vzpamatoval ze šoku z uplynulé doby. „Doufám, že se na 

tu dobu nezastavila stavba Mississippi, to by mě opravdu mrzelo.“ 

Generál Davis se zašklebil: „Poradili jsme si, Jacku. Mississippi je hotová, teď tě čekají ty 

další dvě. Ale,“ nakrčil čelo, „Rusové nás předběhli a jejich Tolstoj byl hotový o čtrnáct dní 

dřív.“ 

„Malér,“ konstatoval Jack. 

„Vám zůstala stát všechna práce,“ otočil se Paul Davis na Daniela. 

„Děkuju, Olafe,“ zamumlal Daniel, překvapeně zvedl hlavu a nechápavě se rozhlédl. 

Netušil, odkud to jméno vzal. 
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38. Na hranici dvou galaxií 

 

Nad planetou s jednou z posledních Hvězdných Bran na okraji galaxie Pegas, tam, kde se 

Wraithům kdysi téměř podařilo projít přes Mezigalaktický most do Mléčné dráhy, se 

shromažďoval velký konvoj hvězdných lodí. 

Anat osobně dohlížela na zapojení posledního z pětice ZPM do své lodi. Předchozí čtyři 

byly použity pro loď s výrobnou klonů, pro dvě lodě s kokony nových Wraithů a pro loď 

s mladými královnami. 

„Má paní, podařilo se nám najít další tři opuštěné lodě. Po drobných opravách jsme je 

dopravili sem. Náš konvoj už by měl být kompletní. Máme třicet šest mateřských Úlů včetně 

specializovaných se ZPM a osmdesát křižníků. Bude těžké všechny lodě obsadit alespoň 

minimální posádkou.“ Krabat stál krok za královnou a nervózní ruce balil v pěst. Umělá 

strava byla velice slušně řečeno odporná. 

„Připravte je na dlouhou cestu,“ řekla Anat. Posledním pohledem zkontrolovala umístění 

ZPM a všimla si, že loď na něj začala reagovat. Spokojeně kývla hlavou, pokynula Krabatovi, 

ať ji následuje, a vydala se k můstku. „Všechno musí být hotovo, abychom vyletěli hned, jak 

doroste poslední vylepšená loď,“ pokračovala v řeči za chůze. „Klonovací zařízení na povrchu 

planety už bylo odstaveno a jeho funkci převzal systém na speciálně upravené lodi. Ostatně,“ 

pohnula očima Krabatovým směrem, ale nepodívala se na něj přímo, „běž se přesvědčit sám, 

co se tu za tvé nepřítomnosti změnilo. A až na něj na obchůzce narazíš,“ zarazila ho dřív, než 

se stačil otočit k odchodu, „pošli mi sem toho vědce. Ace. Poslední dobou se mi nějak 

vyhýbá.“ Po závěrečné větě se zarazila, jestli toho neřekla příliš, ale pak rozhodným gestem 

Krabata propustila a vešla na můstek, aby se ujistila že ZPM funguje správně a její loď bude 

včas připravená na pobyt mezi galaxiemi. 

 

Aiwe se vypotácel z královnina pokoje a opřel se o zeď za nejbližším rohem. Nechtěl, aby 

ho královna uviděla hned, jak vyjde ze dveří, a potřeboval si odpočinout a nabrat trochu sil. 

Umělá strava byla ve všech směrech nedostatečná. Alespoň na činnosti, kterých se Aiwe 

zúčastňoval. Cítil se slabý a pomalý skoro jako člověk. Ta představa ho vyděsila. Odlepil se 

od stěny a vydal se do útrob vesmírné lodě. Každou chvíli se rukou dotkl příjemného povrchu 

organické zdi, aby se ujistil, že není v ubikaci na planetě se strašidelnými laboratořemi Via 

dimidia. 

„Stůj!“ zarazil ho panovačný hlas. Otočil se a sklonil hlavu před královnou, kterou před 

nedávnem opustil. 

„Zpátky,“ zavelela a jako první rychlým krokem došla ke svému pokoji. „Měl jsi čekat 

tady,“ zasyčela na Aiweho, nechala ho stát přede dveřmi a sama vešla dovnitř. 

Zůstal stát čelem ke vstupu a bez pohnutí čekal na další zavolání. 

 

Ace s Michaelem dohlíželi na zapojení posledních kokonů určených pro vývoj lidských 

klonů. V prvních umístěných už klíčila nová generace stravy a bylo potřeba, aby časové 

rozestupy mezi sklizněmi byly krátké. Mohutná loď s jedním z nejsilnějších ZPM pod jejich 

rukama vyrostla do správných rozměrů a podařilo se upravit i vnitřní prostory tak, aby měl 

klonovací stroj dostatek místa a zároveň zůstalo dost prostoru pro nezbytnou obsluhu a 

přechodné umístění dorostlé stravy do zámotků, než bude možné ji přesunout na určenou loď. 

„Nejvyšší královna Anat si žádá tvoji přítomnost,“ nepříjemně zaskřípal hlas Krabata. I 

z jednoduché věty bylo znát, že s novým Aceovým postavením stále není smířený. 

Ace se narovnal, s kamennou tváří kývl na Michaela a odešel. Krabat se za ním díval, 

dokud mu nezmizel z očí, a pak se otočil k Michaelovi: 

„Jak pokračují práce?“ 
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„Pokračovaly by rychleji bez neustálých vyrušování,“ neodpustil si Michael štiplavou 

poznámku, a aniž by se na Krabata podíval, pokračoval v práci. 

Krabat ho nechal jeho činnosti a začal si prohlížet vnitřní uspořádání lodě. Nad některými 

drobnostmi se pozastavil, ale žádná u něj nevyvolala potřebu se ptát. Okouněl kolem 

Michaela asi půl hodiny, než se konečně rozhodl, že je na čase jít dál. 

 

Ace se zastavil Anat za zády. 

„Chtěla jsi se mnou mluvit?“ zeptal se. 

Neotočila se po něm, ale trpělivě čekala, až se vytvoří další ochranná vrstva kolem její 

lodi. Pak teprve odpověděla: „Ano. Jak se cítíš? Už jsi seznámen sám se sebou?“ V hlase se jí 

ozýval jasný sarkasmus. 

„Jsem ti k službám,“ lehce sklonil hlavu. 

Otočila se, přejela ho hodnotícím pohledem a mlčky zamířila ke svému pokoji. Ace ji 

následoval a bez pobízení vstoupil za ní. Sotva za nimi zaklaply dveře, se zuřivým výrazem se 

k němu otočila a srazila ho k zemi. 

„Dostal jsi snad pozvání?“ zachraptěla. 

Neodpověděl a jednoduchým pohybem ji povalil na zem vedle sebe. Těsně předtím, než 

dopadla na podlahu, ji zachytil, jemně položil a naklonil se nad ní. 

„Ano, Inasari,“ zašeptal. 

Na vteřinu zkoprněla nad tou opovážlivostí i nad použitím slůvka k označení milované 

bytosti, pak se rozesmála a přitáhla ho blíž. 

 

„Veliteli,“ oslovil Michael na vedoucí lodi dva dny nato Krabata „Všechny lodě jsou 

připravené k odletu. Klonovací zařízení pracuje a zásobárny většiny lodí jsou naplněny 

v dostatečné míře. Při nutných zastávkách budou dorostlé klony přepravovány na lodě podle 

předem daného pořadí. Lodě s kokony Wraithů jsou plně funkční a jsou v nich umístěny první 

snůšky. Zatím jediná princezna s chůvami a stráží je ve speciální lodi. Jakmile dá Anat povel, 

můžeme odletět.“ 

„Naše paní a nejvyšší královna,“ zdůraznil Krabat Michaelovo krajně nedostatečné 

označení královny, „bude informována. Až rozhodne, že je vhodný okamžik k odletu, dozvíš 

se to.“ Na velkém holografickém projektoru studoval rozmístění flotily. „Dobrá práce,“ 

usoudil nakonec. Bylo znát, že chce dodat ještě něco, ale rozmyslel si to. Michael dobře 

věděl, co by slyšel – dobrá práce na divného křížence, který vypadal, že se na nic nehodí. 

Ocenil tedy mlčení. 

Neuplynul ani další půlden a velká wraithská flotila se vydala na cestu ke galaxii Mléčná 

dráha. 

 

 Krabat stál na můstku velitelské lodi a kontroloval situaci ve flotile při deváté zastávce. 

Na většině lodí bez ZPM se začala projevovat únava. Některá místa na pláštích byla svraštělá 

nebo se začala propadávat. Co organická plavidla bez potíží zvládala v rámci galaxie, s tím 

měla v mezigalaktickém prostoru potíže, které se projevily dřív, než s tím wraithští vědci 

počítali. 

S hlubokou vráskou mezi obočím o situaci informoval Ace a společně navštívili Anat 

v jejích pokojích. 

„Zdržíme se déle. Lodě potřebují čas na regeneraci a asi by bylo vhodné ty nejvíc 

poškozené propojit s plavidly se ZPM,“ informoval ji Ace. Na její tázavý pohled pokrčil 

rameny. „Snad to pomůže.“ 
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„Nejsem si jistý,“ pronesl Krabat námitku, kterou opakoval už nejméně potřetí. „Oprava 

lodí by mohla příliš vyčerpat zdroje energie. Nechci uprostřed ničeho skončit bez stravy nebo 

obětovat zdraví či dokonce život malých princezen na jejich lodi.“ 

„Mají všechno pohodlí?“ zeptala se Anat starostlivě. I její královský potomek se měl brzy 

připojit k ostatním. 

„O všechny je postaráno se vší péčí a úctou,“ ujistil ji okamžitě Krabat. Sdílel její obavy o 

bezpečí nové generace královen, která jednou bude vládnout ve vzdálené galaxii.  

„Ale budeme potřebovat také všechny lodě,“ uvažovala Anat nahlas. „Propojte je, ale 

dobře hlídejte.  Každá nepozornost bude krutě potrestána. A teď už běžte, oba.“ Mávla rukou, 

aby je zahnala. 

„To bude dlouhá cesta,“ řekl spíše pro sebe Krabat sotva se dostal v lodi z královnina 

doslechu. 

Ace jeho povzdech přešel mlčením. Oba byli podobně vyčerpaní, jako celá jejich flotila. Z 

posádky i lodí, ať už s jakýmkoli zdrojem energie, byla cítit nekonečná únava. 

„Musím zůstat vzhůru,“ řekl po krátkém zaváhání. „Jestli mi důvěřuješ, můžeš si 

odpočinout v hibernační komoře. Vzbudím tě před důležitým rozhodnutím.“ 

Krabat si shrnul pruh tmavých vlasů v záplavě bílé z očí a pootočil hlavu, aby viděl na 

hibernační komory. 

„Rozmyslím si to. Po dobu zastávky chci dohlížet na průběh nutných prací.“ 

 

Náročná cesta si začala vybírat první oběti dřív, než se wraithská flotila dostala za 

polovinu vzdálenosti mezi galaxiemi. Z třiceti šesti mateřských lodí jich zbylo dvacet tři a 

z osmdesáti křižníků dvaašedesát. Největší katastrofa nastala, když během letu 

v hyperprostoru explodovala jedna z posílených lodí s kokony nových vojáků a vědců. Spolu 

s ní se úplně rozpadlo šest křižníků a dva Úly a čtyři křižníky byly nenapravitelně poškozené. 

Následující zastávka se protáhla na čtyřicet dní, kdy se všichni dostupní Wraithi snažili najít 

ZPM ze zničené lodi a opravit alespoň jeden ze zasažených Úlů. Ani jedno nebylo úspěšné a 

Anat propadala stále hlubší depresi, kterou se před Krabatem a Acem marně snažila skrýt. 

Když za ní Krabat přišel s tím, že všechny zbývající lodě jsou připravené k další cestě, 

s pokynem ke vstupu do hyperprostoru váhala déle, než její velitel kdy zažil. Při nejbližší 

příležitosti se nechala přepravit do speciální lodi s mladými královnami a další tři skoky se 

věnovala jejich výchově. 

Cesta pokračovala a Mléčná dráha se začala objevovat jako reálný cíl a nejen jako 

imaginární představa. Ve zbývající lodi s kokony vyrůstala už několikátá generace vojáků, 

klonovací loď stále chrlila umělou stravu a dodávala zralé klony podle harmonogramu a 

v plavidle s princeznami se kromě dětského pláče začalo ozývat i holčičí chichotání a první 

pubertální výlevy přechodu z konzumace lidské stravy na krmení se energií. Anat pečlivě 

sledovala jejich počty i vývoj a od narození jim vštěpovala hierarchii. 

Vojáků přes všechny ztráty začalo postupně přibývat. Po vytažení z kokonu a nezbytném 

nakrmení byli umístěni v hibernačních komorách jednotlivých lodí a jejich místa v kokonech 

okamžitě nahradily nové zárodky. Vzhledem k menšímu počtu lodí byly všechny hibernační 

kóje zaplněny dřív, než Anat počítala a Krabat začal postupně budit spící posádku, aby 

uvolnila místa nováčkům v odpočinku. 

Než se malý konvoj rozpadajících se organických lodí dostal na dosah Mléčné dráhy, měla 

všechna plavidla plný stav a v hibernaci odpočívalo mnoho náhradníků. První narozené 

královny dosáhly urychleným vývojem dospělého věku a na křižnících se zdokonalovaly ve 

vládě nad Wraithy i taktice boje. Ty nejmladší se postupně zbavovaly závislosti na lidské 

stravě a bojovaly mezi sebou o lepší postavení v hierarchii. Starší královny do takových bojů 

nezasahovaly, úspěchu mohla dosáhnout jen taková Wraithka, která se dokázala prosadit, 
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ostatní byly přítěží. Výjimku netvořily ani dvě dcery Anat. Starší Ana-al už sváděla ve svojí 

vlastní lodi imaginární boje a vedla si podle přísných wraithských měřítek velice dobře, a 

mladší Baanan díky svým schopnostem brzy získala v lodi královen výjimečné postavení 

Nedotknutelné. Anat je sledovala zpovzdálí a cítila pýchu. Věděla, že s rostoucí mocí svých 

dcer pocítí i kyselý závan strachu o vlastní postavení „nejvyšší královny“, ale ta doba byla 

ještě velice vzdálená. 

„Má paní,“ oslovil ji Krabat, sotva se objevila na můstku. Už dlouho to neudělal, protože 

už dlouho nebylo co hlásit. Anat se k němu zvědavě obrátila. „Počet skoků do naší nové 

galaxie se zkracuje. Podle mých výpočtů jich zbývá nejvýš dvanáct. Jak sis jistě všimla, ta 

pochmurná čerň prázdna kolem se začala měnit,“ kývl k hologramu s přenosem senzorů a 

sond. 

Anat se zadívala na obraz a kolem úst se jí usadil malý úsměv. Na okraji prázdného 

prostoru se začaly objevovat osamělé kameny a na samém konci dosahu sond nejistě blikalo 

světélko staré vyhasínající hvězdy. Než se dostanou do obydlené části galaxie, čeká je ještě 

dlouhý úsek, ale nebude tak krušný jako přelet z jedné galaxie do druhé, když je budou 

obklopovat hvězdy. 

„Další skok,“ řekla nedočkavě. 

Krabat nakrčil čelo. „Klonovací loď bude potřebovat ještě nějaký čas na všechny potřebné 

úkony, které má naplánované, a jeden z křižníků je třeba aspoň na chvíli napojit na loď se 

ZPM. I v nich už energie povážlivě dochází. Neustálý pohyb v hyperprostoru je náročný pro 

naši i antickou techniku.“ Mluvil pomalu a opatrně volil slova, ale Anatinu hněvu se stejně 

nevyhnul. Udeřila ho hranou dlaně přes tvář. Krabat si uvědomil, že jeho paní má do té 

rozvážné panovnice, kterou byla v galaxii Pegas, daleko. Nekonečná cesta, vyčerpání ze dvou 

porodů a stálý tlak na vývoj co největšího počtu vojáků ji vyčerpával tělesně i psychicky.  

„Okamžitě letíme dál,“ sykla na něho a odešla. 

Krabat se mlčky uklonil a sotva zmizela, zahájil všechny potřebné přípravy k dalšímu 

skoku. Jakmile budou v hyperprostoru, nechá vzbudit Ace a pošle ho za Anat. Snad ji 

přítomnost jejího Inasari uklidní, i když Krabat nechápal, proč používá tak honosné označení 

pro někoho, kdo ji očividně neuctíval tak, jak by si zasloužila. 

Během pár chvil byly všechny činnosti ukončeny a wraithská flotila ve volné formaci 

skočila do hyperprostorových oken. O několik světelných let dál se prostor roztrhl detonací a 

poničený hyperprostor vyplivl trosky velké organické lodi. Mezi kusy rozervaného trupu se 

vznášely válce plné vyživujících tekutin a rostoucích lidských klonů, které se postupně 

krabatily a propadaly do sebe, až z nich zůstaly zdeformované zbytky s mrtvými pozůstatky 

neprobuzeného života. 

V dalším okamžiku se kolem trosek klonovací lodi objevila wraithská flotila a bez prodlení 

začala do útrob zbývajících plavidel shromažďovat vše, co se z klonovací lodě dalo použít. 

Nejdříve se pátrači zaměřili na ZPM, ale marně. Po modulu nulového bodu zůstalo jen pár 

střepů z roztříštěných krystalů. 

 

Maya se probudila uprostřed větrné noci a zadívala se do temného stropu. Srdce jí bušilo 

až v krku a žaludek se svíral předtuchou něčeho neznámého. S tichým zasténáním se přinutila 

se zvednout, přešla do druhého pokoje, aby zbytečně nebudila Jamese, a otevřela dřevěnou 

okenici. Do tváře ji zasáhla sprška deště a přinutila ji zamrkat a úplně se probudit, ale pocit, 

že se blíží nějaký neodvratitelný osud, ji svíral dál. 
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39. Kdo vchází do tvých snů? 

 

Andoriel seděla na zkřížených nohách u otevřeného francouzského okna a bez hnutí se 

dívala na slunce zapadající do vln Pacifiku. Když se dotklo vln, neochotně se zvedla a přes 

plavky si přetáhla lehké plážové šaty, prsty si projela vlasy, na narychlo staženém culíku 

zapletla volný cop a usmála se. „Můžeme jít.“ 

Erin ji pohledem zhodnotila a kývla. Koncert na pláži nebyla událost, která by vyžadovala 

příliš velké společenské ohledy. A na tom nic neměnilo ani to, že byly obě dvě zvány jako 

čestní hosté. 

 

„Sheppband!“ vykřikovala vysoká tyčkovitá dívka s dlouhými světlými vlasy Andoriel 

hned u ucha. Už se to stalo poněkolikáté a Ája sebou vždycky trhla. Začínala si vyčítat, že se 

od Erin nechala zatáhnout tak blízko k pódiu, odkud nebylo úniku. Dav lidí ji zmáčkl a 

smýkal s ní ze strany na stranu bez ohledu na její přání. Lokty si kolem sebe udělala trochu 

místa a prodrala se za Erin těsně k lešení, na kterém bylo dřevěné pódium. Předkapela 

naposledy zamávala a zmizela za zadní stěnou. Hluk z publika přinutil Andoriel přitisknout si 

dlaně k uším a přikrčit se, aby ji zvuková vlna nesrazila. 

„Koukej,“ ukázala Erin nahoru. Andoriel jí sice nerozuměla, ale její posunek pochopila a 

zvedla hlavu. 

Přímo nad nimi stál John Sheppard, dříve plukovník amerického letectva, pak Hrdina 

v boji se Shermaal, následně psanec a nyní oslavovaný nový objev hudebního průmyslu. 

Oběma rukama mával nad hlavou a jeho úsměv zářil jako supernova. Na krku měl pověšenou 

dvanáctistrunnou kytaru. 

Erin s Andoriel stály se zakloněnými hlavami. Sledovaly Johna, jak pohledem přejíždí po 

davu a občas kývnutím pozdraví známou tvář. Jeho kapela už byla v pozadí připravená začít 

hrát. John si upravil popruh na krku a tiše vybrnkal pár not. Sklopil oči k prstům na pražcích, 

pootočil se bokem, a místo aby pokračoval v hraní, odložil kytaru do nejbližšího stojánku. 

Sklonil se hluboko na okraji pódia a za ruce na něj vytáhl Erin i Andoriel najednou. 

Pokřik obecenstva, který se ozval v tu chvíli, byl přímo hysterický. Desítky rukou se 

zvedaly do vzduchu s nadějí, že i je si John vybere, a zase smutně klesaly, když se znovu 

chopil kytary a přesunul se k mikrofonu. 

Erin a Andoriel se stáhly do pozadí a zamíchaly se mezi kapelu. Erin si spokojeně sedla 

k bicím a hlava se jí začala pohybovat v jejich omamném rytmu. Andoriel stála u postranního 

okraje pódia. Byla ráda, že se nemusí tlačit v davu fanynek. 

Sheppband přehrál několik vlastních písní, několik klasických country a vlastní úpravu 

nejnovějšího světového hitu. 

Erin seděla vedle bubeníka a nadšeně se v rytmu dlaněmi tloukla do stehen. 

Ája tleskala po posledním dlouhém tónu dohrané skladby. Úsměv jí začal tuhnout, když si 

všimla, že John míří přímo k ní. Natáhl k ní ruku a odvedl ji s sebou k mikrofonu. 

„Další písničku napsala Andoriel,“ řekl prostě. 

Ája se na něj zmateně zamračila. Po prvních odzpívaných slovech se jí v obličeji objevilo 

pochopení, údiv a zmatek. 

„Ještě snad dovedu 

úsměv, co nehřeší 

na stezce pro pěší 

všem holkám dát,“ 

zpíval John. Kývl na Andoriel. Polkla a zkusila to taky: 

„Ještě snad dovedu 

na mezích vonících 
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vymřít po přeslici 

hloupě se smát.“ 

Podívala se na Johna a společně pokračovali: 

„V kartách si najdu 

svou ztracenou podkovu, 

pochybný štěstí 

budoucích dní. 

Sudičky osleply, 

v kamení u břehu 

z povadlý trávy 

snaží se příst.“ 

Andoriel přijala Johnovu hru: 

„Ještě mám chuť se prát 

a taky věřím, 

že pod prahem dveří 

není jen prach.“ 

Ale John její poslední slova změnil k nepoznání: 

„Z těch bílých vlasů 

a dlouhých paží 

pořád mě mrazí, 

nechci je znát.“ 

Ája mu vytrhla ruku, kterou pořád držel ve svých dlaních. Jediný krátký pohled mu stačil, 

aby pochopil, že přestřelil. Všechny ty roky nestačily, aby mu dokázala odpustit jeho poslední 

kousek v galaxii Pegas. Než se nadechl, seskočila do písku a zmizela v davu. 

Ten nápad s koncertem se jí od začátku moc nelíbil a John tomu dal korunu. Jako vždycky. 

Vrazila do bungalovu a pustila na sebe sprchu. Horká voda tekla jenom někdy, ale bylo jí to 

jedno, potřebovala ze sebe smýt pocit, že se v tom davu udusí, že se pokouší dýchat ve 

vzduchoprázdnu. 

„Ace,“ zašeptala se slzami na krajíčku. To jméno jí zůstalo v hlavě vypálené tak hluboko, 

že kvůli němu ztratila i Nicholase, který byl ochotný strpět od ní skoro všechno jenom pro ni 

samotnou, což ji uvádělo do rozpaků. Cizí jméno vyslovené po milování bylo moc i na něj. 

Andoriel to chápala, ale po té neslavné poslední noci před třemi lety stála mezi dveřmi a 

nedovolila mu odejít, dokud se neomluvila. Pak ustoupila a nechala Collina zmizet ze svého 

života. 

Otočila kohoutkem, aby zastavila ledovou vodu, zabalila se do osušky a na dřevěné 

podlaze za sebou nechávala mokré stopy až houpačce zavěšené na dvou řetězech na malé 

verandě. Sedla si doprostřed, opřela se a lehce se pohupujíc nechala oči bloudit po obzoru. 

Později v noci ležela s rozhozenýma rukama i nohama na tenké pokrývce a cítila, jak jí po 

těle stéká pot z parné tropické noci. Byla unavená a nedokázala usnout. V hlavě jí pořád 

tepala Johnova poslední slova upravené písně. Otočila se na bok, objala rukama polštář a na 

krk jí dýchl spánek. 

 

Stáli na travnaté pláni. Napravo od nich se v zapadajícím slunci blýskalo velké město. 

Leželo trochu níž, než byla jejich pozice, a tak poskytovalo zajímavou podívanou, kterou 

nikdo nesledoval, všichni se dívali před sebe v očekávání věcí příštích. Přímo před nimi byla 

dlouhá přízemní budova – původně skladiště nebo továrna – nebylo možné to na první pohled 

určit. Z bližší krátké strany byly vedle sebe dvoje prosklené dveře, skrz které bylo vidět, že 

uvnitř oba vstupy dělí přepážka. Dál nebylo vidět nic. 

Velká skupina lidí, která se shromáždila u vchodu, se netrpělivě zavlnila. Přišli pořadatelé. 
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„Vážení přátelé,“ řekl jeden z nově příchozích. „Děkujeme, že jste tady. Společně budeme 

debatovat, vzpomínat a připomínat si náš nejoblíbenější seriál Stargate Atlantis. Tady uvnitř,“ 

mávl rukou k osamělé budově, „je připravené zázemí. Ale má to jeden háček.“ Usmál se. 

„Musíte projít kolem wraithské stráže.“ 

S posledním slovem ustoupil a spokojeně se šklebil, jak první řada fanoušků SGA couvla. 

Ve vstupních dveřích se objevili vysocí, bledí muži s dlouhými vlasy. 

Andoriel se tiše rozesmála. Pohyb předních řad ji s sebou nestáhl, takže se ocitla nejblíž 

k těm, kterým pořadatelé říkali ‚wraithská stráž‘. Rozhlédla se a zjistila, že všichni váhají a 

nedůvěřivě si prohlížejí nečekanou překážku. 

„Nemáš s Wraithy nic společného, promiň,“ usmála se na bledého mladíka natřeného 

zelenkavou barvou s dlouhými vlasy na špatně posazené paruce. Snažil se na ni cenit zuby a 

přehradil jí cestu, ale když mu dala ruce na ramena, vytáhla se na špičky a lípla mu na tvář 

pusu, s vyděšeným výrazem se stáhl. Vysloužil si pobavený pohled a Andoriel jako první 

prošla do labyrintu členitých hal a místností ve strohém betonovém stylu. Stoly, to byly 

betonové kvádry, sedadla to samé v nižším provedení, v dlouhých stěnách nebylo žádné okno 

a osvětlení zajišťovaly slabé blikající zářivky. Až na druhém konci budovy, na protilehlé 

krátké stěně byla překvapivě velká zasklená okna a pod nimi pult s drobným pohoštěním. 

Budova se rychle zaplnila lidmi. Podle Ájina příkladu procházeli kolem ‚stráží‘ a moc si 

jich nevšímali. Falešní Wraithi zmizeli, když zjistili, že si z nich nikdo nic nedělá. 

Andoriel stála u zadního okna a dívala se na město zářící proti černé obloze. 

„Moc pěkný pohled,“ řekl někdo neznámý vedle ní. Jen kývla a dívala se dál. Něco v tom 

pohledu se jí nezdálo správně. Hvězdy nebylo vidět a přes město se blížily temné stíny. 

„Co je to?“ vydechla Andoriel tiše. Nikdo si toho nevšiml. Jen ona sledovala, jak se na 

trávník před oknem tiše snesla wraithská loď, vedle další a další… 

U dveří zazněl křik. Ti, co k nim byli nejblíž, si v první chvíli mysleli, že se mladíci 

převlékli do děsivějších masek, ale když pod pohledem maskovaných tvorů s bílými vlasy 

začali lidé mizet, nastal zmatek. 

Wraithové nepotřebovali přenášecí zařízení Šipek, stačilo, když se na člověka zadívali přes 

svoji masku. 

Andoriel se přikrčila za kvádrem stolu a s nevěřícím úžasem sledovala, jak se budova 

vylidňuje. Mezi zamaskovanými Wraithy chodili důstojníci a ze skrýší vytahovali poslední 

schované oběti. Nechtěla být vytažena jako králík z klobouku. Zadívala se na jednoho 

z důstojníků a snažila se navázat telepatický kontakt. Po velkém úsilí se jí podařilo upoutat na 

sebe jeho pozornost a předat mu základní myšlenku: 

„Chci mluvit s vaším velitelem. Zná mě.“ 

Důstojník se zarazil a podezřívavě se na ni zadíval, když se zvedla, aby ji stůl přestal 

skrývat. Hrdě zvedla bradu a zakázala si sebemenší závan pochybností nebo strachu. 

„Dobrá,“ souhlasil váhavě, „odvedeme tě k němu. Ale jestli se tím snažíš vyhnout osudu 

ostatních, budeš si přát zemřít stejně rychle jako oni.“ 

„Odveď mě za velitelem, odveď mě za Acem,“ opakovala a přes veškerou snahu se jí 

v hlavě honilo, jestli dělá to nejlepší, co může. 

 

„Co se děje? Tak se přece vzbuď,“ říkal někdo pořád dokola a Andoriel se zmateně 

posadila na posteli. Vůbec nevěděla, kde je a co se děje. Všechny její myšlenky byly na 

nepodařeném setkání a cestě na wraithskou vesmírnou loď. 

„Ájo!“ houkla Erin hlasitě. Už si nevěděla rady. Andoriel ji před chvílí probudila křikem a 

tím, jak sebou házela, ale probuzení nepřicházelo a zdálo se, že ta noční můra bude 

nekonečná. 

„Už jsi tady?“ popadla ji za ramena a zadíval se jí do tváře. Andoriel zamrkala. 
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„Jo,“ vypravila ze sebe chraplavě. „Máš kafe?“ 

Erin se usmála a podala jí velký hrnek plný kouřící temné kapaliny. 

„Já to věděla, že tímhle začneš,“ řekla spokojeně. Kousek světa začala dávat smysl. 

„Neuvěříš,“ začala Andoriel, zarazila se a šla se podívat postupně ze všech oken. Erin ji 

sledovala a čekala, co z ní vypadne. 

„Ale jo, věřím,“ řekla vážně, když jí Andoriel s mnoha odmlkami a odbočkami 

převyprávěla zvláštní sen. „Něco se blíží, a jestli jsou to Wraithové, bude mít Mléčná dráha 

problémy.“ 

Andoriel si povzdechla: „Mléčná dráha bude mít problémy, i kdyby se blížila jen horda 

plyšáků. Snad to byl jenom sen.“ 

Erin nedůvěřivě zavrtěla hlavou. Některé sny měly nepříjemnou tendenci se naplňovat. 

Rozhodla se, že raději najde jiné téma rozhovoru. 

„Odešla jsi včera moc brzy,“ řekla a zašklebila se. Andoriel se nemohla rozhodnout, jestli 

to bylo radostí nebo potměšilostí, ale Erin ji nenechala dlouho tápat a pokračovala: „John 

dokázal hrát celou první polovinu, no, skvěle. Po pauze se to zvrtlo a nakonec je vypískali.“ 

Při vzpomínce na tu ostudu schovala tvář v dlaních a mezi prsty na Andoriel poťouchle 

zamrkala. „John má velký problém.“ 

„Dovedu si představit,“ kývla Ája. „Alkohol, co? Nebo už najel na něco tvrdšího?“ 

„Whisky,“ upřesnila Erin, spustila ruce z obličeje do klína a vzdychla. „Bylo to nechutný,“ 

pokrčila nos. „Ke konci seděl na kraji pódia, houpal se ze strany na stranu a vykřikoval něco o 

hrdinech a závistivcích. Většina diváků odešla po jeho prvních slovech. Zdá se, že to není 

poprvé. Než jsem zmizela taky, slyšela jsem skalní fanoušky, jak říkají, že jsou na 

Sheppbandu naposledy.“ 

„Aha,“ řekla Andoriel, dopila kávu a zvedla se. „Než pojedu, šla bych se ještě vymáchat ve 

slaném rybníku.“ 

Erin pokrčila rameny. Ranní dávku slaného cachtání už měla za sebou a sbalená taška 

čekala v kufru jejího auta. 

Až do poledne je čekala společná cesta a dlouhý oběd, pak už se rozjela každá na jinou 

stranu. Erin na východ pod mohutné sekvoje a Andoriel na sever do vysokých hor. 

O Ájině snu mezi nimi dál nepadlo ani slovo, ale oběma se vracely jeho kousky s mrazivou 

přesností, i když Erin se ho zúčastnila jen zprostředkovaně. 

Andoriel se další noc bála usnout. Nechtěla zjistit, že Wraith zapomněl na malý nevinný 

románek se zvědavou knihovnicí, ale únava jí naštěstí přinesla noc beze snů. 

Erin i Andoriel si ani nevzpomněly na zhasínající hvězdu muzikanta Shepparda. 

John se den po koncertě probudil na pláži až odpoledne, když byly obě dávno na cestě do 

svých domovů, a opuchlýma očima se zmateně rozhlížel kolem sebe. Jeho kamarádi z kapely 

nebyli nikde v dohledu, což bylo zvláštní. Zatím pokaždé, když se probudil, byl u něho někdo, 

kdo mu podal láhev piva, poplácal ho po rameni s přátelskou poznámkou, že by měli vyrazit 

na další štaci, a pomohl mu na nohy. Nad pobřežím křičeli racci a někde z vnitrozemí se 

ozvalo zatroubení auta, jinak bylo ticho. 

John se posadil, přejel si rukama po obličeji, aby se zbavil nalepeného písku, a znovu se 

rozhlédl. Byl na pláži úplně sám. Racci se ztratili někde v dáli a ozývalo se jen šustění písku, 

do kterého se vpíjely vlny moře. 

 

 

 

40. Můj milý deníčku 
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Můj milý deníčku, před chvílí tady byla mamka a říkala, že budeme brzy na konci cesty. 

Všichni jásají, ale já nevím, co si o tom mám myslet. To už jako nikam nepoletíme? Divná 

představa. Pořád mě napadá, že když zůstaneme delší dobu někde na místě, tak přece musíme 

umřít, ne? 

Nejhorší bylo, že Krabice a Vyzuna se mohly přetrhnout, aby se mamce vlichotily. Bylo mi 

z toho normálně zle, jak se před ní nakrucovaly a předváděly. Stejně je jim to k ničemu, 

protože si jich ani nevšimla. Ale stejně jsem jim pak dala co proto. Tohle si přede mnou 

prostě dovolovat nebudou. Ať se nakrucují před svými matkami, když to tolik potřebují. 

 

Velice prořídlá wraithská flotila se propracovávala okrajovou částí Mléčné dráhy do více 

zabydlených míst a cestou se stále zmenšovala. Vyhladovělí Wraithové se snažili své lodě 

hnát co nejrychleji s vidinou bohatých pastvin, ale vyčerpaná plavidla neměla sílu na dlouhé 

skoky a jedno po druhém kolabovalo. 

Když se na senzorech objevila solární soustava s možností humanoidního života, bylo 

zbývajících osmnáct Úlů a čtyřicet křižníků na hranici životnosti. Dostat se do soustavy jim 

trvalo ještě další dva skoky a ztrátu dalších lodí. Pak už přistávali na planetě plné vodních 

ploch, hlubokých lesů a rozsáhlých pastvin. Na orbitě zůstaly jen dvě lodě se ZPM - královny 

Anat a speciální s malými princeznami. Obě lodě měly ještě dost energie, aby provedly 

podrobný průzkum, objevily známky lidského osídlení a začali sklízet. Potravy sice nebylo 

mnoho, ale na utišení nejhoršího hladu posádek stačila. Wraithové v hibernaci mohou počkat 

do nalezení bohatších pastvin. Třetí loď se ZPM s kokony nových vojáků přistála také, aby se 

co nejvíce zregenerovala a posléze měla vystřídat na orbitě loď princezen. Anat hodlala 

přistát, až bude nejméně polovina všech plavidel opět v plném provozu. 

 

Můj milý deníčku, nechápu, jak si něco takového můžou dovolit! Nechali nás tady úplně 

samotné. Chtěla jsem vyzkoušet, jestli už se mi krmný otvor dostatečně otevřel, abych do sebe 

mohla přestat cpát ty blafy, kterými nás tady krmí, a není tu nikdo, kdo by mi přivedl potravu. 

Prý sklizeň! A co mě na tom má jako zajímat? 

Krabice sedí na zemi a bručí nějakou odrhovačku. Bolí mě z toho uši. Jestli brzy 

nepřestane, půjdu jí to zarazit. Od té doby, co odešla Vyzuna, je to s ní absolutně 

k nevydržení. 

A teď jsem se dozvěděla, že tu nemáme ani pořádné stráže. No to je tedy vrchol. A kdo nás 

jako chrání? 

Za dveřmi se něco děje. Jdu tam zjednat pořádek. 

 

Sklizeň probíhala rychle. Takový druh nájezdu obyvatelé Mléčné dráhy neznali, takže je 

Šipky nabíraly po desítkách. Málokoho napadlo, že by se měl schovat. Celá wraithská 

populace se soustředila na doplnění své energie a vytvoření zásob na další cestu. Organické 

lodě na planetě se rychle regenerovaly v příjemném prostředí plném vodních par a kyslíku, 

jejich stěny se vyhladily a zvenku se leskly v paprscích mírného oranžového slunce. 

Nikdo si nevšiml nové lodi, která se objevila na orbitě planety na protilehlé straně od dvou 

wraithských plavidel, ani malého modulu, který se od neznámé lodi oddělil a zmizel v lodi 

princezen, aniž by ho zadržel plášť nebo další ochrany vytvořené k bezpečí budoucích 

královen. 

 

Můj milý deníčku, podařilo se mi tě schovat a teď jsi to jediné, co mi zůstalo. Ti odporní 

šediví skřeti mě unesli. Asi ještě neviděli nic tak krásného jako jsem já, protože jsem si všimla, 

jak moc se radovali, když mě přivedli na jejich loď. Snažila jsem si jim vysvětlit, že jsem 

zvyklá na jiné zacházení a rozhodně by mě neměli dávat do jedné místnosti s těmi uřvanými 
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fakany jiných ras, ale asi mi nerozumí nebo jsou úplně pitomí. Na druhou stanu musím říct, že 

si umí vybrat, protože Krabici nechali tam, kde seděla, a ani si jí nevšimli. 

Ti mrňaví otrapové, co jsou ve stejném pokoji jako já, jsou pěkně dotěrní. Je to 

k neuvěření, co si dovolují. Jedno se mi snažilo věšet na krk, ale náležitě jsem mu vysvětlila, 

že něco takového prostě nestrpím, a od té doby už si dávají všichni velký pozor, aby mi šli 

z cesty. 

Moc lituju, že nemám krmný otvor aktivní. Jak ten by se mi tady hodil! S tolika uřvanými 

spratky jsem nikdy na jednom místě nebyla. Naštěstí přišli skřeti a hodně jich odvedli. Stejně 

je tady pořád narváno a nemám chvíli klidu. Vůbec nevím, jak to tady přežiju. 

 

Zmizení malé princezny Baanan objevila sama Anat, když se po vydatném nakrmení 

rozhodla ji navštívit. Celá ostraha, která měla za úkol princezny chránit, všechny chůvy a 

další opatrovníci byli mrtví. Po prvním nálezu zabitého strážce Anat spustila poplach a během 

dalších hodin prohledávali loď ve snaze najít někoho živého. Jediná, u které se jim to 

podařilo, byla maličká Cebic. Celou dobu seděla na zemi za převráceným stolem, skládala si 

z kostiček lidskou dlaň s prsty a broukala si písničku, kterou jí zpívávaly chůvy. 

„Kde je Baanan?“ sklonila se nad ní Anat, opatrně ji zvedla v náruči a otočila jí tvářičku 

k sobě, aby upoutala její pozornost. 

Cebic na ni vyplázla jazyk a snažila se odvrátit, ale Anat ji držela pevně. „Kde je Baanan?“ 

zeptala se znovu. 

Cebic se přestala vzpírat. „Pryč,“ řekla a zamračila se. 

„Kde?“ opakovala Anat. 

„Oškliví. Pryč.“ Cebic se znovu pokusila dostat z Anatina sevření a královna ji postavila na 

zem. Nejraději by s ní hodila přes celou loď, ale to by jí Baanan nevrátilo. A navíc to 

vypadalo, že Cebic je jediná mladší královská dcera, která přežila nějaký nepochopitelný 

útok. 

Otřesená se vrátila na svoji loď. 

„Našli jsme nezřetelnou stopu naprosto neznámé energie,“ ukázal Krabat na data 

z podrobných skenů vesmírného okolí. 

Anat přeletěla data pohledem a pokynula mu, ať pokračuje. 

„Útočníci se objevili na druhé straně planety, vyslali malé plavidlo k naší lodi a zpátky a 

zmizeli v hyperprostorovém okně. Podle našich zjištění bylo z planety uneseno osmnáct 

lidských mláďat a – Baanan.“ 

„Lidská mláďata mě nezajímají!“ vybuchla Anat. 

Krabat se nadechl, aby připomněl, že navrhoval hned po příletu k planetě převézt 

princezny na povrch, ale moudře se rozhodl mlčet. S královnou nebylo radno diskutovat, ani 

když byla v mírném rozpoložení, natož při ztrátě jedné s jejích dcer. 

 

Můj milý deníčku, začalo se mi tady líbit. Konečně jsou ty prťavé řvoucí bestie pryč a mám 

celý pokoj sama pro sebe. Skřeti si je všechny odvedli. Asi udělali hostinu a zapomněli mě 

pozvat. A to mám takový hlad! 

Bouchala jsem na dveře, ale nikdo neotevřel. Pokoušela jsem se otevřít si sama stejně, jak 

to dělali skřeti, ale dostala jsem ránu od nějakého drátu, teď mě brní celá ruka a moc s ní 

nemůžu hýbat. 

Až příště skřeti přijdou, řeknu jim, že by mi měli přinést nějaké jídlo. 

 

„Proč bych to měla udělat?“ prskla Ana-al po žádosti Ace, aby mohl její křižník použít 

k prozkoumání oblasti kolem hyperprostorového okna, kde zmizeli útočníci. 
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„Protože to chci!“ řekla důrazně Anat z obrazovky. „Poletíš, kam ti Ace řekne, a uděláš 

všechno, co po tobě bude chtít. Nezapomeň, že hledáme tvoji sestru.“ 

„No právě,“ zavrčela Ana-al a vyzývavě se zadívala na Ace. „Rozhodně tě nebudu 

poslouchat,“ prohlásila. 

„Nejvyšší královna ti dala příkaz,“ upozornil ji Ace polohlasně. 

Ana-al pohodila hlavou. „Je daleko.“ 

„Matka tě žádá o pomoc.“ Ace byl trpělivost sama. Zbytek posádky křižníku si hleděl 

vlastní práce a do rodinných rozepří se nepletl. Pro ně bylo hlavní splnit příkazy, až se na nich 

vedení dohodne. 

„Pche!“ odfrkla si Ana-al a otočila se k Aceovi zády. 

„Ace,“ oslovila Anat přímo velitele, „dostáváš křižník, na kterém se nacházíš, i s celou 

posádkou včetně mé dcery, pod své velení. Budete spolupracovat na nalezení Baanan.“ 

Ana-al se překvapeně otočila, a když se na ni matka jen zamračila, rozzlobeně odešla.  

Anat se zadívala na Ace. „Neodvažuj se vrátit bez ní. Přivedeš mi obě dcery.“ 

Ace mlčky sklonil hlavu. Křižník sice nebylo ideální plavidlo, ale jeho vlastní loď byla po 

cestě mezigalaktickým prostorem tak vyčerpaná, že ležela mezi ostatními u velké řeky a 

nabírala novou sílu. Oproti ní křižník Ana-al už prošel regenerací a byl připraven k letu. 

 

Můj milý deníčku, to byla hrůza. Skřeti mě odvedli do nějaké laboratoře a snažili se do mě 

bodat jehly. Dva jsem pokousala, ale další mě drželi, takže jsem jim to nakonec dovolila. Prý 

chtějí vzorek kvůli přeměně. Snažila jsem se jim vysvětlit, že pro přeměnu žádnou injekci 

nepotřebuju, ale asi jsou natvrdlí. Aspoň že mi pak dali pokoj s postelí, už jsem byla vážně 

unavená. 

 

Hledat neznámou loď v hyperprostoru bylo takřka nemožné. Ace nedostal od Anat 

povolení použít některou ze zbývajících lodí se ZPM a senzory křižníku byly slabé. 

V podstatě se jen motal kolem místa hyperprostorového skoku a snažil se zachytit nějakou 

stopu, která by mu pomohla určit pozici cizí lodi, jakmile se objeví zpátky ve vesmíru. 

Energetickou specifikaci malého plavidla, které uneslo Baanan, měl uloženou v databázi, 

ovšem nemusela se shodovat s mateřskou lodí. 

„Použila jsem ZPM z lodi princezen k posílení senzorů. Tak bychom mohli Baanan najít,“ 

řekla Ana-al aniž se na Ace podívala. Během pomalého přeletu se vrátila na můstek a obsadila 

jeden z pracovních terminálů. 

Ace spokojeně kývl hlavou. 

 

Můj milý deníčku, musela jsem prospat strašně dlouhou dobu, protože mám ukrutný hlad! 

Možná ty ostatní děti umřely hlady. Ta lidská havěť určitě nevydrží tolik co já. 

Chtěla jsem vstát, ale nejde to. Asi jsem vyčerpaná víc, než jsem si myslela. Navíc moje 

ruce se změnily. Jsou teď divné, šedé, s dlouhými skoro průhlednými prsty. Pokoušela jsem se 

volat, ale nikdo nepřišel. Vyměnili mi ruce a nechali mě tady umřít hlady. 

Nikdo tady není. Nejspíš nikdo není v celé téhle lodi, v celém vesmíru, nikde. Raději to celé 

zaspím. Třeba je to jenom nějaký divný sen. 

 

Anat skoro záviděla svým poddaným, kteří měli dost starostí s kontrolou regenerace lodí 

na planetě a jejich postupným řazením zpátky na orbitu planety, aby byly připravené k odletu, 

jakmile dá Anat pokyn. 

Anat se k ničemu takovému nechystala. Většinu času sledovala zdánlivě nečinný křižník, 

který měl hledat Baanan. Už dvakrát měla ruku položenou na komunikaci, aby se zeptala, 

proč ještě nevletěli do hyperprostoru a nebojují s cizinci, kteří si dovolili ukrást wraithskou 
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princeznu, ale pokaždé zase ruku stáhla a přesvědčila sama sebe, že dá Aceovi ještě možnost 

k vlastnímu postupu bez zasahování. 

Odvrátila se od obrazovky a nechala se malým přepravním plavidlem dopravit na loď 

s kokony wraithských vojáků. Nějakou dobu mezi nimi chodila a podle povrchu obalu a 

pohybů uvnitř určovala, kteří z nově vznikajících Wraithů budou postradatelní a budou nosit 

kuklu, a kteří budou vyšší důstojníci a vědci. 

Taková práci ji bavila, protože si u ní mohla představovat, jak budou jednou vypadat 

posádky jejích lodí. Přimhouřila oči. Lodě. Bude potřebovat víc lodí. 

„Krabate!“ vykřikla. Nepochybovala, že ji její velitel uslyší, a nemýlila se. Krabat se před 

ní v okamžení ukláněl a čekal na její přání. 

„Při nejbližší vhodné příležitosti začni s výstavbou nových lodí. Na invazi v tak velké 

galaxii jich budeme potřebovat mnohem víc, než jich máme teď.“ Stála před ním s bledou 

tváří pokrytou namodralými skvrnami rozrušení. „Ale nyní“ pokračovala hned, „musíme co 

nejrychleji najít moji dceru.“ 

Krabat sklonil hlavu na znamení poslušnosti a vytratil se z jejího zorného pole. 

Anat přešla k obrazovce a vyvolala obraz senzorů, aby zjistila, jak daleko dospělo pátrání 

po Baanan. 

 

Můj milý deníčku, na lodi jsem přece jenom asi nebyla sama a skřeti do mě nějak museli 

energii vpravit, zatímco jsem spala. Po probuzení jsem se cítila docela dobře. Mohla jsem 

vstát a chodit a dveře na chodbu byly otevřené. V dohledu nikdo nebyl, tak jsem se vydala na 

procházku. Bylo to docela těžké, protože jsem se nemohla ani podívat na ruce a nohy. 

Vypadaly DĚSNĚ, tak jsem si řekla, že prostě nejsou moje a přestala jsem si jich všímat. 

Skřety jsem nikde neviděla. To bylo dobře, protože je opravdu netoužím potkat. Ale jejich 

technické vybavení je docela dobré. Prohlédla jsem si na jednom panelu mapu okolního 

vesmíru a vzpomněla si, jak to vypadalo tam, kde jsme byly s mamkou a Ana-al a Krabicí… 

nikomu to neříkej, ale skoro jsem se rozbrečela… ale to místo jsem našla! Nebylo nijak 

daleko. Teď se vydám najít hangár a vezmu si nějakou vhodnou loď. 

A pak poletím, tra la la, poletím domů! 

 

„Jak dlouho?“ začala Anat z obrazovky komunikace a zmlkla, když Ace zvedl ruku. 

„Právě jsem zachytil signál té malé lodi, která Baanan převezla z naší lodě do jejich. Je 

nedaleko. Nemělo by být složité ji nalézt.“ Zadal několik příkazů na svém pracovišti a křižník 

zmizel Anat z očí. 

 

Můj milý deníčku, sice jsem se cestou k hangáru musela vyhnout pár skřetům, kteří se 

potulovali po chodbách, ale hangár s nějakou malou lodí jsem našla. Letět s ní nebylo moc 

těžké, ale navigace mě zlobila. Nechtěla mi ukázat místo, které jsem si vybrala. Ty 

poloprůhledné bílé kamínky jsou k ovládání tak jemných nuancí, které jsem potřebovala, 

prostě k nepoužití. 

No, nakonec jsem si samozřejmě poradila a vybrala jsem si k doletu oblast, která by měla 

být co nejblíž místa, kam se potřebuju dostat. 

Než se skřeti vzpamatovali, byla jsem z hangáru. Sice to se mnou trochu zamávalo, jak 

jsem vyskočila z hyperprostoru, ale souřadnice jsem měla zadané, tak jsem jim zmizela právě 

před nosem. 

 

„Jak je možné, že se ztratila?“ Olaf by nejraději vzteky dupal. S několika nejnovějšími 

dětmi se jim podařilo získat i úplně jiný druh, který předtím neviděl. Něco mu sice vzdáleně 
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připomínal, ale bylo to zasunuté tak hluboko v paměti, že se rozhodl se tím prostě nezabývat 

jako nedůležitým. 

„Měla spát ještě deset hodin,“ rozpačitě krčil rameny Hykren. „Pak jsme mohli začít 

s přenosem vědomí. Všichni ostatní Asgardi jsou už ve svých nových tělech. Na tuhle byla 

příprava trochu složitější, protože je to nový druh.“ Zamyslel se. „Třeba se vrátí sama,“ 

nevrhl. „Její rodina ji odvrhne a,“ 

„A zabije,“ doplnil ho Olaf. 

Hykren znovu pokrčil rameny. 

„Měl bys najít další obydlenou planetu,“ navrhl Olaf. „A tentokrát žádné novoty.“ 

 

Můj milý deníčku, našli mě! Ten hodný Ace, který si se mnou chodil hrát a povídat, si pro 

mě přiletěl. Byla jsem moc ráda. Dokonce i Ana-at mě přišla přivítat. Chtěla jsem ji samou 

radostí obejmout, ale zmizela dřív, než jsem k ní stačila doběhnout. Vždycky byla taková 

studená. 

Vracím se na křižníku k mamce. Už se na ni moc těším. 

 

„Ahoj, mamko,“ řekla ta malá šedivá bytost hlasem, který se podobal a nepodobal hlasu 

Baanan. Anat vytřeštila oči. 

 

 

 

41. Na dobré cestě 

 

„Mohli bychom vyzkoušet starojaponskou medicínu,“ navrhoval jeden z lékařů stejně, jako 

to dělal posledních deset let. Primář se na něj přísně zadíval. Lékař pozvedl hlavu. Krčit už se 

nebude, to dělal předcházející roky a nebylo mu to nic platné. 

„Dobrá,“ rozhodl primář po chvíli přemýšlení. „Přineste odpoledne podklady pro tu vaši 

alternativní léčbu do mé kanceláře. Podíváme se na to.“ 

Lékař nasucho polkl. V tak velký obrat ani nedoufal. Pak se podíval na dvě nastálo 

obsazená lůžka a jistota se mu vrátila. V tomto případě se toho už snad víc zkazit nedá. 

 

„Nechci nic slyšet,“ zavrčel Jack O’Neill a nepřestal drbat velkého vlčáka mezi ušima. 

„Jestli vám o tom ještě neřekli, tak jsem v důchodu. Konečně.“ 

„O tom samozřejmě vím,“ odpověděl klidně generál Lorne. Po dvou letech v zapadákově 

nabral jeho postup raketovou rychlost a v současné době si mohl vybírat z několika pozic, 

které mu armáda nabízela. Vybral si místo po generálu O‘Neillovi a právě toho začal litovat. 

Věděl, že Jack měl v hlavě spoustu podrobností o výstavbě nových lodí, ale málokterá se 

dostala z hlavy až na papír tak, aby byla pochopitelná pro někoho jiného. Evan se zavrtěl na 

židli a rozhodl se, že se nenechá zviklat Jackovým nepřístupným výrazem. Přišel, aby z něj 

dostal nějaké informace, a to půjde nejlépe, když nejdříve nějaké poskytne sám: 

„Mississippi i Oregon už jsou na orbitě a hlídkují společně s Daedalem, takže Atlantis 

mohla nenápadně přistát a konečně začít s pořádnou údržbou. 

Týmu vědců doktora Zelenky se podařilo sestavit nový, mnohem výkonnější generátor. 

Tak výkonný, jako ZPM sice není, ale pokusy o výrobu těch oranžových zmetků, jak jim 

Radek hezky říká, se nedaří, a nabít je energií znovu také nejde. Ty nové generátory 

vyzkoušíme v dalším stroji. V Dakotě. Jestli se nám tedy podaří sehnat na něj dost materiálu. 

Čína si se stavbou další lodi nakonec poradila a teď jednají o další dvojici Radkových 

generátorů pro svého nového Kuan Jü, ale Anglie a Francie jsou na tom špatně. Queen 
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Elizabeth i Fracois Villon hned tak doky neopustí. Uklidňují se tím, že než vychytáme 

všechny mouchy na nových generátorech, budou první ve frontě na vylepšenou verzi, protože 

Rusko v Čeladovovi už jen blýská pulty, než ho pustí do vesmíru. Ti generátory dostali, ale 

zatím je schovali a čekají, jak dopadne testování u nás a v Číně.“ 

„Ahoj, Jacku,“ ozval se ode dveří nový hlas a ke konci pozdravu se zadrhl překvapením, že 

Jack O’Neill není podle očekávání sám. 

„Přišel jsem se podívat na tvého nového psa a koukám, že máš návštěvu. Dobrý den, 

Evane,“ pokračoval trochu pomaleji Daniel Jackson a ohlížel se přes rameno někam 

k příjezdové cestě. „Taky jsem někoho přivezl.“ 

Jack se napůl zvedl z křesla, ale pak do něj zase zapadl a máchl rukou. „Kde je pivo víš, 

obslužte se sami,“ zamručel. „Jo. A není to můj nový pes. Tenhle je jenom půjčený.“ Znovu 

podrbal vlčáka na hlavě. Pes se zvedl, otřepal a šel se podívat, kdo ještě přišel na návštěvu.  

Generál Lorne se po půl hodině strávené s Jonasem Quinnem a jeho rodinou, kteří přijeli 

s Danielem na návštěvu k Jackovi O’Neillovi, rozloučil. Pochopil, že rozhovor se v dohledné 

době k vojenským záležitostem nevrátí. 

Zbytek společnosti mu zamával a nastala chvíle ticha rušená jen křikem dětí.  

„Po pravdě nás teď nejvíc trápí nedostatek učitelů,“ řekla po krátké pauze Pauline a pohled 

jí zaletěl k dvojici rozjívených kluků, kteří se snažili dohonit velkého vlčáka. Pes se jim 

vyhnul vždycky v poslední vteřině a uváděl je tím do stavu divoké hysterie. Jonas se na ni 

usmál a vzal ji za ruku. 

„Potřebovali by trochu víc autority,“ připustil. 

Jack se kousl do rtu a Daniel otevřel a zase zavřel ústa. Ani jeden z nich nechtěl říct, že ze 

synů Jonase Quinna a jeho nemocniční lásky Pauline rostou grázlové a surovci.  

Vlčák se právě rozhodl, že má honičky plné zuby, a zmizel na příjezdové cestě směrem 

k domovu. Kluci se zastavili vedle auta, kterým s rodiči přijeli, a zkroušeně se vrátili zpátky 

k dospělým. Smutek ze ztráty hračky jim ale moc dlouho nevydržel a za pár minut se s křikem 

začali tahat o Jackovo rybářské náčiní. 

„Tak to by stačilo,“ prohlásil Jack hlubokým hlasem, zvedl se a popadl nejbližšího chlapce 

za límec. Daniel udělal to samé s tím druhým, aby se přestal na svého bratra i Jacka sápat, a 

odtáhl ho k Jonasovi a Pauline. 

„Ano,“ řekl důrazně. „Trochu víc autority by opravdu potřebovali.“ 

„Jsou zvyklí celé dny běhat po loukách, kde máme ovečky,“ vysvětlovala rozpačitě Pauline 

a po troše námahy se jí podařilo vykroutit z malých prstů naviják. „Cesta pro ně byla dlouhá.“ 

„Proč ses nedal na učitelování ty?“ zeptal se Jack Jonase, když mu vracel druhého syna a 

opatrně ho přitom vymotával z vlasce. 

„Já?“ Jonas vyvalil oči překvapením. „Jak jsi na něco takového přišel? Nevím, co bych 

někoho mohl naučit.“ 

„Matematiku, fyziku,“ krčil rameny Daniel. „Nebo cokoli jiného. Jsi jeden z nejchytřejších 

lidí, které znám.“ 

Jonas v rozpacích vrtěl hlavou. Něco takového si vůbec nedovedl představit. 

Jack a Daniel si vyměnili pohled a převedli řeč na nový spřádací stroj, který se Jonasovi 

podařilo sestavit. 

Po dvou hodinách se návštěva loučila. Kluci hodili poslední kamínkovou žabku do rybníka 

a Jonas s Pauline si oddechli, že se v něm ani jeden ze synů nepokusil utopit. Půl dne na 

setkání se starými přáteli byl jejich limit, protože farma vyžadovala jejich stálou pozornost. 

Poslední dobou měli práce nad hlavu i se třemi pomocníky, které nedávno zaměstnali. Po 

vlněné přízi byla stále větší poptávka, jak se populace v okolí začala rozrůstat. 

Daniel zůstal u Jacka. Univerzita, kde učil historii, měla prázdniny, tak se s Jackem 

domluvil, že u něj počká, až si ho tam vyzvedne Laura. Danielova mladá žena pracovala na 
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nejnovějším metalurgickém postupu, ale už byla blízko k pevnému a přitom pružnému 

průhlednému materiálu s dalšími specifickými vlastnostmi, který si dala za cíl, a oba 

s Danielem počítali s tím, že do týdne skončí a před jejím dalším úkolem si udělají krátké 

společné volno. 

 

John Sheppard se převalil na druhý bok a zašátral rukou vedle sebe, aniž by otevřel oči. 

Postel vedle něj byla prázdná. Po těle ležícím tam zvečera nezůstal ani vytlačený důlek. 

Musela odejít hned, jak John odpadl. S tichým zafuněním nechal ruku klesnout na prázdné 

místo vedle sebe a znovu usnul. 

Sheppband se rozpadl asi před rokem. Poslední dva spoluhráči se ho drželi zuby nehty, ale 

ani oni nevydrželi jeho šílené tempo, se kterým se řítil do propasti. Po dalším zpackaném 

koncertě, už několikátém v řadě, se sbalili a beze slova odjeli. Johna nechali v malém motelu, 

kde vyspával až do pozdního odpoledne dalšího dne. Jejich odchod okomentoval jediným 

jadrným slovem, uložil kytaru na sedadlo auta tak, aby se za jízdy nepoškodila, a vydal se na 

cestu do neznáma. Sotva ho to napadlo, musel se zašklebit. Cesta ho určitě zavede jenom 

k nejbližší flašce. 

Ujížděl klikatou lesní silnicí stále rychleji a oči upíral na vzdálený strom v táhlé zatáčce. 

Ještě sešlápl plyn a auto zařvalo. Strom se rychle blížil. 

Už věděl, že nestačí včas otočit volantem, aby se mu vyhnul a udržel se na silnici. Zpocené 

ruce mu klouzaly po volantu a okolí viděl jen rozmazaně. Náhlý pohyb u bočního okénka ho 

vytrhl ze strnulosti. Pustil plyn a dupl na brzdu. Auto dostalo smyk a skončilo zaklíněné 

v hustých keřích. John se pomalu sbíral a překvapeně zjišťoval, že až na pár modřin se mu nic 

nestalo. I kytara jako zázrakem přežila a vyděšená srna zmizela s dusotem malých kopýtek 

zpátky v lese. Výlet na silnici se jí stal málem osudným, ale John na ni od té doby vzpomínal 

jako na anděla, který mu zachránil život. 

Tři dny se tehdy pěšky táhl do dalšího městečka, aby sehnal jiné auto a v místní putyce 

uspořádal nenadálý placený koncert. Po třech dnech bez alkoholu mu sice bylo zle, ale 

dokázal přehrát pět písní, aniž by si musel narychlo vymýšlet nová slova nebo divně blábolit. 

To blábolení ho rozčilovalo nejvíc, ale nedokázal si pomoci. Když za další dva dny městečko 

opouštěl, nikdo mu nepřišel zamávat, protože večer předtím po koncertě dostal od místního 

hospodského láhev bourbonu. Ráno byla láhev prázdná a John se zase vezl na své vlně. 

Jeho poslední souvislá myšlenka na delší dobu byla, že takhle dojede až do pekla a nebude 

to trvat dlouho. 

Znovu se probudil asi po dvou hodinách. Vymotal se z postele a v koupelně strčil hlavu 

pod studenou sprchu. Za další čtvrthodinu už byl zase na cestě. Na tu holku z večera si ani 

nevdechl. Občas se nějaká objevila a zase zmizela, aniž by se ho jedna i druhá věc nějak 

dotkla. Oči mu občas zabloudily k severu, ale věděl, že do malého srubu v horách se vrátit 

nemůže, tam si svůj díl vybral kdysi a cokoli dalšího by vedlo jedině k tragédii. 

Zatím se mu dařilo se protloukat a vyhýbat se větším problémům. 

 

Andrew McMaholn byl stále ještě seržant a cítil se velice nevyužitý. Poslední dobou se 

potkával s více lidmi se stejnými pocity, takže ho pozvánka na neformální setkání ‚Spolku pro 

správnou obnovu společnosti‘ ani moc nepřekvapila. Spíš si říkal, proč ho něco takového 

nenapadlo už dávno. 

Setkání ho sice nijak zvlášť neoslovilo, ale několik jeho myšlenek pronesených nahlas si 

našlo skupinu podobně smýšlejících posluchačů, se kterými se v následujících týdnech potkal 

ještě několikrát. Někteří odešli, někteří přivedli své známé, a za půl roku bylo jádro nové 

skupiny pevně semknuté kolem svého vůdce. 
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Andrew vyžadoval tvrdou disciplínu, ale sám šel příkladem, takže nikdo nemohl mít 

námitky, a ve skupině zůstávali jen ti podle Andrewa nejlepší. 

Seržant McMaholn zůstával i nadále v armádě a o svých mimopracovních aktivitách se 

nerozšiřoval. Čekal, až nastane ten správný čas, aby mohl se svou elitní skupinou zasáhnout. 

Nejvíc ho rozčilovalo, že se přes dokonalý výběr setkával většinou se dvěma druhy 

spolubojovníků. Jedni měli na všechno svůj vlastní názor a prosazovali ho bez ohledu na 

ostatní, a druzí neměli žádný názor, o který by byli ochotni se podělit. Místo rozboru 

taktických situací a cvičení v pustých lesích, kde je žádný civil nemohl objevit, se tak jejich 

setkání často zvrhla v dohadování nad podružnostmi, jakými byl například název.  

„Fénix! Prostě to bude Fénix. Má s tím někdo nějaký problém?“ Hlas Andrewa 

McMaholna zněl ovládanou zuřivostí. Už tři hodiny se přeli o název jejich organizace a nebyli 

schopni se na ničem dohodnout, až se rozhodl, že je na čase vzít jako vždycky rozhodnutí do 

svých rukou. Prošel si v duchu všechny návrhy a Fénix se mu okamžitě zalíbil. Dostatečně 

jednoduché na zapamatování a zároveň vyjadřující jejich nikdy nekončící úsilí. 

„Jasně, Andy, bude to Fénix,“ řekl unaveně Tony. „Proč jsi neřekl hned, že to má být 

Fénix, mohli jsme si ušetřit spoustu nedorozumění.“ 

Andrew se na něj zamračil. Chtěl zavrčet, že by se měli umět rozhodnout sami, ale pak ho 

napadlo, že by to nebylo právě nejlepší. Naštěstí měli Andrewa. 

 

„Nemyslíš, že jsme pro zvýšení lidské populace udělali už dost?“ Rodney stál opřený o 

rám dveří ložnice a kolena mu podklesávala únavou. Malá Elizabeth už nebyla tak malá a 

puberta s ní mávala tak, že Rodney odcházel, jakmile se objevila na prahu pokoje, kde právě 

byl, a dvojčata nepotřebovala pubertu, aby své rodiče dokázala přivést do stavu nepříčetnosti, 

kdykoli si usmyslela. 

Jennifer se na něho usmála. Už ležela a jen k Rodneymu natáhla ruku. Svalil se vedle ní a 

zabořil hlavu do polštáře. 

„Divá zvěř je ve svých pokojích,“ řekl za chvíli tiše. „V noci snad bude klid.“ Pootočil 

hlavu a zjistil, že jeho žena spí. Převalil se na bok a zavřel oči. Ještě nikdy v životě se necítil 

tolik unavený a poprvé v životě ho napadlo, že rád předá svoji práci do rukou nějaké mladého 

chytrého - 

Elizabeth pootevřela dveře do ložnice rodičů a spokojeně se ušklíbla. Staroušci už byli v 

limbu, Jimmie mohl nahoru. 

 

Doktor na okraj primářova stolu položil tenké světlé desky a čekal, až dostane pokyn k 

vyjádření o dlouhodobém problému. 

„Tak povídejte,“ vyzval ho primář a pohodlně se opřel v křesle. 

„Objevil jsem studii o účincích jistých pilulek, ale není to ve Státech uznaná léčba,“ začal 

doktor raději hned tím, co ho na celé věci pálilo nejvíc. 

„Pokračujte,“ vyzval ho primář klidně. Něco takového čekal a byl zvědavý, kterou cestou 

se jeho podřízený vydal. 

„Ty pilulky se vyrábějí z... v lesích Japonska a také kolem Amazonky se vyskytují určité 

druhy žab, ve kterých se po vysušení nachází velké množství speciální látky. Myslím, že pro 

léčbu pana Mitchella a paní Morrisové by byla ideální. Zjednodušeně se dá říct, že ta látka 

blokuje přetěžované oblasti mozku. Ta studie,“ posunul desky o pár milimetrů k primáři, „je 

dost podrobná a přesvědčivá.“ 

Doktor zmlkl a se zatajeným dechem čekal, jestli ho primář vyhodí ze své kanceláře nebo 

ze své kliniky. 

Primář se na desky podíval, ale neotevřel je ani po nich nesáhl. 
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„Zajímavé,“ utrousil po pár vteřinách napjatého ticha. „Děkuji, pane kolego.“ Znovu se 

odmlčel. 

Doktor se zhluboka nadechl, déle tajit dech už nedokázal. Pomalu vstal a vzal si svoje 

neotevřené desky. 

„Děkuji, že jste mě vyslechl,“ zachraptěl a při odchodu zakopl o židli, na které předtím 

seděl. 

„Zítra by ty vaše pilulky měly dorazit, pane kolego,“ zarazil ho primář ve dveřích. 

„Doufám, že jste si dobře nastudoval dávkování, protože jste od zítřejšího dne osobně 

zodpovědný za stav pana Mitchella a paní Morrisové.“ 

„Dě... děkuji,“ vykoktal doktor a skoro vyběhl z kanceláře. Primář se zamyšleně díval na 

zavřené dveře, kterými doktor zmizel, a přesvědčoval sám sebe, že tradiční možnosti šetrné 

léčby, jakou požadovala armáda, už dávno vyčerpali. Pilulky ze sušených žab, zavrtěl nad tím 

hlavou. Pilulky ze sušených žab! 

 

„Rostou, Stevene, pomalu, ale rostou,“ řekl Paul Davis veliteli Atlantis. Seděli spolu v baru 

a probírali budoucnost galaxie. Populace, které zcela nevymřely, se začaly dostávat do 

kladných čísel. Pokud nepřijde další katastrofa, Mléčná dráha a její obyvatelé přežijí. 

 

 

 

42. Rozloučení 

 

Anat se otočila a rozpřáhla se k ráně. Michael uhnul a zatvářil se pobouřeně. 

„Jsem ten nejlepší, kterého tady máš,“ zavrčel na ni. Mohl si to dovolit, protože byli 

v laboratoři sami dva a on převzal Aceův zvyk nepodřizovat se ve všem královně, i když se 

před ostatními Wraithy tvářil, že to tak je. 

„Zatím jsi mi nic nedokázal,“ zavrčela Anat. „Jestli to nezvládneš, měl bys to říct rovnou, 

abych s tebou neztrácela čas.“ 

Michael zaskřípal zuby. To, co po něm Anat chtěla, bylo takřka nemožné. 

„Možná by bylo jednodušší využít technologii těch cizinců. Podařilo se mi částečně 

prozkoumat malou loď, se kterou se Baanan vrátila, a její technické vybavení je velice 

zajímavé,“ řekl ode dveří Ace. 

Anat se na něj podívala a přimhouřila oči. 

„A možná,“ pokračoval Ace, i když věděl, že se pouští na nejistou půdu, „by nám mohla 

být Baanan ve své nynější podobě nápomocná. Pokud vypadá stejně jako cizinci, není to sice 

nic pěkného na pohled, ale mohla by se mezi ně dostat a přinést nám jejich databázi genových 

úprav.“ 

Královna šlehla po Michaelovi ošklivým pohledem, jakoby mohl za to, že ti cizinci změnili 

Baanan v šedivou příšeru bez vlasů, a pak v zamyšlení sklopila pohled k podlaze. 

Cizí loď jim zůstala, protože se Aceovi za pomoci Baanan podařilo vypnout všechna její 

zařízení dřív, než cizinci stačili aktivovat maják a návratový program, a připevněnou k trupu 

křižníku ji dopravili k flotile. Bylo tedy možné prozkoumat její systémy a zjistit parametry, na 

jakých cizácké lodě fungují, aby je bylo možné sledovat. 

„Víme, kde jsou,“ pokračoval Ace, „a máme jejich loď, takže by mělo být celkem 

jednoduché, dostat se k nim, pokud bude Baanan spolupracovat.“ 

„Bude,“ skočil mu do řeči Michael. „Udělá cokoli, aby byla jako dřív.“ Trávil s Baanan 

dost času a malá šedivka skoro celou dobu pusu nezavřela. Nejdřív ho to rozčilovalo, protože 

mu radila, co má a co nemá dělat a dokonce kam se má a kam se nemá koukat, ale po pár 



167 

 

dnech nenápadného boje si oba zvykli a při hledání řešení spolupracovali v jednostranně 

uštěbetané shodě. 

Anat zvedla ruku. „Dobrá,“ prohlásila hlasitě, jakoby se bála, že jí taky někdo skočí do 

řeči. „Přiveďte Baanan, dohodneme detaily.“ 

Michael se podíval na Ace, jestli nebude protestovat proti ‚detailům‘, ale wraithský velitel 

neřekl nic a odešel pro budoucí královnu. 

Za dva dny malá přepravní loď startovala ze stejného místa, na kterém ji Ace s Ana-al 

našli. Na palubě byl Ace, Michael, pět vojáků a šedivá Baanan. Wraithka se na sebe pořád 

nemohla ani podívat a většinu času strávila zavřená v jedné z malých místností na lodi. 

Jediný, koho k sobě pustila, byl Michael. I Aceovi se začala vyhýbat, i když k tomu neměla 

žádný důvod. Ani náznakem na sobě nedal znát, jestli mu její nynější podoba vadí, jestli si ji 

oškliví nebo se jí potají směje. 

Na palubě byla i Šipka pro případ, že by bylo potřeba cizí plavidlo z nějakého důvodu 

opustit. Po příletu k mateřské lodi skřetů, jak jim Baanan stále říkala, jeden z vojáků v Šipce 

zůstane ve vesmíru skrytý u nejbližšího vesmírného tělesa a bude čekat na signál 

k vyzvednutí. 

Cizí vesmírná loď byla na orbitě obří plynné planety se stříbrným odstínem. V jejím světle 

vypadali Wraithové jako duchové a Baanan zářila. 

Šipka byla vypuštěna a skrývala se za malým kamenným měsícem blízko planety. Malá 

loď bez zaváhání vklouzla do otevřeného hangáru a Baanan vystoupila. Vojáci zůstali skryti a 

Ace s Michaelem následovali malou královnu s odstupem, aby stačila upoutat pozornost a oni 

mohli okopírovat nebo vyjmout a odnést databázi s genovým výzkumem. Ani jeden z nich si 

nemyslel, že by skřeti dobrovolně na požádání vrátili Baanan její původní podobu, i když to 

Baanan naprosto vážně navrhovala. 

Procházeli zvláštně tvarovanými chodbami až je Baanan dovedla k panelu se schématem 

cizí lodi. Ťukla do něj prstem a dívala se, jak se na mléčně bílém pozadí objevují tenké čáry 

přepážek a silnější vnějšího pláště. Ukázala na hangár a na jejich současnou pozici. 

„Musíme si pospíšit,“ sykl Michael. „Kde je laboratoř s genovou terapií?“ 

Baanan bez zaváhání ukázala k hornímu okraji a naznačila nejrychlejší cestu. Ace i 

Michael přikývli, nebylo to daleko. Ace pokynul rukou, aby šla i nadále první, a naposledy se 

pohledem dotkl nejdůležitějších míst na plánku lodi – jejich současné pozice, laboratoře a 

hangáru. 

Baanan sebejistě vykročila a u první odbočky se prudce zarazila. Čekal tam na ni Olaf.  

„To je báječné, že ses vrátila,“ usmál se na ni. „Dokonce s doprovodem.“ Pozorně si ji 

prohlížel a odhadoval, jestli jejich genetický zásah nebyl nějak poškozen. Z prvního pohledu 

se zdálo vše v pořádku, další ukáží závěrečné testy. 

„Už jsme se o tebe začínali bát,“ pokračoval. „Tvoji společníci jsou dospělí, 

nepotřebujeme je. Pošli je domů, ať můžeme pokračovat.“ 

Baanan se na něj mračila. Při své poslední procházce lodí nikoho nepotkala. V přítomnosti 

Ace a Michaela ztratila ostražitost a teď si vyčítala, že nedávala lepší pozor.  

„No tak, rychle,“ poháněl ji Olaf. „Nebo snad tvoji průvodci nejsou tak úplně dobrovolní? 

Jsou to strážci?“ zeptal se. 

Baanan se ohlédla. V šedém trojúhelníkovém obličeji nebyla znát žádná emoce a 

schopnost telepatie se s její přeměnou také vytratila, takže Ace a Michael nevěděli, co mají 

čekat. Přikrčili se v očekávání boje a strnuli, když jim Baanan krátce pokynula rukou, aby 

zůstali na místě. 

„Jsou to průvodci. Moje rasa mě nepřijala a vrací mě tam, odkud jsem přišla. Prý,“ sklopila 

hlavu, „mě zabijí, když se vrátím.“ Zvedla oči a podívala se na Olafa. „Můžu dostat něco 

k jídlu? A kde jsou ostatní, se kterými jsem sem přišla? Ta postel, na které jsem tady ležela, 
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byla moc pohodlná,“ žvatlala dál a odváděla Olafa chodbou pryč, na druhou stranu, než byla 

označená laboratoř. 

Olaf se ještě ohlédl, ale neřekl nic. Před chvílí se dostal k zápisu o získání mláděte 

neznámého druhu a s hrůzou zjistil, že všechny dospělé kolem malé bytůstky, která sebe samu 

označovala za princeznu, museli zabít, aby se k ní dostali. Další životy chtěl ušetřit, tak se 

rozhodl nechat tyto průvodce odejít, pokud to bude jen trochu možné. 

Ace a Michael se na sebe podívali. Baanan jim uvolnila cestu k laboratoři. Rozběhli se 

udaným směrem a doufali, že s tak malými tvory, jakými byli Baananiny skřeti, si v případě 

potřeby snadno poradí. Až budou mít potřebná data, půjdou pro malou královnu. 

Najít laboratoř nebylo tak jednoduché, jak to na plánku vypadalo, ale Michael se napotřetí 

trefil do správných dveří. Jeho opatrné syknutí upozornilo Ace na nález laboratoře, oba 

vstoupili, zůstali stát hned za vchodem, počkali, až se za nimi dveře zavřou a rozhlíželi se po 

místnosti. 

Nic, co viděli, je nepřivedlo k tomu, kde by mohl být počítač s údaji. V laboratoři nebylo 

žádné zařízení, jen uprostřed stál do podlahy zabudovaný dlouhý úzký stůl z neznámého 

materiálu, který bledě zářil. 

Ace se na Michaela zadíval s otázkou v očích. 

Michael pozvedl ramena. „Je to jediná zbývající možnost,“ řekl skoro omluvně.  

Ace nepřítomně kývl a postoupil dál do místnosti ke stolu. Obešel ho a rukou se dotkl 

jedné z jeho stran. Bezhlučně v tom místě vyjel panel s průhlednými krystalickými 

destičkami. Další pohled mezi Wraithy znamenal, že propojení s jejich technologií nebude tak 

jednoduché, jak doufali. 

Michael se ošil. Celá tato akce se mu vůbec nelíbila, protože mu stále znovu a znovu 

připomínala vlastní zkušenosti s genetickými pokusy. 

Ace věděl, proč je Michael tak nervózní a alespoň sám sobě nařídil klid. Důkladně si 

prohlédl otevřený panel a na jedné z bočních stran našel malou zdířku. K jejich zařízení na 

přenos a uchovávání dat se nehodila, ale s tím si jednoduše poradil – měl s sebou pozemský 

adaptér, který byl vhodný jak pro wraithské zařízení, tak pro panel s datovými destičkami. 

Přenos dat se chýlil ke konci. Michael stál u dveří a poslouchal, jestli skřetí cizinci 

nevyhlásili poplach, ale všude byl klid. 

„Jdeme,“ sykl na něj Ace, sotva zařízení s novými údaji schoval v záhybech svého pláště. 

Michael kývl, pootevřel dveře a pustil Ace jako prvního. V okamžiku, kdy byl v laboratoři 

sám, se otočil a střelil do zavírajícího se panelu. 

Ace se prudce otočil. Michael právě zmařil možnost najít v tichosti Baanan a zmizet. 

 

Olaf nezavedl Baanan ani do jejího původního pokoje ani do jídelny, ale do nějaké 

laboratoře, která se malé princezně ani trochu nelíbila. Zastavila se hned na prahu, a kdyby za 

ní najednou nestáli další dva skřeti a nebránili jí v útěku, určitě by vzala nohy na ramena. 

„Není čeho se bát,“ uklidňoval ji Olaf. „Dokončíme tvoji přeměnu a všechno začne 

fungovat tak, jak má.“ Ukázal na křeslo se širokými okraji. „Sedni si. Příprava bude chvíli 

trvat, tak si udělej pohodlí.“ Zakázal si netrpělivost, i když se chtěl co nejdřív přesvědčit, že 

průvodci už opustili jejich loď. 

Baanan se na něj podezřívavě zadívala, ale na Olafovi byla znát jenom starostlivost a 

přátelství, takže ho s nespokojeným trhnutím rameny poslechla. Sotva dosedla, křeslo se 

kolem ní zavřelo. Vznikl z něho neprůhledný kokon s jedinou malou výjimkou – průzorem ve 

výši Baananina obličeje. Kolem těla i končetin se jí stáhly měkké, ale pevné popruhy a přes 

čelo se natáhl kovový pásek. 

Malá královna sebou chvíli mlátila ve snaze se osvobodit, když ale poznala, že to nemá 

význam, zůstala ležet a hledala v průzoru, na koho by mohla upřít obviňující pohled. Nikdo se 
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jí na dohled neobjevil a z pásky přes čelo se jí do hlavy přenášelo divné brnění, takže raději 

zavřela oči. 

Přenašeč mysli byl od svého okolí odstíněn, takže neslyšela alarm, který se rozezněl, sotva 

se za ní zavřel jeho kryt, a neviděla, jak oba skřeti vyběhli z laboratoře a Olaf je po krátkém 

pohledu na data probíhajícího přenosu následoval. 

 

Ace a Michael běželi chodbami cizí lodi k hangáru a rozhlíželi se, aby včas uviděli 

pronásledovatele, případně aby neopatrného jednotlivce zajali a přinutili ho prozradit, kde je 

Baanan. Až ke vstupu do  hangáru nikoho nepotkali, ale dveře byly zavřené, takže se dál 

nedostali a na lodi se zaktivovala automatická obrana. Wraithy zasáhly energetické střely a 

srazily je k zemi. 

Olaf z řídící místnosti celou akci sledoval na obrazovce a spokojeně pokyvoval hlavou. 

Když oba hlídači zůstali nehybně ležet, zrušil střelbu a poslal na místo Eithe, aby doprovod 

asgardského nového přírůstku odstranila. K jejímu překvapení ty bledé bytosti stále žily. 

Eithe se rozhodla rychle: Na tělo obou bledých tvorů připevnila antigravitační jednotku, 

přenesla je do přechodové komory a nechala je tam pod zámkem. 

Olaf mezitím spěchal k přenašeči mysli, aby zkontroloval, jestli Kattie už ovládla svoje 

nové tělo. Zapnul na přenašeči přenos zvuku. Z průzoru na něj zíraly vytřeštěné oči, ze 

kterých nebylo možné poznat, komu patří. 

„Olafe,“ zakvílela bytost v přenašeči, „Ona neodešla! Je pořád tady! Je silná!“ 

Malé šedé tělo se pokusilo zbavit pout, která ho stále držela na místě, a pak ochablo. 

 

V malé lodi se z dobrovolného transu matoucího senzory detekující známky života 

probudil jeden z wraithských vojáků, zkontroloval okolí a pokusil se telepaticky spojit se 

svým velitelem nebo mladou královnou. Ani z jedné strany se mu nedostalo odpovědi, i když 

zachytával nějaké chaotické signály. Po krátkém zaváhání se rozhodl vydat za bližším z nich a 

našel velitele i jeho pomocníka zamčené takovým způsobem, že se k nim nemohl dostat. Bez 

rozmýšlení střelil do ovladače a k jeho úžasu a hrůze se neotevřely dveře do lodi, ale z lodi do 

vesmíru. Na jeho zoufalý telepatický výkřik zareagoval Wraith v Šipce a sotva se přechodová 

komora otevřela, přesunul Ace i Michaela do úložného zařízení. 

Wraithský voják se chtěl rozběhnout zpátky k blízkému hangáru, ale cestu mu zastoupila 

malá šedá bytost. V ruce ještě stále držel zbraň, tak stačilo zmáčknout spoušť, aby měl cestu 

před sebou volnou. Bytost se prohnula do strany a omračovací střele se vyhnula. Než mohl 

vystřelit znovu, zvedla ruku před sebe, aby ho zastavila a zároveň uklidnila. 

„Poslouchej dobře,“ řekla vojákovi, když se zarazil. „Tvoje královna Baanan si přeje zůstat 

tady. Prozatím. Dokáže vás kontaktovat, až bude vhodná chvíle. Teď všichni odleťte v Šipce. 

Loď tu nechte, skřeti jsou sice trpěliví, ale všechno má své meze. Pomohu vám.“ 

Nato šedivka ustoupila a nechala Wraitha projít. Voják vběhl do hangáru, probral z transu 

své druhy a přivolal Šipku. Šedá bytost se postavila k ovládání, vztyčila ochranné pole a 

v příhodné chvíli otevřela vrata do vesmíru. Šipka Wraithy sebrala dřív, než stačili vyletět 

ven, opsala malý kroužek a odletěla. 

Baanan – Kattie zavřela vrata a zhroutila se vedle ovládacího panelu. Baanan se podařilo 

ochránit členy svého druhu před smrtí nebo zajetím, ale zuřivý boj s novým vědomím Kattie ji 

vyčerpal tak, že se na chvíli vzdala dominance a nechala asgardce vedoucí postavení. 

 

Šipka vyhledala nejbližší planetu s příhodnou atmosférou a transformovala Wraithy, které 

posbírala. Až na malou královničku byli všichni. 
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Mimoňka o nakopnutí 

 

„Cože nechceš?“ zeptala se výhrůžně. 

„Nevím,“ zamumlal Ace. 

„A ty?“ otočila se k Michaelovi. 

Zašklebil se na ni a odvrátil se. Baanan si prohlížela špičky svých nových bílých botek a 

každou chvíli se na ně mračila. Odmítala zvednout hlavu. 

„Takhle by to nešlo, vážení.“ Zhluboka se nadechla. Rázem si připadala vyšší, už se skoro 

mohla podívat Aceovi zpříma do očí… skoro. A žádný nádech nepomohl k uklidnění. 

„Co to máme dělat?“ zeptal se Michael a snažil se tvářit zaujatě a chápavě. 

Skepticky se na něj podívala, ale stejně se pokusila ještě jednou: „Poletíte v té lodi 

k cizincům a seberete jim genovou terapii, aby tady Baanan získala zpátky svoji podobu.“ 

Postupně se na všechny podívala a bezmocně rozhodila ruce. Upíraly se na ni tři páry 

zmatených očí. „Nechcete, aby vypadala jako dřív?“ zeptala se. 

„Jo.“ Baanan měla už zase sklopenou hlavu a pro změnu si prohlížela dlouhé šedé prsty 

svých rukou. 

„Jo co?“ vyjela na ni. 

Aceovi ztuhla tvář a postoupil o krok dopředu. 

„Ano?“ zeptala se ho jízlivě. Že by útok na dceru konečně vyvolal aspoň nějakou reakci? 

Wraithský velitel se zamračil a couvnul zpátky. Sepjala před sebou ruce a podívala se vzhůru. 

Už nevěděla, kde hledat pomoc. 

„Já se z vás zblázním,“ prohlásila procítěně. 

Žádná odezva. Ruce jí pomalu klesly. „Tohle nepůjde,“ zavrtěla hlavou a zatvářila se 

smutně. „Tohle mi postavy prostě dělat nebudou. Jindy jste nezvladatelní. Děláte si, co 

chcete, a na můj příběh zvysoka pr…,“ zarazila se, protože jí došel vzduch a tak trochu 

čekala, že začnou reagovat. Nezačali. „Ne,“ řekla rozhodně. Otočila Ace zády k sobě, 

odstoupila a vší silou ho nakopla. 

Michael stál s otevřenými ústy a jen zíral, co se děje. Nedala mu dlouhý čas na přemýšlení, 

chytila ho za rameno a otočila ho. Co následovalo, se nijak nelišilo od její předchozí akce. 

Objekt jejího útoku se zmohl sotva na heknutí. Baanan se už nedívala do země. Zvedla 

bradičku a vyzývavě se na ni podívala. Její pohled říkal, že do wraithské královny, byť sotva 

jedenáctileté, se nikdo kopat neodváží. Nikdo možná, ona se odvážila a Baanan s jekem 

proletěla kolem obou Wraithů. Byla menší, lehčí a snáze nakopnutelná. 

S rozmachem kopla Ace znovu a tiše zaskřípala zuby, jak jí rozbolelo špatně natočené 

koleno. Musela přešlápnout a toho postavy využily. Všechny tři se otočily k ní a každá se 

tvářila jinak výhrůžně. Michael si dal ruce v bok a mírně se předklonil, Ace se mračil a 

Baanan šedé tvářičky zbělely vztekem. 

„Tak jak to bude?“ vyjela na ně. „Koukejte nasednout do lodě a bez terapie se nevracejte!“ 

Ace se zamračil ještě víc. Napadlo ji, že kdyby ještě přidal, obličej se mu splácne 

vertikálně a bude se mu místo do očí dívat na trčící uši. Koutky úst jí zacukaly, ale ovládla se. 

I Ace se ovládl, pomalu došel k přistavené lodi a vešel dovnitř. Michael se zatvářil otráveně, 

pokrčil rameny a následoval Ace. Baanan dupla nohou a založila si před sebou ruce. 

„Copak, maličká?“ zeptala se jí a rty se roztáhly v pomalém děsivém úsměvu. „Chceš 

přidat?“ Baannan sebou škubla, jakoby dostala políček, a když se ve vchodu do lodi objevil 

vysoký stín Ace, rozběhla se k němu. 

Za pár minut loď odstartovala. 

Autorka si tiše oddechla. 
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43. Pekelný taneček 

 

James se protáhl, zavrtěl a otočil na druhý bok. V polospánku ho napadlo, že každodenní 

několikahodinový odpočinek je mnohem lepší než dlouhá hibernace. Zvlášť po dvaceti dnech 

nepřetržitého cestování po odlehlých koutech jejich planety, kdy si na odpočinek vyčlenil 

jenom minimální čas. 

Maya pootevřela dveře a zadívala se na hrbol zkrouceného těla a pramen vlasů, který 

vyklouzl zpod pokrývky. Nic jiného z Jamese vidět nebylo. Zavrtěla hlavou a zase dveře tiše 

zavřela. 

V nově postavené stodole mučivě pomalu vznikalo něco na způsob torza miniaturní 

hvězdné lodi. Z toho, co rozbil Sheppard, se nezachovalo vůbec nic, takže Maya a James 

museli začínat úplně od začátku a pomalu z toho bláznili. Aby přišli na jiné myšlenky, začali 

společně i jednotlivě cestovat do vzdálených krajin. Bez pomoci techniky to bylo náročné a 

skvělé na odreagování. 

Netrpělivě čekala, až si James odpočine a začne vyprávět o své poslední cestě. Musela být 

hodně zvláštní, když odmítl aspoň naznačit, co ho potkalo, jak to dělávali běžně. Tentokrát se 

jenom usmál, nechal Mayu stát ve dveřích ložnice, zalezl na nízkou širokou postel a 

v okamžení spal. 

 

„Pojď se projít,“ vybídl za dva nekonečně dlouhé dny James Mayu. Vzal ji za ruku a vedl 

ji kolem chrámu, kde právě sloužící odstraňovali zbytky jeho hostiny po probuzení, a několika 

nenápadnými uličkami až za městečko do udržovaného lesoparku. Maya se kousla do rtu, aby 

se znovu nezeptala na jeho cestu, a mračila se na cestičku vysypanou pískem pod svýma 

nohama. 

„Dojel jsem na tom příšerném koni až na okraj východní oblasti. Podle vyprávění tam měl 

být zakletý les, pamatuješ? Ty povídačky mi připadaly směšné,“ začal James, ale po pár 

větách se odmlčel. Maya zvedla oči, a když zjistila, že se ztratil ve vzpomínkách, šťouchla do 

něj, aby ho přiměla k pokračování. 

„Celé tělo mě bolelo, tak jsem si dal v poslední vesnici pauzu na odpočinek. Vítali mě 

s náležitou úctou,“ pousmál se. „Měl jsem štěstí, protože jinak bych měl málo síly,“ kouknul 

po Maye, jestli je náležitě zvědavá, a spokojeně se zašklebil. Byla. 

„V té vsi jsem se zdržel skoro dva dny, než jsem se vydal do lesa. Koně jsem nechal u 

prvních stromů, dál to pitomé zvíře nechtělo jít. Jako kdyby se mu mělo něco stát,“ ušklíbl se. 

„Chodil jsem tam až do večera a pak do toho dalšího. Nic zajímavého jsem neviděl. Les je – 

les. Stromy, keře, kořeny, jehličí a listí, sem tam nějaký ten vývrat. Zvěř skoro žádná. Bylo 

znát, že místní tam nechodí, protože suchého dřeva na topení tam byl nadbytek.“ 

James se znovu odmlčel a po pár vteřinách se dotkl Mayiny mysli. Předat vzpomínku na 

setkání s novým druhem této planety pro něj bylo snazší pomocí telepatie. Zamračila se, 

protože takový vpád do soukromí neměla ráda, ale pustila ho. Na odmítnutí byla moc 

zvědavá. Zůstali stát proti sobě na rozcestí tří písečných cestiček. 

 

James třetí noc odpočíval na polštáři mechu a před usnutím pozoroval skrz větve stromů 

blýskavé hvězdy. V této galaxii se mu zdály pořád cizí, neznámé a neskutečně lákavé. 

Vzpomněl si na dlouhou cestu z Pegasu, při které ho temnota bez jediného světélka téměř 

přivedla k nepříčetnosti. Myšlenky se mu líně převalovaly hlavou a James pomalu upadal do 
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dřímoty, když ho začalo něco rušit a nedovolilo mu usnout. Rozmrzele nakrčil čelo a pohnul 

prsty u ruky, jakoby chtěl zdroj rušení odehnat. Nepodařilo se a po pár vteřinách s vrčením 

zamrkal a posadil se. Důvod, proč nemohl usnout, byl stále silnější neurčitý hluk a míhání 

světel na blízkém palouku, který James navečer minul. Napadlo ho, že se vesničané vydali ho 

hledat s obavou o jeho život a při té představě se usmál. Zvedl se a vyšel jim naproti.  

Nebyli to vesničané, ale podivné bytosti, které v první chvíli nemohl zařadit. Zastavil se 

vedle širokého kmene stromu hned u palouku a prohlížel si nový druh. 

Vypadali jako lidé, jako skupina mužů, která vyšla do lesa na dřevo… Ne. Tito tvorové by 

stromy jistě nekáceli a při lepším pohledu James usoudil, že ani s muži nemají moc 

společného. Nějakým zvláštním způsobem s nimi pocítil spřízněnost. Většina nedosahovala 

Jamesovy výšky, a to ani s dlouhýma tenkýma ušima, které si na temeni svazovali barevnými 

provázky, takže jim špičky uší přidávaly dalších zhruba deset centimetrů. Dlouhé vlasy 

různých barev, většinou kontrastních ke stužkám, měli svázané do silných copů a přes ramena 

jim visely průhledné šátky. 

James zamrkal a díval se dál. Ostře řezané obličeje s výrazným srostlým obočím tvořícím 

na čele široké V, temné oči bez bělma, dlouhé skobovité nosy a tenké rty rušily všechnu 

jemnost, kterou by jim pozorovatel mohl přisoudit k barevným stužkám a šátkům. Na bocích 

všem plandaly široké krátké kalhoty vzadu s otvorem, ze kterého, k Jamesově úžasu a 

pobavení, každému tvoru trčel chundelatý ocas pruhovaný stejně, jako měli pruhované 

kalhoty. Ocas tvorové většinou nosili přehozený přes levou ruku, kde se jim jeho konec otáčel 

ve spirále kolem zápěstí. James na tu kuriozitu zíral, až si všiml, že tenké konce ocasů budou 

zřejmě chápavé. 

 

Maya prudce zvedla ruku a položila ji Jamesovi na rameno, aby zastavila proud jeho 

vzpomínek. Potřebovala se vzpamatovat. Muži v šátcích, s copy a stužkami kolem uší a ještě 

s chápavým ocasem? Maya měla tak nechápavý výraz, až se James musel začít smát. 

„Takové tvory jsme tu ještě nepotkali, dokonce ani Thanatos se o nich nikdy nezmínil, i 

když pro něj asi nebudou zajímaví. Taky bys řekla, že zná jen to, co může sníst?“ prohodil 

nahlas, aby jí dal čas, než ji zase zahltí svými vzpomínkami. Nečekal na odpověď a 

pokračoval v představách. 

 

Netrvalo dlouho, než si ho ti tvorové všimli. Ten nejvyšší z nich se k němu přiblížil a na 

tváři se mu roztáhl nepříjemný úsměv. James se na něj zamračil. Tvor se zarazil dva kroky od 

Wraitha a lehce se poklonil. 

„Vítám tě, pane, v našem lese. Už je to dlouho, co nás přišel někdo navštívit. Je to škoda, 

protože jsme velice společenský druh, který se rád baví. Říkáme si rusálové a mé jméno je 

Andělín VeselýŘezáč.“ 

James pokývl hlavou a oči mu nezadržitelně sjely na konec Andělínova ocasu. Na rozdíl 

od dlouhých chlupů po většině délky byl jeho konec pokrytý holou černou kůží, která se 

v přízračném svitu matně leskla. Světlo vydávaly malé barevné lucerny rozvěšené kolem 

celého palouku. Jeden z rusálů právě zavěšoval další oranžové světélko na větev vysoko nad 

zemí. Lucernu připevňoval oběma rukama, nohy mu klimbaly mezi listím a na místě se držel 

za konec ocasu obtočený kolem vedlejší větve. James zamrkal, jakoby nevěřil vlastním očím. 

Andělín se znovu divně usmál. 

„Naše ocasy mají chápavé konce a jsou velice užitečné. Ale teď už dost o nás – řekni nám 

něco o sobě. Tvůj druh je velice zvláštní. Nikdy jsme takový neviděli.“ 

Andělín si Jamese důkladně prohlížel a výrazné obočí se mu zvědavě vlnilo nad 

wraithskými lícními otvory, černými nehty a lehce neupravenými bílými vlasy. 
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James pokrčil rameny a zamumlal něco neurčitého. Neměl v úmyslu něco o sobě 

prozrazovat. Odměnou mu byl další děsivý úsměv Andělína. 

„Tajemství!“ vykřikl. „Miluju tajemství a ještě raději mám jeho odhalování. Pro začátek by 

stačilo tvoje jméno,“ mrkl spiklenecky na Jamese. 

James se kysele zašklebil a neodpověděl. Andělína to nevyvedlo z míry, a čím byl James 

zamlklejší, tím veseleji vyprávěl rusál. 

Rusálové byli noční tvorové. Přes den spali zavěšení vysoko v korunách stromů za své 

chápavé ocasy a v noci pořádali taneční slavnosti za svitu malých lampiček rozvěšených po 

stromech s barvou světla co nejvíce podobnému světlu hvězd. 

„Je to pro nás důležitý rituál, který umožňuje lesu kolem růst v nespoutané kráse a 

odolávat všem vlivům zvenčí,“ vyprávěl nadšeně Andělín. 

James ho poslouchal a sledoval přitom poslední přípravy k nočnímu tanci. Rusálové 

obcházeli palouk v malých skupinkách a zdánlivě neplánovaně se zastavovali, skupinky se 

rozpadaly, až byl náhle palouk plný samostatně stojících rusálů, kteří měli kolem sebe dost 

místa. Jamesovi se zadrhl dech v krku. 

Andělín zvedl hlavu a začal zpívat táhlou píseň beze slov. Tóny byly tiché a splývaly se 

šuměním lesa, ale stejně Jamesem projížděly jako horký nůž, jako vzpomínka na dávnou 

slávu staré civilizace, která mu byla zvláštním způsobem blízká. 

Rusálové se ke zpěvu postupně přidávali a přitom se jim horní poloviny těl prohýbaly, až 

na nich průhledné šátky vlály jako při velkém větru. Když se ke zpěvu připojil i poslední 

z nich, ztichli a strnuli. 

Andělín stál vedle Jamese s rukama nad hlavou. Když se pasekou rozhostilo ticho, ostře 

tleskl a všichni rusálové se dali do tance plného složitého podupávání, výkřiků a skoků. 

James zůstal stát osamoceně na okraji paseky a musel se přemáhat, aby se nepřidal k tanci. 

Couvnul k prvním stromům a zjistil, že se celý nervózně klepe. Sedl si na zem, nohy složil 

před sebe a na pokrčená kolena si položil ruce. Místo na rusály se díval na svoje černobílé 

prsty a nutil je se uklidnit. Hlavou se mu míhaly obrazy z doby, kdy ještě nemohl být na světě. 

Obrazy Wraithů tančících v ulicích měst. Další, co mu blesklo myslí, bylo slovní spojení: 

genetická vzpomínka. Zvedl pohled a zadíval se na palouk, kde tanec rusálů pokračoval pořád 

dál a dál a vypadalo to, že nikdy neskončí. Bylo to znepokojivé, fascinující a únavné. James 

znovu sklopil oči ke svým prstům a soustředil se na ně, aby se nemusel zabývat tím, co se 

dělo kolem něho. 

„Máš silnou vůli, většina návštěvníků se k našemu tanci přidá,“ řekl mu k ránu Andělín. 

Nebyla na něm znát ani stopa po námaze, kterou musel jistě vydat při tak náročném pohybu. 

“Teď je čas krmení. Jakou stravu požaduje tvůj druh?“ 

James se zvedl, pohledem přeletěl paseku s hloučky rusálů a dovolil si krátký úsměv, který 

byl stejně nepříjemný, jako předchozí večer ten Andělínův. 

„Nemusím se nakrmit, nevyčerpal jsem se vaším tancem,“ pokrčil rameny. 

„Hmmm,“ protáhl rusál. „Vážně? To bys byl první,“ vrátil Jamesovi úsměv. 

Wraithův výraz ztuhnul. Cítil se unaveně, ale přičítal to dlouhému nehybnému sezení a 

nervozitě, kterou při tanci rusálů pociťoval, rozhodně neměl pocit, že by ho někdo cizí 

připravoval o energii. 

Andělín se dál široce usmíval. 

„Ještě jsem ti neřekl, čím se živíme,“ nadhodil. 

James přeletěl pohledem po okolí. Nastávala největší tma před úsvitem a lampičky na 

stromech zvolna skomíraly. 

„Rosou z květů to asi nebude,“ utrousil. „Malými živočichy? Chodíte krást vesničanům do 

polí? To proto vás nemají rádi?“ Začínal být podrážděný z Andělínova věčného úsměvu. 
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„Ne, nechodíme krást do polí. Chodíme krást do jejich obydlí, když nejsou muži doma,“ 

přiznal klidně rusál. „Jejich ženy nám neodolají a děti, které se jim potom narodí… no, 

chlapce si bereme k sobě.“ 

James pokrčil rameny. Bylo mu to celkem jedno. Měli sice s Mayou a Thanatosem 

vládnout celé planetě, ale Jamesovi stačilo, když dostal pravidelný příděl stravy a dostatek 

materiálu k pokračování stavby vesmírné lodi. Nechtěl nic jiného, než se dostat zpátky do 

vesmíru. 

„Prozradím ti, čím se náš druh živí,“ přerušil Wraithovy myšlenky Andělín. „Rosa z květů 

to není, v tom jsi měl pravdu. Naše strava je někdy křupavá a někdy slizká ale výživná. 

Živíme se hmyzem a z tebe je hmyz tolik cítit,“ naklonil se blíž k Jamesovi a zhluboka se 

nadechl. „Patříš částečně do hmyzí říše.“ To nebyla otázka, to bylo konstatování a Wraith se 

znepokojením pozoroval, jak se k němu začínají rusálové stahovat. 

„Tak velké sousto nakrmí hodně mých bratří,“ pokračoval Andělín a přistoupil blíž 

k Jamesovi. „Je vás někde víc?“ 

James couvnul, aby se dostal z rusálova dosahu, ale ten ho sledoval krok za krokem. Matné 

světlo hvězd a lampiček kousek za okrajem paseky vystřídala tma nočního lesa. Rusálům 

zjevně nevadila a wraithské oči se jí rychle přizpůsobily. 

Rusálové se ho snažili obklopit ze všech stran, ale to James nehodlal připustit. 

 

Podíval se na Mayu a smutně se usmál. 

„Prostě jsem utekl,“ přiznal tiše. 

Maya hlasitě vydechla. 

„Kdybys to neudělal…“ začala pomalu. 

„Nestál bych před tebou. Nakrmili by se na mě,“ doplnil James to, co se jí nechtělo 

vyslovit. „Utíkal jsem před nimi, dokud nevyšlo slunce. Jakmile se ukázalo na obloze, všichni 

rusálové zmizeli. Dopoledne jsem je pak hledal v korunách stromů, ale marně. Raději jsem se 

vydal zpátky k okraji lesa a nemusím říkat, že zpáteční cesta mi netrvala tři dny, ale navečer 

jsem už vystupoval z lesa.“ James se otřásl. Pomyšlení, že by jeho druh nebyl na vrcholu 

potravního řetězce, bylo téměř nepředstavitelné, ale po setkání s rusály nepříjemně reálné. 

„Kůň tam samozřejmě nečekal, tak jsem se vydal pěšky do vesnice. Její obyvatelé byli 

překvapení, že mě vidí živého. Vrátili mi koně, kterého už jeden sedlák zapřahal do vozu, a 

vyprovodili mě kus cesty, aby se přesvědčili, že opravdu odjíždím.“ 

Vzal Mayu kolem pasu a přitáhl ji k sobě. „Jsem rád, že jsme ztroskotali právě tady a ne 

tam,“ přiznal. 

„Hm, já taky,“ zamumlala Maya, jak jí to Jamesovo objetí dovolilo. 

„Kde se tady berete?“ ozval se vedle nich neznámý hlas. 

Otočili se po něm a chtěli se ohradit proti vyrušování místních bohů, ale místo toho jen 

zírali na tu nejnepravděpodobnější bytost, která se mohla na jejich planetě ukázat. 

 

 

 

44. Staronoví soupeři 

 

„Bylo to jak z hororu,“ vyprávěl Scott v jídelně SGC. „Přišli jsme na tu planetu – víte, 

kam? – k Heboritům. To jsou ti, které jsme sesbírali z asi tuctu planet, když je skoro úplně 

vyhladila ta pandemie. Na rozkaz shora je Země nechala pár let na pokoji, než k nim poslala 

tým, a musím říct, že se tam docela dobře zabydleli. No, a teď nás tam teda poslali rozvíjet 

obchod, ale nikdo tam nebyl. Nejenom okolo Brány, ale vůbec na planetě. Ani noha. Nejdřív 
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velitele týmu napadlo, že se místní někam schovali, protože jsou v našem krásném 

společenství nováčci a ještě nevědí, jak to chodí, když přijde elita, ale nebyli vůbec nikde.“ 

„A co jste udělali?“ zeptal se jeden z mužů u stolu. Předtím poslouchal tak pozorně, až mu 

jídlo vypadávalo z pootevřených úst. Scott se na něj s despektem podíval. 

„Taky nováček, co?“ ušklíbl se. „No, zásoby byly připravené u Brány, tak jsme je vzali a 

vrátili se. Velitel právě podává hlášení starýmu. Říkal, že možná pošlou loď, aby se na 

Heborii podívala z vejšky a zkontrolovala známky života,“ ukončil důležitě svoje vyprávění. 

 

Velitel Scottova týmu plukovník McConnor seděl v pracovně generála Davise a čekal, až 

nadřízený domluví se sluchátkem telefonu. Napadalo ho při tom, jak generál za poslední dobu 

zestárnul. Dříve tmavé vlasy měl šedivé s bílými prameny a kolem úst se mu objevily vrásky, 

které tam ještě nedávno nebyly. 

„Dobře… dobře… děkuju,“ uzavřel generál telefonní hovor, položil sluchátko, podíval se 

na plukovníka a usmál se. 

„Oregon už se chystá na cestu k Heborii. Byl poblíž, tak to není taková zajížďka. Ta vaše 

zpráva je trochu zneklidňující, vždyť víte, co se stalo naposledy, když začali mizet lidé 

z planet.“ 

McConnor zamračeně kývl. Od poslední bitvy se Shermaal už sice uběhlo skoro dvacet let, 

ale mezi lidmi s náležitou prověrkou to byla pořád zpráva číslo jedna. Naštěstí, pomyslel si 

plukovník. Kdyby takové zprávy přibývaly, neměl by je kdo číst, protože celá Mléčná dráha 

by byla liduprázdná. 

„Běžte si odpočinout,“ mávl rukou Paul Davis v propouštěcím gestu. „Hlášení mi za celý 

tým přinesete v osmnáct nula nula.“ 

„Ano, pane. Děkuji, pane.“ McConnor vstal ze židle a odešel. 

Paul se díval na zavřené dveře a vypadal, jako by ještě někoho očekával. Dveře zůstaly 

zavřené a generál po chvíli sklonil hlavu ke složkám rozházeným po celém stole. 

 

Plukovník Martens se na palubě Oregonu zavrtěl v kapitánském křesle. Nechtěl dávat 

najevo nedočkavost, ale bylo to těžké. Když za ním přišli s tím, že by měl převzít vedení 

jedné z nových vesmírných lodí a opustit své místo na Daedalovi, nedokázal říct, jestli je víc 

potěšený nebo vyděšený. Vzal si dvacet čtyři hodin na rozmyšlenou, a pak souhlasil. Bylo mu 

jedno, že je zřejmě jediný důstojník, který o něčem takovém vůbec přemýšlel, místo aby 

okamžitě skočil po příležitosti. 

Oregon. Musel přiznat, že se mu ta loď líbila. Nebyla tak hranatá jako Daedalos, a její 

uspořádání bylo jiné. V klidovém stavu neměla žádné výrazné výčnělky, protože všechno 

bylo ukryto pod vnějším pláštěm nebo v jeho nenápadných prohlubních. Vypadala jako 

zploštělé vajíčko. To bylo ale jenom zdání, protože plavidlo se dokázalo během pár vteřin 

změnit z vajíčka v ježka a jeho ostny byly smrtící. 

Průzkumná mise sice nebylo přesně to, co by si Martens pro tak dokonalou loď, jakou byl 

Oregon, představoval, ale na druhou stranu si celá Mléčná dráha užívala roky pokoje a klidu 

po zničujících útocích Shermaal a touha po lítých bojích nebyla tak úplně na místě. 

Jenom jestli nám ty roky klidu a pokoje nekončí, blesklo Oliveru Martensovi hlavou, když 

se z pilotního křesla ozvalo potvrzení o přiblížení k soustavě s Heborií. 

„Zpomalit na podsvětelnou rychlost, připravte skeny povrchu planety, obsadit bojová 

stanoviště,“ řekl Oliver do interkomu. Tu poslední frázi si prostě nemohl odpustit, i když bylo 

vysoce nepravděpodobné, že by na ně v okrajové soustavě s jedinou obyvatelnou planetou bez 

většího přírodního bohatství čekal nějaký nepřítel. 

Kapitán Remerová u zbraní ani nemrkla a stručně se zeptala: „Štíty, pane?“ 
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„Jistě,“ potvrdil plukovník. „Jakmile se dostaneme na orbitu planety, nastavte pohyb lodi 

na pátrací mód. Nechceme se tady zdržovat zbytečně,“ obrátil se vzápětí na majora Edgana 

Ruize. 

„Mohli odejít Branou,“ navrhla doktorka Lertová po prvním průzkumu, který na planetě 

neukázal ani stopu po obyvatelích. 

„Všichni?“ povytáhl obočí Oliver. „Některé vesnice jsou od Brány v takové vzdálenosti, že 

by to museli chystat měsíce dopředu. Pokud jsou mé informace kompletní, tak jsme s nimi 

měli dobré vztahy a něco takového, jako velké stěhování, by před námi netajili. Navíc mě 

plukovník McConnor ujistil, že v opuštěných obydlích, která prohlíželi, zůstal všechen jejich 

majetek i zdravotnické vybavení, které jsme jim nechali. Hebroriané by to dobrovolně 

neopustili. Nečetla jste zprávu?“ 

Doktorka trhla rameny. „Pak už zbývá jenom možnost, že je všechny někdo přenesl do 

vesmírné lodi něčím jako je asgardský paprsek,“ řekla podrážděně. Zprávu pročetla zběžně a 

nevěřila ani polovině z toho, co tam bylo napsáno. 

„Kdo všechno má asgardskou technologii nebo něco podobného?“ zeptal se Oliver. 

„Noxové? Tollani? Ještě někdo jiný?“ navrhoval. 

„Ani stopa po noxských nebo tollanských plavidlech. Ani žádné známky po tom, že by tuto 

soustavu vůbec kdy navštívili,“ hlásili od senzorů. 

Doktorka se ošila. Tak důkladný rozbor svého okamžitého nápadu nečekala. Byla na lodi 

nová a právě ji napadlo, že se studiem ještě zdaleka neskončila. V tomto prostředí se bude učit 

ještě dlouho. 

„Wraithové,“ řekl někdo, koho Oliver nedokázal identifikovat. 

„Cože? Prosím, vystupte,“ požádal. 

Starší muž v důstojnické uniformě se vymanil z hloučku kolem komunikace a stoupl si 

před plukovníka do pozoru. 

„Major May, pane. Wraithové z galaxie Pegas používali sběrný paprsek na svých 

stíhačkách ke sklizni, jak tomu říkali, a…“ 

„Děkuji, majore, jsem obeznámen s praktikami Wraithů, ale ti jsou v Pegasu, ne? Jejich 

příletu do Mléčné dráhy jste přece zabránili.“ 

„Tehdy ano, pane.“ Na majoru Mayovi bylo vidět, že by chtěl ještě něco dodat, ale zůstal 

potichu. Jedno přerušení mu stačilo. 

„Můžeme nějak potvrdit nebo vyvrátit přítomnost Wraithů?“ zeptal se Oliver. 

„Možná,“ řekla váhavě Remerová. „Pokud použili zbraně v těch rozbořených obydlích, 

mohli bychom rozpoznat nějaké zbytkové stopy.“ 

„Víte, po čem se dívat, kdyby se jednalo o Wraithy?“ ujistil se plukovník. 

Remerová kývla. 

„Povedete výsadek do nejbližší poničené vesnice, Remerová. Vyberte si k sobě, koho 

budete potřebovat,“ otočil se Oliver ke své taktické důstojnici. „My zatím budeme pokračovat 

v pátrání z orbity. Třeba přece jenom někdo zapomenutý zůstal na povrchu.“ 

 

„Tady prostě nebudou fungovat tak dobře, musíme na orbitu a pokud možno ještě dál,“ 

snažil se Jay Felger vysvětlit problémy se senzory Atlantis. Antické Město se vznášelo 

uprostřed oceánu daleko od všech lodních i leteckých drah, kterých po pandemii rapidně 

ubylo. 

„Nebudu vám vysvětlovat technické specifikace, to bychom tu byli ještě za měsíc!“ 

rozzlobil se Jay a jeho přátelský obličej se stáhl nevolí. 

Generál Davis si smutně pomyslel, že móresy, které zavedl Rodney McKay, se z jeho 

bývalých spolupracovníků těžko vykořeňují, a zeptal se ještě jednou: „Můžete zjistit, jestli 

jsou v této galaxii nějaké neznámé lodi? Alespoň v přiměřeně vzdáleném okolí, doktore.“ 
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Jay se chytil za pár šedivějících pramenů na skráních, ale pak se uklidnil a ruce spustil 

dolů. Zhluboka si povzdechl a na vedlejším počítači zadal pár příkazů. 

„Pokusím se, generále. Jen jsem chtěl upozornit, že mimo planetu by byl dosah senzorů 

mnohem větší,“ zkusil to ještě jednou. 

„Řekněte mi, co vidíte právě teď. Prosím,“ trval na svém Paul. 

Jay po něm šlehl pohledem a spolkl nepříjemnou odpověď o neodbytných generálech. 

„Nic zajímavého,“ zamumlal. „V dosahu senzorů není nic, co by nás mohlo… moment.“ 

Otočil se k vedlejšímu počítači celým tělem a něco v něm dlouze zkoumal. 

„Doktore?“ nevydržel generál čekání. 

„Jayi!“ vykřikl, když se mu dalších pár vteřin nedostalo odpovědi. 

„Co? Aha. Ach. To nic,“ zakoktal se doktor Felger. „To byla jenom kometa. Její složení je 

trochu odlišné od toho, co je běžně k vidění, tak jsem – ne, generále, žádné neznámé a 

dokonce ani žádné známé lodi v dohledu nejsou.“ 

„Škoda,“ povzdechl si Paul pro sebe. Podle Jayova zakoulení očima pochopil, že mikrofon 

tlumočil i to, co nebylo určeno cizím uším. „Děkuji, doktore,“ kývl hlavou. „Trochu to 

sledujte, a kdyby něco…“ 

„Hned zavolám,“ ujistil ho Jay. Přerušil spojení s SGC a zabral se znovu do sledování 

zvláštní komety. Senzory hlídající lodě v okolí Země se zobrazovaly na pozadí a ukládaly na 

jeden z těch Zelenkových umělých krystalů. Ty věcičky do sebe dokázaly natáhnout hodně 

velkou spoustu dat. Jay se znovu podíval na ztemněnou obrazovku, kde byl před chvílí 

generál Davis, a potřásl hlavou. Kdyby mu Paul pořád neskákal do řeči, Jay by mu připomněl, 

že skeny okolí provádí Atlantis pravidelně, a proto chtěl pro větší dosah mimo planetu. Takto 

dostal generál jen data, která zasílali v průběžných hlášeních každý týden, pokud se nedělo 

něco výjimečného. 

 

„Někoho jsme našli,“ vyhrkla doktorka Lertová. „Pohoří jihovýchodně od oceánu. Objevil 

se signál a zase zmizel,“ komentovala dění na svém monitoru. 

„Přesnější určení?“ chtěl vědět Oliver. 

Lertová se zamračila, jak se snažila si vzpomenout, kde přesně se signál objevil. „Severní 

část toho pohoří, víc zatím… je tam zase! Ukládám.“ 

„Výborně. Připravte asgardský paprsek. Jakmile se znovu objeví, přeneste ho sem.“ 

Trvalo ještě pár desítek minut, než se na můstku Oregonu objevil mladý muž se zabitým 

zvířetem podobným antilopě na rameni. Zmateně se rozhlédl, ale vzápětí shodil zvíře na zem, 

přikrčil se a směrem k Oliverovi zvedl špičku oštěpu. 

Plukovník Martens mávl rukou v uklidňujícím gestu. 

„Nikdo vám tady neublíží. Jsme přátelé. Já se jmenuji Oliver. Pátráme po tom, co se stalo 

na vaší planetě. Jste první, koho jsme našli. Můžete nám říct, kam se všichni ztratili?“ 

Mladík se pomalu narovnal, ale oštěp držel stále připravený k obraně. 

„Já jsem lovil,“ soukal ze sebe pomalu. 

Oliver kývl a čekal, co uslyší dál. Podle mladíkova vzezření usoudil, že by bylo zbytečné 

se ho ptát, dokud se sám trochu nerozpovídá. 

„Zvíře,“ pokračoval lovec a ukázal na mrtvolu u svých nohou, „utíkalo. Běžel jsem za ním 

do jeskyně, zahnal ho do rohu a zabil. Když jsem se vracel…“ Slova se mu zadrhla v hrdle. 

Na můstku by bylo slyšet spadnout špendlík, kdyby někdo nějaký měl a upustil. Všichni 

pozorně poslouchali trhané vyprávění. 

„Vyšel jsem z jeskyně a nad vesnicí -,“ zvedl ruku, aby naznačil vznášející se předmět. 

„Přišly stíny a létaly kolem mě. Vzal jsem kořist a vrátil se do jeskyně. Hledali mě, ale 

nenašli,“ Zatvářil se potěšeně. 
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„Viděl jste, jak vypadali?“ zeptal se major May. Pomalu přistoupil k mladíkovi s tabletem 

v ruce. „Takhle? Nebo takhle?“ Ukazoval mu postupně obrázky různých typů lodí i ras. 

Mladík potřásal hlavou a mračil se. Každou chvíli vrhal pátravé pohledy kolem sebe. 

Major May se krátce podíval na Olivera a posunul další obrázek. 

„Ano. To jsem viděl,“ souhlasil mladík. „To bylo nad vesnicí.“ Podíval se na další fotku. 

„A tihle mě hledali. Jsou to přátelé? Pomohli by mi?“ zeptal se hned. 

„Ne. Tihle nepomáhají, tihle zabíjejí. Jestli je ještě někdy uvidíte, schovejte se.“ 

„Pane,“ ozval se major Ruiz. „Prozkoumali jsme celou planetu.“ Počkal, až se k němu 

Oliver obrátí a zavrtěl hlavou na znamení, že kromě mladíka nikdo jiný nepřežil. 

Plukovník si tiše vzdychl. Nechtěl chlapce nechávat na planetě samotného. Budou ho 

muset vysadit někde jinde, kde jsou lidské osady. 

„Děkujeme. Seržant Kawato ti ukáže, kde si můžeš odpočinout. A také, kde dostaneš 

jídlo,“ usmál se na mladíka, počkal, až odejde, a obrátil se k Ruizovi: 

„Prohlédli jsme všechno? Nemohl tam ještě někdo zůstat?“ 

Edgan se podíval na svůj ovládací pult a pokýval hlavou. „Všechno, pane. Planeta je 

prázdná.“ 

„Pane?“ dožadoval se pozornosti May. 

„Ano, majore, ukažte to.“ Oliver poposedl v křesle, jak se připravoval na špatné zprávy. 

Mlčky se zadíval na dvě fotky, které mladík označil. Na okamžik zavřel oči. Léta klidu končí, 

napadlo ho. 

„Odvolejte Remerovou a spojte mě se Zemí,“ řekl nakonec. Kývl, že major může 

odstoupit. 

„Spojení navázáno, mluvte, pane.“ 

 

 

 

45. Mezi svými 

 

Anat se rozhlédla kolem sebe. Zdemolovaný pokoj jasně ukazoval míru jejího rozhořčení. 

Baanan zůstala jako šedivá příšera v cizí lodi a ujišťování Ace, že je to její přání a rozhodně 

se k Wraithům hodlá připojit při nejbližší příležitosti, Anat nedokázalo přesvědčit o tom, že 

tam její holčičku nenechali na pospas neznámu. Byla ještě tak mladá! Co mohla vědět o 

nástrahách vesmíru, když celý svůj život prožila chráněná ve zvláštní lodi a obklopená 

sloužícími? 

Královna spokojeně přimhouřila oči, když si vzpomněla, jak Ace couval ze dveří s tváří 

roztrženou jejími nehty od spánku až po čelist. Vlastně věděla, že schválně pozastavil hojivý 

proces, aby jí dodal pocit satisfakce, ale kdyby včas nezmizel, nezůstala by jen u povrchových 

zranění. Ten hybrid Michael dopadl mnohem hůř. Zlomená klíční kost se mu bude chvíli 

hojit. Krabat se chytře držel vpovzdálí. Sice s nezdařenou akcí neměl nic společného, to by ho 

ale před zlobou královny neochránilo. Všichni tři rychle odešli a ji nechali v pokoji samotnou. 

Znovu se rozhlédla. V takovém nepořádku už nehodlala strávit ani vteřinu. 

Rázně otevřela dveře a kývla na dvě krčící se služky. 

„Uklidit!“ poručila. Nečekala, až vejdou, a šla dál. Šla prostředkem lodní chodby a před 

jejím pohledem všichni uhýbali. 

S každým krokem se uklidňovala. Před vnitřním zrakem jí běžely zbylé lodě a jejich 

posádky, řady vojáků a vědců připravených na její pokyn dobýt celou novou galaxii a také 

další generace, pokračující v její vizi: nové královny včetně Ana-al. Možná je lepší, že z její 

krve přežila jenom jedna. Ana-al – budoucí nejvyšší královna Wraithského společenství. Pro 
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dvě nové královny se stejně rozhodla jenom proto, aby v případě neštěstí jedna přežila. Stalo 

se. Baanan jí sice bude chybět, ale nevložila do ní tolik, jako do starší Ana-al, tak ji ztráta 

rychle přebolí. 

Zastavila se před jednou z laboratoří, pozvedla ruku k otvírání, ale nechala ji klesnout, 

otočila se a cestou zpátky do svého pokoje si vzpomněla na dva nové přírůstky jejich 

společenství. Rty se jí zkřivily něčím mezi úsměškem a odporem. Na první křižovatce 

odbočila. Věděla, kde ty dva najde. 

 

Maya a James stáli v Úlu nejvyšší královny vedle sebe tak, aby nebránili v průchodu 

chvátajícím Wraithům, a tvářili se kysele. Jejich snaha o únik z planety, na které kdysi 

ztroskotali, nedopadla tak, jak si představovali. Sice se dostali do vesmíru, ale jejich svoboda 

byla omezena ještě víc, než na planetě samotné. 

Sotva James Maye dovyprávěl svoje dobrodružství s rusály, překvapil je příchod toho 

nejnepravděpodobnějšího tvora – wraithské královny. Byla ještě hodně mladá, ale měla 

vlastní malý křižník a chovala se na planetě, jakoby jí patřila. To ovšem neznamenalo, že by 

se na ní chtěla zdržet. Wraithští vojáci dostrkali Jamese a Mayu na místo, odkud je sebrala 

Šipka, a vysadili je v lodi na orbitě. Maya tiše skřípala zuby a klopila hlavu pod Jamesovými 

obviňujícími pohledy. Byla si vědoma toho, že zapomněla zkontrolovat jednoduchý senzor, 

který hlídal okolí planety. Neměl velký dosah, ale něco takového jako wraithský křižník by 

mu uniknout nemělo. Na poslední chvíli se oba s Jamesem snažili telepaticky zavolat Thanata, 

ale než se k nim mohutný drak dostal, byli pryč. Když se vesmírná loď otočila a skočila do 

hyperprostorového okna, oba slyšeli zlostný ryk velkého draka, se kterým byli telepaticky 

propojeni. 

Mladá královna si je na palubě své lodi pár vteřin prohlížela jako podivné vzorky pod 

sklíčkem mikroskopu, a pak je mávnutím ruky poslala do té nejvzdálenější části plavidla.  

Maya a James počkali na dobu, kdy je stráž nechala v jedné z cel a odešla, a šeptem si 

sdělili základní poznatky. Špatné bylo, že s touto lodí neměli za svého působení v Pegasu 

žádný kontakt, takže v jejích systémech nebyl Jamesův nadřazený příkaz. Královna jim byla 

také zcela neznámá a nikoho z posádky nikdy neviděli. Marně vzpomínali, jestli někdy slyšeli 

o Wraithech, kteří by se dostali do Mléčné dráhy. Podle Jamesova názoru se o něco 

podobného sice pár frakcí i samostatných lodí snažilo, ale nebylo známo, že by dosáhli cíle. 

„Třeba se to někomu povedlo,“ šeptla Maya s rukou před ústy a očima přilepenýma 

k mříži, která je oddělovala od chodby. 

James se chystal odpovědět, ale jen zavrtěl hlavou. I on sledoval chodbu a v ní se právě 

objevil další Wraith. 

„Není nutné tyto dva držet za mříží,“ prohlásil, sotva si Mayu a Jamese prohlédl. „Znám je. 

Ručím za ně.“ 

„Ace,“ vydechla Maya překvapeně. Nejraději by veliteli vletěla do náruče, ale ovládla se a 

jen pokynem hlavy poděkovala, když se před nimi mříž rozjela do stran. 

Mladičkou královnu za velitelem skoro nebylo vidět, James si jí všiml, až když promluvila. 

„Jak myslíš. Pokud ke svému neúspěchu chceš ještě riskovat s těmi cizinci, ráda si 

prohlédnu, co z tebe zůstane po hlášení u matky.“ 

Jejich setkání s ‚matkou‘ Anat nastalo dřív, než očekávali. Wraithská flotila nebyla nijak 

vzdálená a Jamese napadlo, že by je během své další cesty určitě objevili tak jako tak.  

 Na pár hodin zůstali zapomenutí a celý ten čas se snažili dostat se někam mimo zónu 

pozornosti a zmizet v první malé lodi, která by se jim naskytla. Pozorujících očí bylo moc a 

žádné vhodné plavidlo se jim v dohledu neukázalo, takže nakonec zůstali stát na chodbě Úlu 

Nejvyšší královny a snažili se splynout se stěnou, aby je nikdo nehledal. 
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Ana-al byla z celé té anabáze kolem Baanan unavená a rozladěná. Mladší sestra nebyla 

spojenec, ale konkurence, takže co se jí týkalo, mohla si drahá sestřička klidně zůstat šedivým 

skřetem nebo nejlépe úplně zmizet z vesmíru. Před matkou na sobě nedala nic znát a 

souhlasila, že se vydá za záchranou lodí, aby jí poskytla jištění v případě nouze. Jak si 

myslela, byla nepostradatelná. Skupinu Wraithů i s Acem, jehož považovala za celkem 

schopného, našla na opuštěné planetě u Šipky, které chyběla energie na let k wraithskému 

konvoji. S úšklebkem pro ně poslala své vojáky a na vyjádření díků jen pohodila hlavou. Byla 

v dobrém rozmaru, protože šedý skřet Baanan se zachráněnými nebyla. 

Jakoby těch záchranných akcí nebylo dost, na cestě zpátky se rozhodla letět jinou trasou a 

u jediné obyvatelné planety, na kterou narazila, našla dva wraithské trosečníky. Za pobytu na 

té planetě se z nich stali divoši. Mluvili hlasitě a vypadali divně. 

Ana-al se rozhodla, že matce trochu zvedne náladu malá kuriozita z výletu – suvenýr - a ty 

dva přes jejich chabé protesty vzala s sebou. Když po cestě zpět zjistila, že je Ace zná, ani ji 

to nepřekvapilo, spíš znechutilo. Věděla, že její biologický otec se jako vědec dostal do styku 

s kdečím, ale že se těch divochů bude zastávat a chovat se k nim jako k sobě rovným, to se jí 

zdálo přehnané. Byla ráda, když je všechny mohla vyklopit u nejvyšší královny v hangáru a 

odletět na hlídku.  

 

Anat se před tou nečekanou dvoučlennou posilou wraithských řad zastavila a beze slova na 

ně zírala, dokud se nezačali nervózně ošívat. 

„Tak to jste vy,“ řekla po dlouhém mlčení. Oči jí stále jezdily z tváře Mayi k Jamesovi a 

zpátky, jakoby se nemohla rozhodnout, kterého z nich má oslovit. 

„To záleží na tom, co znamená TO,“ zamumlala Maya. Nemohla si pomoci. Náhlý přechod 

od neomezených vládců planety, která jim chystala každou chvíli další překvapení, k pozici 

podobné mikrobům v laboratoři, ji vyváděla z rovnováhy a nutila ji používat černý humor a 

ironii jako obranu. Musela se hodně ovládat, aby neřekla víc, ale některé myšlenky byly 

rychlejší než její vůle a snadno zachytitelné. 

Královna se zamračila a prsty krmné ruky jí zacukaly. Pro dnešek měla neposlušnosti 

svých poddaných tak akorát dost.  

James vedle ní zatnul zuby a na královninu otázku ani Mayin komentář nehodlal 

odpovědět slovy ani myšlenkou. 

„Jste tady dlouho? Jaké máte informace o této galaxii?“ rozhodla se Anat přejít Mayinu 

poznámku. Znovu je přejela zvláštním pohledem a ušklíbla se. „Nedostali jste se jinam, než 

na tu planetu. Nevíte vůbec nic,“ prohlásila. 

James sebou škubnul, jakoby dostal políček. Jak to mohla vědět? 

„Pojďte,“ pokynula jim královna a odvedla je do nedaleké místnosti. Zastavila se u 

vzdálené stěny a jednu její část otočila na jednoduchém mechanizmu. Před Mayou a Jamesem 

se objevilo vysoké zrcadlo, které věrně ukazovalo jejich obraz. Anat si stoupla mezi ně a 

založila si ruce. 

„Vidíte?“ zeptala se celkem zbytečně. 

Maya a James se podívali do zrcadla a pak jeden na druhého. Dosud netušili, jak moc je 

pobyt na Thanatově planetě změnil i fyzicky. V porovnání s wraithskou královnou, která celý 

svůj dlouhý život trávila ve vesmíru, vypadali jako odlišný druh. Dlouhé vlasy měli 

vyšisované do plavé barvy a jejich kůže získala barevný nádech. 

Ne, opravila se Maya, to nebyl nádech barvy. To BYLA barva. Nejzajímavější na ní bylo, 

že nebyla u obou stejná. Zatímco James měl pokožku příjemně béžovo-hnědou, Maye zářily 

zlaté oči jako diamanty z růžové tváře. 

Nevěřícně před sebe zvedla ruce a zadívala se na ně. 
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„Máš pravdu,“ pokývl James, ale oči nespustil ze zrcadla. „Ta, kde jste nás našli, byla 

první obyvatelná planeta, na kterou jsme po přeletu mezigalaktickým prostorem narazili. Naše 

loď se rozpadla a od té doby žijeme… jsme žili tam. Ke změnám docházelo tak postupně, že 

jsme si je neuvědomili, dokud jsi nám neotevřela oči. Nevíme nic, co by vám mohlo pomoci 

v další cestě a nesetkali jsme se s žádnou jinou rasou než s tou, která je na naší planetě.“ 

Anat se na něj dlouze zadívala, ale všechny své myšlenky pečlivě skryla. Vrátila zrcadlo na 

původní místo, nechala Mayu a Jamese stát uprostřed místnosti a sama zamířila ke dveřím. 

Než se za ní zavřely, otočila se: „Ať tak nebo tak, jste Wraithové a patříte sem. Doba vašeho 

odloučení skončila. Najdete velitele mé lodi a sdělíte mu, jestli si přejete odpočívat 

v hibernaci nebo se hned zapojíte do práce. To je poslední rozhodnutí, které uděláte sami. Dál 

už se budete řídit wraithskou hierarchií, jak je zvykem.“  

Maya a James osaměli. Chvíli nerozhodně přešlapovali, nechtělo se jim hledat velitele a 

rozhodnout se naposledy. To slovo - naposledy - se jim příčilo v krku, i když ho nevyslovili. 

Maya došla ke stěně a otočila zrcadlo zpátky tak, aby na sebe viděla. Dlouhému sledování 

vlastního odrazu nikdy neholdovala, ale byl tak odlišný od jejího očekávání, že stál za bližší 

prozkoumání. 

 

Anat se na chodbě rozhlédla a vybrala si nejrychlejší cestu do svého pokoje. Jistě už byl 

v přijatelném stavu. Služky byly pracovité a spolehlivé. Nic jiného jim nezbývalo, pokud 

nechtěly klesnout na žebříčku ještě níž a posloužit ostatním Wraithům jako potrava.  

„Krabate,“ zastavila cestou svého velitele. „Ti dva noví, které přivezla Ana-al, budou 

potřebovat hibernaci. Hodně dlouhou hibernaci,“ zdůraznila. Čas rozhodování pro ty dva 

právě vypršel. 

Krabat mlčky sklonil hlavu. Pochopil, že jiná alternativa pro divně zbarvené Wraithy 

nepřichází v úvahu. Byl rád, že nedostal stejný trest jako Ace a Michael, a téměř se rozběhl ke 

dveřím, za kterými pořád ještě Maya a James před zrcadlem zkoumali svoji novou vizáž. 

Královna se po veliteli spokojeně ohlédla. Aspoň jedna neměnná věc, napadlo ji. Krabat 

byl jako velitel ideální. Škoda, že se s ním bude muset na nějaký čas rozloučit. Pohrávala si 

s myšlenkou, že by ho vzala s sebou na cestu, kterou chtěla původně absolvovat sama a do 

poslední chvíle v přísném utajení, ale nakonec to zavrhla. Některé věci musí vyřídit bez 

pomoci svých blízkých. 

Pomalým krokem došla ke svému pokoji, otevřela a zadívala se dovnitř. Služky právě 

končily s úklidem. Rozbitý nábytek byl odklizen, všechny skvrny vyčištěny a celý prostor se 

blýskal bez jediného kazu. 

„Hmmm,“ protáhla královna a vstoupila, aby za ní mohly dveře zaklapnout. „Snažily jste 

se, že?“ zadívala se na služky a koutky úst jí zacukaly. 

Dva vysocí Wraithové se šátky na hlavě, v zástěrách a se smetákem, kýblem a hadry před 

ní stáli a dívali se do podlahy. 

 Vzala toho vyššího prstem pod bradou a zavedla mu hlavu. „Tak snažili?“ zopakovala. 

„Ano, paní,“ zamumlal. Sklopený pohled zvedal jen neochotně a pomalu. 

„Dobrá,“ pustila ho a on hned zase sklopil hlavu. Dlouhou dobu si oba prohlížela a 

mhouřila oči nad tou podívanou. „Můžete pokračovat,“ prohlásila nakonec, prošla kolem nich 

do uklizeného pokoje a vyjela z panelu ve zdi počítačové připojení. 

Ace a Michael se na sebe podívali. Doufali, že tato práce nebude mít dlouhého trvání a 

královna jim odpustí, ale její zlost byla trvanlivá a nehodlala dva wraithské vědce pustit ze 

svých spárů. 

Michael se na Ace zamračil. Myslel si, že Inasari bude mít aspoň trochu protekce, se 

kterou se sveze. Protekce nebyla k mání a hybrid i milovaná bytost se museli snažit oba 
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stejně, aby se zbavili pokořujícího postavení. Degradace na ‚služky‘ mohla trvat hodiny nebo 

také týdny.  

 

 

 

46. Pokud něco chceš… 

 

Anat stála před malou přepravní lodí a mračila se na přešlapujícího velitele, který jí bránil 

ve vstupu a nehodlal se pohnout. 

„Poletím sama!“ opakovala důrazně 

Krabat na okamžik stiskl rty, pak se poklonil a ustoupil královně z cesty. 

„Rozkazy máš. Nečekej na mě a začni hned, jak budeš připraven. Až vyřídím, co mám 

v plánu, najdu si tě. Ace má těch svých pár lodiček pod vlastním velením, nech to tak, ale 

sleduj ho. Nechci žádné vnitřní rozbroje,“ řekla rychle. Cestu do lodi měla volnou, přesto 

stála u vstupu a váhala jít dál. Právě ji napadlo, že Michael a Ace jsou postavení služek 

zproštěni sotva pár hodin a před odletem neměla čas si s velitelem promluvit. 

„Mám zavolat pilota?“ navrhl velitel. 

Pohybem ruky ho zarazila a vešla do lodi. Ace počká. Pootočila se, aby se dotkla ovladače 

dveří a zůstali proti sobě s Krabatem stát, dokud je neoddělila nepropustná stěna. 

Velitel sledoval, jak se loď zvedla nad podlahu a přesunula se ke dveřím hangáru, pak 

přešel k ovládacímu pultu a na monitoru kontroloval začátek královnina letu. 

Anat s rukou nad ovládáním hyperprostorového skoku přemýšlela, kam vlastně poletí. 

Vzpomínky toho parazita se v poslední době začaly vytrácet a bylo stále těžší vyvolat alespoň 

pocit nebo představu z cizího života téměř stejně nekonečného, jako byl život královny. 

Zvedla hlavu a zadívala se na hvězdnou mapu na největší obrazovce. 

„Baale? Kde jsi?“ zašeptala si pro sebe. 

 

Poslední z dřívějších Vládců soustavy Baal stál na můstku svého Ha’taku a pohrdavě si 

měřil Hen’lora. Ten Jaffa se mu pořád pletl do cesty a připomínal cosi, na co Baal už dávno 

zapomněl. Pokud to vůbec bylo vysloveno, říkal si Baal. Na nic takového se nepamatoval a 

velice pochyboval, že by Jaffům sliboval nějaké lodě nebo pomoc vůbec. 

„Pokud něco chceš, musíš si to zasloužit,“ pokrčil rameny nad Hen’lorovou lamentací. 

„Chápu, že vás zůstalo málo, ale k rozšíření řad mých služebníků a vojáků je to dosta…“ 

Hen‘lor začal křičet a rozhazovat rukama. Baal se na něho podíval s pobaveným 

překvapením a bezmocně zvedl ruce. 

„Nenutím vás,“ potřásl hlavou. Jednu rozpaženou ruku spustil podél těla a druhou pozvedl 

před oči. Začal zkoumat střih svých nehtů. Hen’lorovy rozčilené nároky se staly nepříjemnou 

zvukovou kulisou, kterou se vícecméně přestal zabývat. Věděl, že na něj rozčilený muž 

nezaútočí a jeho křik je výrazem bezmoci. Když Jaffům nedokázal pomoci jejich největší 

spojenec Země, obrátili se postupně na další vyspělejší civilizace, ale v Mléčné dráze nebyla 

žádná rasa, která by byla tak mocná, aby mohla něco požadovat z pozice síly. Navíc žádná ani 

nechtěla, pokud se nejednalo o její zájmy. Baal nechápal, že to Hen’lor ještě nevzdal. Už 

uplynula léta od posledního boje se Shermaal a on nikdy nepřestal naléhat. Jakmile se 

naskytla příležitost a Hen’lor se na svých cestách dostal na Baalovy blízkosti, nikdy 

nezapomněl vznést své nároky. 

Tiché pípnutí komunikace bylo příjemným vyrušením. Baal zvedl ruku, aby Hen’lora 

alespoň ztišil na snesitelnou úroveň, a druhou rukou zařízení aktivoval. 
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„Baale? Kde jsi?“ ozval se z něj ženský hlas. Baalovi se zdál povědomý, ale nemohl si 

vzpomenout, kde ho slyšel, přesto ucítil, jak mu po zádech přejel mráz. 

„Vůbec mě neposloucháš,“ zcela právem ho obvinil Hen’lor. „Vezmu si tu druhou loď, 

kterou tady máš, a odletím.“ 

Baal se na něj podíval. „Jistě. Vypadni,“ mávl rukou v propouštěcím gestu. Počkal, až 

Jaffa zmizí, a na tváři se mu rozlil pomalý zlomyslný úsměv. ‚Ta druhá loď‘ Baalovi 

nepatřila. Komunikace znovu přitáhla jeho pozornost. 

„Jsem tady,“ řekl po krátkém zaváhání do mikrofonu. Čekal na nějakou reakci, ale žádná 

nepřišla. 

 

Krabat stál před Acem a v paměti se mu objevila vzpomínka na jejich první setkání, kdy ho 

velitelova arogance a pocit nadřazenosti společně s tělesnou výškou mírně přesahující 

wraithský průměr přiváděla z jednoho přísně tajeného pocitu k dalšímu. Zlost, pocit ohrožení, 

obdiv, rezignace a přijetí z nezbytnosti se od té doby střídalo  v náhodném pořadí při každém 

jejich setkání. 

„Máš prostor pro vlastní akce, ale náš postup by měl být koordinovaný. Očekávám, že 

budeš v dostatečné blízkosti, abys mohl případně zasáhnout v náš prospěch stejně, jako ti 

ostatní lodě flotily přijdou na pomoc, když to budeš žádat,“ říkal Krabat se sebezapřením. 

Původní plán na jednotnou invazi, které bude velet, se začal tříštit ještě před začátkem. 

„Mám požadavek,“ odpověděl Ace. 

„Jenom jeden?“ 

„Chci ty dva nové Wraithy, které jsme našli na planetě. Probuď je z hibernace a převel na 

moji velitelskou loď.“ 

„A já chci, abys tady jednu ze svých lodí pod velením Zaka nechal. Bude mě pravidelně 

informovat o tvé vítězné cestě,“ reagoval Krabat okamžitě. 

Ace stiskl rty. „Mohl jsem žádat víc,“ namítl. 

„Záleží ti na těch dvou? Královna s nimi má svoje plány, takže pokud je cestou ztratíš,“ 

Krabat se neubránil malému úsměšku, „budeš zase uklízet. Ale jak myslíš, nechám je poslat 

do tvé lodi. A hlášení o místě, kde se právě nacházíš, mi budeš posílat každých deset dní.“ 

 

Jay Felger si zajel rukou do vlasů. Za ty roky mu z husté tmavé hřívy zůstalo jen pár bílých 

pramenů. Někdo by řekl, že ho tak vyčerpalo pracovní vypjetí, ale Jay by práci v antickém 

Městě nevyměnil za nic na světě. Dokonce ani za jednu z těch nových lodí, kterých Země 

pořád neměla dost. K obnoveným a zcela přestavěným Daedalovi a Sun-Tzu se za Ameriku 

do vesmírného programu přidaly Oregon, Mississippi a Dakota, v Číně před nedávnem 

dokončili Kuan Jü, v Rusku k Čeladovovi přibyl Minsk a Anglie se pyšnila Queen Elizabeth. 

Francie se se svým Fracois Villonem nedokázala pohnout. Pro dokončení neměli dost surovin 

ani lidských zdrojů. Francie řešila vnitřní problémy a jedna revoluce tam střídala druhou. 

„Jayi, nastav senzory na hledání Wraithů, prosím,“ ozval se roztřesený hlas generála 

Caldwella. Už měl být ve výslužbě, ale ani jeho by z Atlantis nikdo dobrovolně nedostal. 

„Cože?“ vyjekl Jay. „To má být nějaký test?“ 

„Prostě to udělej,“ zavrčel Steven ze sluchátka a odmlčel se, komunikaci ale nechal 

zapnutou. 

Jay zadal na antickém terminálu sérii příkazů a čekal, až se data převedou do pozemského 

formátu. 

„To je ale hodně blbej test,“ zašklebil se na výsledky vyhledávání. 

„Co vidíš?“ chtěl hned vědět generál. 

„Vidím spoustu ošklivých teček ve vzdálenosti, která by mi dělala starosti, kdyby to mohla 

být pravda,“ říkal Jay a zároveň si zvětšil rozlišení sledované oblasti. „Jak jste to dokázali? 
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Tohle bude chvíli trvat. Počkat. Dvacet pět, šest, sedm… Tak, už tady mám výsledek. Máte 

někde správné počty, abychom to zkontrolovali?“ 

„Tak kolik?!“ houknul Caldwell netrpělivě. 

„Osmnáct velkých mateřských, pár z nich jsou trochu jinak stavěné – to dělal snad někdo 

s kocovinou, ne? Pardon,“ zarazil se, když si uvědomil, že generál pořád poslouchá. „Takže 

osmnáct velkých a třicet sedm, oprava, třicet osm křižníků. Souhlasí to?“ 

„Jayi,“ povzdechl si Steven unaveně, „to nebyl žádný test, to je holá skutečnost. Do 

Mléčné dráhy přiletěli Wraithové.“ 

 

Ace stál na můstku a propočítával další skok do nitra nové galaxie. Věděl, že i tady budou 

Hvězdné Brány, a odhadoval, kde hledat tu nejbližší. Michael stál vedle něho, ruce složené za 

zády svíral v pěst a duševně se připravoval na další střet s lidmi ze Země. Na rozdíl od Anat, 

Krabata a téměř všech ostatních Wraithů, kromě několika vyvolených, mezi něž se také 

počítal, věděl, že Ace má v plánu pokračovat s vědci ze Země ve vývoji retroviru nebo jiného 

prostředku, který by dokázal wraithskou společnost zbavit jejich závislosti na přijímání lidské 

energie. Michael nevěděl, jestli má být potěšen, že bude podle Aceova slibu moci zase 

pracovat s genetickým materiálem a dostane se mu veškeré pomoci nejen od velitele, ale také 

od Pozemšťanů, kteří se za poznáním dokázali vydat i jinými cestami, než bylo ve wraithské 

vědecké komunitě obvyklé, nebo jestli má při první příležitosti vydat Zemi k vyhlazující 

sklizni a pomstít se tak za pohanu které se mu od Pozemšťanů dostalo. 

„Zaku, Aiwe,“ oslovil Ace další dva velitele svých mateřských lodí. „Posílám souřadnice 

dalšího skoku. Snad se dostatečně přiblížíme cíli a budu moci kontaktovat někoho, kdo nás 

navede na přesné místo. Předejte data křižníkům.“ 

Z obou Úlů se ozvalo krátké potvrzení a za pár vteřin malá flotila osmi lodí zmizela 

v hyperprostorovém víru. 

 

Anat se udiveně podívala na komunikátor, ale zadala souřadnice, které jí ukázal, a 

s nervózním trhnutím rameny se vydala za neznámým druhem symbionta, který kdysi na 

krátkou dobu ovládl její tělo i mysl. 

Cesta byla dlouhá sotva tři skoky. Po mezigalaktickém exodu jí připadala jako malá 

odpolední procházka, přesto trvala pět dní. Mohla jenom odhadovat, jestli tam na ni tvor 

jménem Baal počká nebo vůbec nezaznamenal její přítomnost a určení místa nebylo jen 

souhrou nějakých podivných náhod. 

Po posledním skoku zapnula senzory a zvědavě si prohlížela malou soustavu dvou sluncí a 

šesti planet. Podle jejího odhadu by nejméně na dvou z oběžnic mohl být lidský život. Ale ten 

ji momentálně nezajímal. Možná později, až se spojí s Krabatem a flotilou… Její pozornost 

upoutala trojúhelníková loď na orbitě jedné ze vzdálenějších planet. 

„Baal,“ zašeptala. 

„Neznámá lodi, identifikujte se,“ ozvala se komunikace tak hlasitě, až Anat nadskočila. 

Ten hlas nikdy neslyšela, ale připadal jí povědomý. 

„Baale?“ zkusila to.  

„Kdo…? Jsi tady sama? No, myslím, že to risknu. Přileť, dveře hangáru jsou otevřené,“ 

pozval ji povědomý hlas. 

Navedla svoji loď na setkání a našla nejbližší otevřená vrata. Do prostoru za nimi se vešla 

tak-tak. Kdyby byla jen o kapku horší pilot, musely by nastoupit opravárenské čety. Baal ji 

čekal na ochozu nad hangárem. Pro jednou u něj zvědavost zvítězila nad vším ostatním a šel 

se osobně podívat na nového návštěvníka, místo aby ji nechal přivést jedním ze svých 

nemnoha otroků. 
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Návštěvnice byla překvapující. Měl pocit, že nějakou její část důvěrně zná, ale právě ta mu 

unikala. Zbytek byl dokonalou směsicí krásy, smrtelného nebezpečí a vzrušující novosti. 

Chvíli se mu zdála dokonalá, to když lehce vystoupala k němu na ochoz a zadívala se na něj 

průzračně zlatýma očima, pak odhalila špičaté zuby v úsměvu a Baal pocítil záchvěv obav 

z jejího dravčího vzhledu, a když pozvedla sukni, aby udělala další krok, a ukázala nohu 

v kožené vysoké botě, skoro se zamiloval. 

„Byla jsem poslední hostitelkou Anat,“ řekla ta podivuhodná bytost a podívala se Baalovi 

přes rameno do nitra jeho plavidla. „Něco z ní mi zůstalo.“ 

„Poslední?“ hlesl Baal. „To znamená, že moje milovaná družka už nežije?“ 

„Vše, co z ní zbylo, je tady,“ poklepala si Anat na čelo. 

Baal si ji znovu prohlédl, lehce kývl hlavou, nabídl jí rámě a širokým gestem druhé ruky ji 

pozval dál. 

 

„Zůstaňte na místě. Do dalších rozkazů můžete provádět běžný průzkum. Všechno, co 

zjistíte, ohlásíte, až vás k tomu vyzvu,“ rozkázal Ace svým lodím po úspěšném absolvování 

skoku. „Zůstaň tady a sleduj okolí,“ otočil se pak na Michaela. 

Hybrid přikývl a zadíval se na data před sebou. 

Ace vyšel z můstku, prošel několika chodbami a zastavil se před místností, kam neměl 

nikdo jiný z posádky přístup. Před dveřmi se zarazil, nadechl se a vstoupil. Uvnitř bylo přítmí, 

ve kterém se mohl orientovat jen někdo, kdo byl dobře obeznámen s rozmístěním nábytku. 

Veliteli pohyb nedělal žádné problémy. Došel k zadní stěně, sedl si na zem, opřel se o stěnu 

lodi a zavřel oči. Soustředil se, až mu na čele vyvstaly další vrásky. Vysílal své vědomí do 

neznáma a pátral po naslouchající duši. 

 

 „Tři velké a pět malých se před časem a odpojilo a letí – sem! Míří přímo k Zemi! 

Vyhlaste poplach!“ zasípal Jay do malého mikrofonu. „Už zastavily. Dalo by se říct, že je 

máme za humny. Posílám souřadnice jejich polohy.“ Snažil se o věcný tón, ale nedařilo se mu 

to a hlas mu každou chvíli přeskakoval. 

„Tady Caldwell, žádám o okamžité povolení ke vzletu a zničení nepřátelských plavidel, 

která se oddělila od hlavní flotily,“ opakoval Steven už potřetí. Nejdříve se spojil s planetární 

obranou Země, pak se štábem náčelníků a nakonec s SGC. 

„Jestli budu muset ještě čekat, už nikam nemusíme létat, Wraithové přiletí za námi!“ 

rozkřikl se na Paula Davise. 

„Nechceme na sebe upozorňovat,“ slyšel už potřetí stejnou odpověď, tentokrát od velitele 

SGC. „Podle přesných výpočtů by měli minout Zemi o pár miliónů mil a podle délky jejich 

skoků si nás vůbec nevšimnou.“ 

Steven vztekle praštil se sluchátkem a vzápětí zapojil interkom: „Připravte se ke startu, Pan 

Gunnarson do antického křesla, čekejte na povel k odletu.“ 

Nehodlal ztratit ani vteřinu, až Atlantis konečně dostane pokyn k zápasu s přilétajícími 

Wraithy. 

Paul Davis se podíval na zmlklý telefon, pokrčil rameny a zavěsil. Kdyby Steven vydržel, 

než domluví, zcela neoficiálně by se dozvěděl, že se Země připravuje k útoku, jen je to 

prozatím přísně utajovaná informace. 

 

Ve dvou malých pokojích soukromého sanatoria po dlouhé době zase mohli klidně spát 

bez příšerných nočních můr a plně si to užívali. Prášky ze sušených žab zabíraly sice 

pomaleji, než si ošetřující lékař představoval a přál, ale každý týden docházelo v obou 

případech k očividnému zlepšení. 

Cameron Mitchell něco zamumlal ze spaní, otočil se na druhý bok a spal dál. 
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Shana Morris se ani nepohnula s velkou pokrývkou vytaženou až k nosu, obličej měla 

klidný a pomalu oddechovala. Přes čelo jí přeletěl stín, vykopla nohama a převrátila se na 

záda. Na těle jí vyrazil studený pot. Do ztemnělé místnosti vytřeštila zmatené oči. Někdo se 

právě dotkl její mysli. 

 

 

 

47. Vize hojnosti 

 

„To přece nemůžete!“ vykřikla mladá žena a couvla. Krabat na ni namířil zbraň a pokynul, 

aby se připojila k malému hloučku připravenému k přenosu do Úlu. Žena udělala váhavý krok 

naznačeným směrem, pak se pootočila a rozběhla se mezi nízké domky. Krabat za ní vyslal 

omračovací puls a jeden z vojáků ji přitáhl ke skupince zmatených lidí. 

S ostrým svistem přeletěla tři metry nad zemí Šipka a všichni domorodci zmizeli 

v transportním paprsku. Krabat se rozhlédl a krátce si pro sebe přikývl. Invaze probíhala 

podle plánu. Skoro podle plánu, opravil se hned. Ace a jeho osm lodí chybělo ve formaci. 

Mezery se mu podařilo vykrýt z vlastních zdrojů a doufal, že brzy přibydou další lodě i 

vojáci. 

Před odletem z planety, kde probíhala regenerace po přeletu mezigalaktického prostoru, 

nechal vyklidit loď sloužící původně malým královnám a přestavěl ji na druhou loď pro vývoj 

wraithských zárodků. Královny poskytly další genetický materiál a loď se usadila na dočista 

sklizené planetě v údolí široké řeky. Malá posádka dostala za úkol zajistit bezpečnost, postarat 

se o nově vzniklé Wraithy a přebírat dodávky potravy, kterou jí budou dodávat transportní 

lodě z hranice invaze. Druhou loď s vývojovými stádii wraithských vojáků hodlal nechat na 

podobné zcela sklizené planetě někde hlouběji v dobytém území. A mezi nimi bylo potřeba 

umístit další speciální záležitost - dalo to sice práci a hledání, ale podařilo se jim objevit 

planetu vhodnou k větším opravám a růstu wraithských lodí. Rozeklané skály vysokého 

pohoří na jižním kontinentu vybrané planety byly protkané sítí jeskyň a mezi příkrými svahy 

se stále povalovala oblaka husté mlhy. Pro růst organického materiálu to bylo ideální místo. 

Krabat na něm nechal úlomky rozbitých lodí, které se mu podařilo nashromáždit, a pověřil 

skupinku vědců stavbou nových plavidel.  

 Wraithský nejvyšší velitel se probral ze zamyšlení. Všechen dostupný lidský materiál byl 

naložený a lodě postupně opouštěly svá stanoviště na orbitě. Toto byla první planeta, kde 

Wraithové nechali zbytky obyvatelstva a nepátrali po úkrytech. Největší hlad pominul a bylo 

potřeba začít myslet na bohaté zítřky. 

Bohaté zítřky, pomyslel si kysele. Anat slibovala planety přeplněné lidmi, ale zatím 

objevili jen pár roztroušených vesnic a jedno středně velké městečko. Bohaté pastviny si 

Krabat představoval jinak. Jestli se situace brzy nezlepší, bude muset část posádek poslat do 

hibernace a jejich postup se zpomalí. 

„Našli jsme ji, pane. Brána je tady,“ ozvalo se z komunikace. Piloti Šipek i pozemní 

jednotky měli za úkol pátrat po branách do jiných světů. První sklizně probíhaly tak rychle, že 

se Wraithové hledáním nezdržovali, ale teď bylo načase začít s rozmyslem využívat všech 

dostupných prostředků. 

Krabat poslal na odlétající lodě krátkou zprávu s příkazem prozkoumat důkladněji i ostatní 

planety této soustavy, aby měl čas na studium místní sítě bran. Postup jeho malého seskupení 

se tím sice trochu zpomalí, ale o to rychleji se dostanou k bohatým pastvinám hlouběji 

v galaxii. 
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„Tak už jsou na cestě všechny,“ řekl bezbarvým hlasem doktor Felger. Atlantis zůstávala 

na původním místě na Zemi a jediné, co mohli dělat, bylo sledovat postup a hlásit všechny 

změny. Těch prvních osm lodí zůstávalo tam, kam se dostaly po Jayově hlášení, že je mají za 

humny. Nezdržovaly se žádnými delšími zastávkami kromě nutné regenerace a dlouhými 

skoky překlenuly vzdálenost od okrajových obyvatelných planet, aby se zastavily v relativní 

blízkosti od soustavy s jediným zlatým sluncem a značně znepokojenou planetou jménem 

Země. Ostatní wraithské lodě se přibližovaly k nemnoha řídce obydleným planetám na okraji 

galaxie krátkými skoky, mezi kterými byly prodlevy právě tak na rychlý průzkum. Nebo 

sklizeň. Země stála v cestě ještě jednomu z větších uskupení, i když byla stále dost velká 

pravděpodobnost, že ji prostě minou, a Obrana Země podle všeho váhala s útokem. 

První napadaná planeta s lidskou populací a Hvězdnou Branou byla sklizena v takovém 

spěchu, že si Wraithové Brány zřejmě nevšimli, ale nález některé další byl jen otázkou času. 

 

Krabat stál na planetě s Hvězdnou Branou a střídavě se díval na oblohu a na neznámé 

symboly vytáčecího zařízení. Položil na něj ruku a namátkou zadal sedm symbolů, než 

zařízení aktivoval, ještě jednou si svítící symboly prohlédl. Pod jeho dlaní se rozsvítil červený 

vypouklý kruh, Brána se roztočila a po výtrysku nestabilních částic se na hranici horizontu 

červí díry rozběhly modrobílé vlnky. 

Krabat si do záznamového zařízení poznamenal symbol, určující jeho současnou pozici, a 

spokojeně pokýval hlavou. Antikové nezměnili po příletu do jiné galaxie svůj zavedený 

způsob vytáčení adres, takže pohyb Wraithských lodí bude rychlejší. Bylo to potřeba, protože 

tato galaxie byla mnohem větší, než Pegas. A bude v ní mnohem víc stravy, pousmál se 

Krabat. 

„Pokračujeme,“ řekl, jakmile se dostal na můstek. „Další soustava čeká, aby nás překvapila 

svou hojností.“ Další myšlenku potlačil hned v zárodku: Podle vzpomínek Anat je v nové 

velké galaxii čekal hned od počátku tuhý odpor mnoha lidských ras. Že se tak zatím nestalo, 

byl zázrak, který Wraithům pomohl při počátečních nesnázích s doletem a v prvním období na 

nových pastvinách. Krabat se sice celou cestu mezi galaxiemi těšil na boj s nějakým 

důstojným nepřítelem, ale v současném stavu by se Wraithům bojovalo těžko. Žádné velké 

ztráty si zatím dovolit nemohli. Naštěstí se těch pár řídce osídlených planet vzdalo bez odporu 

a poskytlo tak wraithskému společenství čas k nadechnutí. Přesto se mu při představě boje ať 

už vesmírných rozměrů nebo osobního souboje s nějakou vhodnou neznámou rasou na tváři 

objevil nepříjemný úsměv plný očekávání. 

Ostatní lodě jeho malé flotily se zatím věnovaly zkoumání dalších planet soustavy. Velitelé 

trvali na přesnosti a úplnosti, ale průzkum zbytečně neprodlužovali. Nebylo proč. 

První planeta místní hvězdy nebyla nijak zajímavá. Pod vysokou nažloutlou oblohou byla 

pustá pláň s několika jezírky bublající rtuti a žlutými skvrnami síry. Sondy minuly právě 

sklizenou, přesunuly se k další planetě a rychle ji minuly. V plynném oblaku nebylo co hledat 

a malé kamenné jádro uprostřed nebylo zajímavé. Čtvrtá byla rozpálená vulkanickou činností 

a řídká vrstva ovzduší byla toxická. Na páté se pěnil oceán, kde právě vznikaly první známky 

života, ale ledové čepičky na pólech brzy pohltí celý povrch a planetka bude čekat pár set let, 

než se znovu dostane do příznivého postavení s místním sluncem tak, jak tomu bylo právě 

teď. 

Všechny údaje byly uloženy a malá flotila organických lodí se vydala na další cestu. 

 

Ana-al tiše zuřila a většinu své energie musela vynakládat, aby to na ní její posádka 

nepoznala. Matka odletěla kdoví kam a Krabat velel lodi, která právem patřila jí. Na Ana-al 

zůstal jenom ubohý křižník. Pokoušela se bránit a vznášet nároky na plavidlo se ZPM, ale 

nikdo ji neposlouchal, Krabat ji nechal křičet v komunikačním zařízení a klidně dal povel 
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k odletu. Ana-al zůstala na původním místě sama ve skupince osmi křižníků, které jí byly 

přiděleny. 

Komunikace se vstupem zbytku flotily do hyperprostoru přerušila a Ana-al se s tváří bledší 

než obvykle odmlčela uprostřed slova, hluboce se nadechla a narovnala. 

„Odlet!“ štěkla, aniž se na někoho podívala. 

Pilot odeslal pokyn ostatním křižníkům a společně vletěli do hyperprostoru. 

Let netrval dlouho. Cílová solární soustava slibovala možnost lidského života a k Ana-

alině radosti se na čtvrté planetě opravdu rozvíjela celkem uspokojivá civilizace, která neměla 

o Wraithech nejmenší tušení. 

Šest křižníků nechala v záloze za větším ze dvou měsíců obíhajícím planetu se slibnou 

zásobou potravy a se dvěma zbývajícími se usadila na orbitě. Zlost na Krabata ji nepřešla, ale 

změnila se v potřebu trochu si obyvateli planety pohrát, než dá pokyn ke sklizni. Nechala 

zjistit frekvence, na kterých místní lidé komunikovali, a se zářivým úsměvem jim vstoupila do 

hovorů. 

Po prvním šoku se jí dostalo vřelého přivítání a všechny dalekohledy se obrátily ke dvěma 

lodím neznámého typu na orbitě. Ana-al pečlivě vybrala pár pohledů na posádku svého 

můstku v plné práci a dostala pozvání do jakéhosi oblíbeného celoplanetárního vysílání zpráv 

a zajímavostí. 

Vydala poslední pokyny a s několikačlennou suitou nasedla do malé transportní lodi. 

Přistáli na ploché střeše vysokého domu, kde vysílání sídlilo, odmítli připravené pohoštění a 

s královnou v čele stanuli před jednoduchou kamerou. 

Moderátor se na královnu profesionálně usmál, ale úsměv mu povadl pod jejím přezíravým 

pohledem. 

„Tak tedy začneme,“ řekl škrobeně, povytáhl se na špičky, aby aspoň pocitově trochu 

vyrovnal výškový rozdíl, a usmál se do kamery. 

Na celé planetě netrpěliví diváci uviděli příjemnou tvář Ranalda vedle velice vysoké bledé 

dívky. Věděli, že se jedná o velitelku mimozemšťanů, kteří se nedávno objevili nad jejich 

planetou, a se kterými chtějí představitelé planety jednat o spolupráci. Všichni doufali, že 

takové spojenectví bude přínosnější, než styky se Zemí, která mohla nabídnout jenom 

omezenou lékařskou pomoc a s technologiemi dělala zbytečné cavyky. 

Ranaldova tvář zaplnila celou obrazovku a v tom okamžiku spustil svůj připravený 

proslov: 

„Náš první kontakt s cizí mimozemskou rasou po strašlivé pandemii! Je to úžasné. Jsou tak 

vyspělí! A přitom souhlasili, že se s námi o své znalosti podělí! Podle názoru našeho 

obyvatelstva jsou návštěvníci z cizí planety nejen na vyšší technické úrovni, ale zároveň jsou 

krásní. Jejich vysoké štíhlé postavy s dlouhými bílými vlasy a výraznými rysy lahodí našim 

očím a jejich hluboké hlasy zní příjemně našim uším. Jejich společenské uspořádání je sice 

neobvyklé, ale s trochou námahy pochopitelné. 

K naší velké radosti se rozhodli, že naše planeta je pro ně příjemné místo a její obyvatelé 

jsou velmi vhodní ke kontaktu. 

Jejich vládkyně dohodla s vládami všech států, že se mimozemští vědci, technici a vojáci 

rozejdou do všech koutů našeho světa a pomohou nám s urychlením vývoje. Nejkrásnější bylo 

nadšení, které projevila při zjištění, že se u nás lidé zdraví dotykem. 

Prohlásila – citujeme: „Vaše planeta a její národy jsou jednou z nejlepších ras, které jsme 

při našem putování nekonečnou temnotou a samotou vesmíru potkali. Velice se těšíme na 

spolupráci a na důkaz našeho přátelství budeme nadále v kontaktu s obyvateli vaší planety 

používat pouze pozdrav, který je vám vlastní.“ 

Vážení přátelé, je nám obrovskou ctí, že nás nyní v přímém přenosu poctí návštěvou sama 

královna tak jedinečné mimozemské rasy a představí se celé populaci planety. 
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Královno, vítejte… 

Áááá… pomozte… pomoc….“ 

Ana-al odtáhla ruku od vysušeného těla Ranalda a usmála se do kamery. Její obsluha se 

tiše vytratila, ale zařízení nechala zapnuté, takže obraz i zvuk se stále přenášel.  

„Velmi vhodní,“ pronesla pomalu a vyšla z nahrávacího studia. 

Po celé planetě už Šipky i pozemní jednotky všech osmi křižníků sbíraly zmatené 

obyvatelstvo a přenášely je do lodí. 

Ana-al s doprovodem nastoupila do přepravní lodi na střeše a odletěla, aby mohla z můstku 

koordinovat umístění potravy do jednotlivých plavidel. Byla rozhodnutá naplnit většinu 

přepravních plavidel a čtyři nebo pět křižníků do plné kapacity a odeslat je k lodím, ve 

kterých vznikali noví vojáci. Tam budou přebytky nejvíc prospěšné. 

Takže matka měla nakonec pravdu, pomyslela si mladičká královna. Tato obrovská galaxie 

skrývala hojnost pro mnoho nekonečně dlouhých wraithských generací. Vždyť byli teprve na 

jejím začátku a už narazili na bohatou planetu. 

Ana-al trpělivě čekala, až budou lodě naplněny a odletí předat náklad stravy na určené 

místo. Mezitím těkala očima mezi postupem naplánovaným pro její malé uskupení a několika 

dalšími možnostmi, které ji zaujaly. 

„Sejdeme se na těchto souřadnicích,“ řekla těsně před odletem zásobovacího konvoje. 

Velitel přepravy kývl. 

Ana-al věděla, že má pár dní, než se prázdné lodě vrátí, a rozhodla se pro malou 

soukromou zajížďku. 

 

„Takže Wraithi,“ pronesl Baal zamyšleně. Ten název nikdy předtím neslyšel a nic v něm 

nevyvolával. Otočil se od velkého okna s výhledem přes lehce zarostlou zahradu do širokého 

údolí s hnědozelenou řekou. 

Tvor, který si říkal Anat ho překvapil i nepřekvapil. Jeho družka Anat ho opustila tak 

dávno, že už si její poslední podobu nedokázal vybavit, i když věděl, že by ji poznal 

v jakémkoli těle. V té Wraithce určitě přebývala a nejspíš v ní i zemřela, jak mu tato nová 

Anat tvrdila. Sama hostitelka byla dostatečně zneklidňující i bez Anatiných vědomostí. Že si 

ponechala jméno symbionta, bylo podivné, a že našla Baala na jeho opuštěné výspě, to bylo 

přímo děsivé. 

„Ano, Wraithi,“ opakovala trpělivě Anat a stoupla si vedle posledního z vládců soustavy. 

„Představovala jsem si to jinak,“ pokračovala po chvíli s očima upřenýma do šedých mraků, 

které se povalovaly na vrcholcích okolních hor. 

Baal kývl. Už to říkala. Vědomí, že někdo vyhubil skoro celý lidský druh pár let předtím, 

než se Wraithové dostali do Mléčné dráhy, v ní vyvolalo záchvat nekontrolovaného vzteku, 

který svým životem odnesl jeden z nemnoha místních sloužících. Baal zuřivé krmení sledoval 

bez svých obvyklých poznámek a zbytky těla nechal na podlaze sálu tak, jak tam dopadly. 

„Překonali jste dlouhou cestu,“ řekl po další dlouhé pauze vyplněné pozorováním nudné 

scenérie za oknem. „Je něco, co bych mohl…“ zarazil se. Nevěděl, proč se vlastně snaží 

nabízet pomoc, když nemá nic, co by mohl pro Wraithy udělat. Jeho panství se scvrklo a sotva 

dokázalo uspokojit jeho potřeby, na další hladové – ne, ani potravu jim nemůže nabídnout, 

když má tak málo sloužících. Leda, že by… 

„Jsou tady planety s větším množstvím lidí,“ řekl naoko váhavě a nechal se chvíli nutit, 

než prozradil souřadnice planet, kde přebývaly zbytky svobodných Jaffů pod vedením Hen-

Lora. Jestli je Wraithové pochytají a snědí nebo zabijí, to bylo Baalovi jedno. Možná spolu 

budou válčit, ale Hen-Lor rozhodně nebude mít čas zase škemrat o lodě. Goa’uld potlačil 

škodolibý úsměv. Není nadto sledovat, jak se potenciální nepřátelé nebo hrozby zabíjejí mezi 

sebou. A kdyby byli Jaffové málo, měl ještě jeden trumf v rukávu. Polohu Země. 
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48. Valčík na rozloučenou 

 

Ana-al hned, jak zmizela poslední zásobovací loď v hyperprostoru, zadala vlastní kurz 

dalšího letu zbývajících plavidel, který se dost lišil od Krabatem naplánované trasy. Bylo jí to 

jedno. Planeta, kam se chtěla dostat, nebyla moc daleko, jen pár hodin cesty, což bylo v téhle 

obrovské galaxii vlastně za rohem. Už jednou na té planetě byla a toužila se na ni podívat 

podrobněji. Nejenom, že byla obydlená lidmi, ale také se tam vyskytovaly jiné zajímavé 

bytosti. Mladičká královna si hodlala užít trochu dobrodružství a zábavy, než její posádka 

sklidí co nejvíc lidí. 

„Hlavní výsadek začne na okraji hlavního města a bude postupovat k jeho středu, další 

obsadí největší vesnice v okolí. Vyberu si deset vojáků, kteří mne doprovodí. Místo svého 

vstupu na planetu určím, až budeme nad ní,“ obrátila se před doletem k planetě na velitele 

svého křižníku. 

Mlčky kývl. 

„Až opustím loď, převezmeš velení, budeš koordinovat sklizeň a zasáhneš všude, kde 

dojde k nepokojům,“ pokračovala Ana-al. Pochybovala, že by se někdo vzpouzel, ale 

velitelova hluboká úklona po jejích posledních slovech ji přesvědčila, že získala další kousek 

jeho podpory a úcty, který ji nestál vůbec nic. Spokojeně odešla do svého pokoje, aby si před 

dobrodružstvím odpočinula. 

„Jsme na místě, paní,“ ozval se jeden z nižších důstojníků ve dveřích královnina pokoje. 

Ana-al se po něm rozladěně otočila. Někteří k ní stále vstupovali bez vyzvání. Věděla, že by 

to měla rychle zatrhnout, ale teď ne, teď se letí bavit na planetu a nic jí nezkazí náladu. 

Problémy s posádkou vyřeší potom. 

„Vaše loď i doprovod jsou připravené k odletu,“ řekl ještě Wraith, když kolem něho 

vycházela ze dveří. 

„Přistaneme tady,“ ukázala na paseku uprostřed velkého lesa bez většího zkoumání mapy. 

Podle útržku vyslechnutého rozhovoru by to mělo být správné místo na nějakou tu zábavu. 

Malá přepravní loď přistála na východním konci paseky. Nejdřív z ní vystoupilo osm 

vojáků s maskou, pak Ana-al  s pilotem. Procházeli pomalu nízkou travou a rozhlíželi se na 

všechny strany. Podle královny by zde měli být divní tvorové vhodní ke zkoumání. 

Došli na druhý okraj paseky a zůstali stát pod prvními stromy. Slunce zmizelo za vrcholky 

lesa a nad pasekou se vytvořily pásy lehkého oparu, který byl skoro neviditelný, ale mátl 

vidění. 

„Vítáme tě, paní, a vítáme i tvůj doprovod,“ ozvalo se Ana-al těsně u ucha až polekaně 

uskočila. Vojáci sáhli po zbraních, ale ruce na královnin pokyn zase spustili. 

Vedle Ana-al stál divný muž s dlouhýma ušima, silným copem a huňatým pruhovaným 

ocasem přehozeným přes jedno předloktí. 

„Jsme rusálové. Přidáš se dnes v noci k našemu tanci?“ uklonil se divný muž, až kolem něj 

zavlál lehký šátek. 

Ana-al se pousmála. Takový druh dobrodružství sice na mysli původně neměla, ale tanec 

byl její srdeční záležitostí. Jako malé jí Ace vyprávěl drobné příběhy ze života prvních 

Wraithů a tanec měl v jejich společnosti své místo. Často si pak tancovala, když byla sama. 

Sice nevěděla, jak má takový správný wraithský tanec vypadat, ale byla přesvědčená, že ji 

vede neviditelná ruka nějaké prastaré mocné královny z její pokrevní linie, a její tanec je 

dokonalý. 
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Přejela rusála očima od mašle na dlouhých uších až ke koženému řemínku obtočenému 

kolem palce u nohy, kde končilo složité vázání nahrazující vysoké boty a skepticky sešpulila 

rty. 

„Nejsem si jistá, jestli to zvládneš,“ řekla s despektem. 

„Dovol, abychom to vyzkoušeli,“ hluboce se před ní uklonil a skryl tak pobavený úsměv. 

 

Anat nespokojeně zavrčela. Baal skončil moc brzy. Vlastně podle názoru Anat skončil 

dřív, než vůbec začal, a jeho prudké oddechování ji rušilo. Otočila k němu hlavu a 

s pohrdáním se na něj podívala. 

„Málokdy jsem k něčemu takovému nucen,“ hekl. Dech se mu pomalu zklidnil a už 

rozvážným krokem se vydal na krkolomnou cestu mezi vystouplými kořeny a balvany 

trčícími mezi kmeny stromů. 

„Navíc jsem nevěděl, co ve tvém podání znamená slovo procházka,“ utrousil polohlasně. 

Když Anat projevila přání projít se po blízké planetě a, jak si Baal opožděně vzpomněl, 

použila výraz ‚proběhnout se po lese‘, netušil, že svoje slova bude brát tak vážně. 

Ani Anat sama nevěděla, co jí to popadlo, že chtěla do lesa. Původní představa rychlého 

pohybu mezi daleko stojícími stromy vzala brzy za své, když zjistila, že Baal s ní nedokáže 

držet krok. Kratičce se zamyslela a usoudila, že zřejmě potřebuje kompenzovat napětí, které 

se u ní objevilo po přeletu mezigalaktickým prostorem, ztrátě tolika lodí s celými posádkami, 

po dvou porodech a setkání s tím ‚vládcem soustavy‘, jak si Baal honosně říkal, i když 

nevládl ničemu. Napětí jí zůstalo a přidalo se k němu rozčarování. 

„Co tanec?“ navrhla v záblesku náhlé inspirace. 

Baal zůstal stát, zamyšleně nakrčil čelo, a pak se k ní otočil s hlubokou úklonou. 

„Bude mi ctí,“ zamumlal, narovnal se a hlasitěji pokračoval: „Pokud si tedy pod pojmem 

tanec nepředstavuješ něco podobného té tvojí procházce.“ 

Anat se konečně pousmála. Tanec v jejích představách znamenal kdeco. Od pomalého 

osamělého kroužení v prázdné královské komnatě, přes hopsání se svými dcerami až po 

aktivity vyhrazené jenom velice úzkému kruhu jejích ctitelů, který se v poslední době 

smrsknul na jediného. Inasari. Možná bylo načase ten kruh zase trochu rozšířit. 

 

Shana ležela s očima dokořán a bála se mrknout, i když se jí v koutcích hromadily slzy a 

prorážely si lechtavou cestičku přes spánky do vlasů nad ušima. Bála se, že už pak nedokáže 

oči otevřít a propadne se do té zlaté záře, která na ni číhala na pokraji spánku. 

Roztřeseně se nadechla a zašeptala: „Tohleto mi nedělej. Prosím. Ne.“ 

V myšlenkách se jí probudila dávno zapomenutá vzpomínka na mentální útok, kterému 

kdysi stěží dokázala odolat. Ale tehdy byla mladá a silná a jistá si sama sebou, což se o jejím 

současném stavu nedalo říct. 

„Nebudu naléhat. Chtěl jsem vědět, jak se ti daří. Jestli jsi stále…“ 

Shana se chraplavě rozesmála. Netušila, že i myšlenka se může zadrhnout uprostřed, 

utopená v rozpacích. 

„Naživu?“ zeptala se nahlas. „Jo, ještě žiju.“ Na okamžik se zarazila, a pak hned 

pokračovala: „A to jsem si myslela, že už přestávám bláznit. Zatím jsem jedno bláznovství 

vyměnila za jiné. Paráda!“ Poslední slovo vykřikla do prázdného pokoje. 

“Na Atlantis jsi věděla, že telepatie není bláznovství. Co se teď změnilo?“ pokračoval hlas 

v její hlavě. 

„Všechno,“ zašeptala neslyšně. „Zůstal jsi v Pegasu a teď o tobě sním s otevřenýma očima. 

To jsem to dopracovala.“ 

„Nejsem v Pegasu. Wraithové, co tam zůstali, už neexistují. Jsem tak blízko, že stačí jen 

natáhnout ruku. Vidíš?“ 
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Shana mrkla. V posledním okamžiku si uvědomila, co dělá, a snažila se tomu zabránit, ale 

už bylo pozdě. Oči se jí zavřely a před vnitřním zrakem uviděla toho Wraitha, kterému na 

Atlantis říkali Todd. Wraitha se zářivě žlutýma očima, který z ní skvělou manipulací téměř 

dostal souřadnice Země. 

„Žádné souřadnice nepotřebuji,“ ujistil ji s lehkým úsměvem. „A jsem opravdu rád, že 

pořád žiješ.“ 

„Jak jsi mě našel?“ zavrčela. Snažila se vší silou otevřít oči do nemocničního pokoje. 

Marně. 

„To ten tvůj skok, kterým jsi mě zachránila před Michaelovou střelou. Nechal mezi námi 

spojení.“ 

„Byli jiní lidé, důležitější,“ namítla rozechvěle. 

Toddův úsměv se vrátil s lehkým zavrtěním hlavy. „Našel jsem tebe. Co mám udělat, abys 

mi uvěřila, že jsem skutečný?“ 

„Ale ty nejsi. A i kdybys byl, nevěřím ti. Nechci tě ani ve snech, ani ve skutečnosti, mám 

dost problémů i bez tebe. Jdi pryč a už se nevracej.“ 

„Pak tedy,“ lehce se před ní uklonil a úsměv mu z tváře zmizel, „mi věnuj poslední tanec.“  

Bez rozmýšlení mu do natažené dlaně položila ruku a druhou ho chytila za rameno. Přitiskl 

ji k sobě a zvolna kroužili nekonečnou namodralou plání. Nechala se kolébat pomalým 

rytmem a myšlenky se jí rozběhly všemi směry. 

„Ne!“ vykřikla najednou a odstrčila ho od sebe. Nevědomky mu prozradila pandemii, 

Shermaal i polohu mnoha obydlených planet. „Jdi pryč!“ 

Znovu se snažila otevřít oči. Tentokrát se jí to podařilo. Ještě zahlédla zubatý úsměv mezi 

tenkými rty a pak už se dívala do tváře značně znepokojeného lékaře. 

„Jsem v pořádku,“ vydechla a pokusila se o malý úsměv. „Jen ošklivý sen,“ dodala na 

vysvětlenou. 

Lékař se uklidnil, odešel a Shana osaměla. 

„Jenom sen,“ zopakovala sama sobě. Pokud jí paměť aspoň trochu sloužila, Wraithové v 

Mléčné dráze nebyli, a její pocit, že podlehla wraithskému telepatickému doteku, byla jenom 

reakce na… možná na ty pilulky, které jinak téměř zázračně pomáhaly. 

 

Ana-al se ohnula v pase, aby chytila dech, ale hned zase pokračovala v tanci. Ti rusálové 

byli neuvěřitelní. Už chápala, proč se Maye a Jamesovi z této planety nechtělo. Pohlédla 

k temné obloze a odhadovala, kdy přijde svítání. Jak sklápěla pohled, všimla si, že její vojáci, 

kteří se večer také všichni přidali ke společnému tanci, se sotva pohybují. Ten pohled ji 

přinutil k dalšímu vypětí. Zatočila se, vyskočila, dopadla do dřepu a hned se vymrštila, 

prohnutá v zádech a s rukama rozpaženýma. 

Byl to poslední pohyb na celém palouku, protože mezitím rusálové na nějaký tajný pokyn 

přestali tancovat. 

„Skvělé. Jsi úžasná,“ usmíval se na ni ten, kdo ji oslovil jako první. „Možná by bylo na 

místě, abych se ti konečně představil. Jsem Andělín VeselýŘezáč. Teď uvidíš, jak se moji 

vyčerpaní druhové krmí. Jindy se musíme spokojit s drobnou kořistí, ale tentokrát...“ Nechal 

větu otevřenou a pokynul Ana-al k místu, kde se po celonočním tanci wraithští vojáci únavou 

zhroutili k zemi. 

Ana-al vykřikla a překryla si ústa dlaní. Rusálové bez zjevné námahy trhali její vojáky na 

kusy a soukali do sebe celé paže, vytrhaná žebra, viděla jednoho z tanečníků, jak nepřirozeně 

roztáhl ústa a vložil si do nich celou wraithskou hlavu. 

„Jak jsem říkal, naše strava je většinou malá. Hmyz na této planetě nedosahuje velkých 

rozměrů, ale vaše přítomnost, to je jako zásah jednoho ze starých bohů. Jste nějaká zmutovaná 
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obdoba hmyzu. Velice chutná obdoba hmyzu,“ usmál se Andělín. „Budeme dost silní, 

abychom ovládli celou planetu. Nebo možná,“ přimhouřil oči, „i víc.“ 

Ana-al právě sahala do šatů pro skrytý komunikátor, aby přivolala pomoc, ale při 

posledních Andělínových slovech se zarazila. Znovu se podívala, jak snadno si s jejími vojáky 

rusálové poradili, a rozhodla se, že nebude riskovat přesun těch děsivých tvorů na svoje lodě. 

Otočila se a rozběhla se pryč. Neudělala ani jeden dlouhý skok, když ji silná ruka chytila za 

rameno a strhla ji zpět. Zavrávorala a pokusila se vykroutit, ale sevření bylo silné a stalo se 

jenom to, že se jí vykloubila ruka. Pak ucítila, jak se trhají svaly a šlachy a nakonec povoluje 

kůže. Andělín stál za ní a strkal si celou její paži do úst. Klopýtla, jak jí ztráta ruky porušila 

rovnováhu těla, ale hned se vzpamatovala a místo útěku zaútočila druhou rukou. Pomyslela si, 

jaké má štěstí, že přišla o pravou a ne o levačku, kde měla krmný otvor. Přitiskla ho 

Andělínovi na prsa a zhluboka se napila jeho energie.  

Polkl a rozesmál se. „Zábavné. Ale tohle na nás neplatí.“ Tvář mu zvážněla. Chytil ji za 

prsty a odtrhl od sebe její ruku. „Živíme se hmyzem, který bývá jedovatý, takže musíme být 

imunní.“ Ruku jí pustil, ale vzápětí ji chytil za hlavu a trhl. 

 

Sklizeň na planetě se nedařila tak, jak si velitel představoval. Lidí bylo málo a pozemní 

jednotky napadal velký okřídlený tvor, na kterého nepůsobily žádné wraithské zbraně. Velitel 

netrpělivě čekal, kdy se ozve královna Ana-al, aby mohli odletět, ale její komunikátor stále 

mlčel. Nakonec se rozhodl, že se vystaví jejímu hněvu a vyslal průzkumnou Šipku na pozici 

přepravní lodě na planetě. 

„Právě vzlétají,“ ohlásil pilot, když se přiblížil nad les, odkud se ozýval automatický hlásič 

pozice. 

Velitel odvolal poslední sběrné jednotky a vypravil se do hangáru přivítat Ana-al. Stál před 

pomalu se otvírajícím vstupem a překvapeně zíral na divné muže, kteří v neuspořádaném 

davu vystupovali z plavidla. Nejprve si myslel, že se královna sama zúčastnila sklizně, a 

pokynem přivolal několik vojáků, aby stravu odvedli do připravených cel. Pak se před ním 

jeden z těch mužů zastavil a s úklonou odhalil zuby rudé od krve. 

„Jmenuji se Andělín VeselýŘezáč. Máte krásnou loď a je plná potravy. Přebíráme ji.“ 

Velitel se na něj vrhl, ale něco ho uchopilo zezadu za krk a prudce zakroutilo. 

 

Anat nespokojeně zavrčela. Baal skončil moc brzy. Vlastně podle názoru Anat skončil 

dřív, než vůbec začal, a jeho prudké oddechování ji rušilo. Otočila k němu hlavu a 

s pohrdáním se na něj podívala. 

„I tohle tě unavilo?“ zeptala se. 

Baal se zašklebil, zvedl ruku a nechal ji zase spadnout na lůžko. 

Anat si dlaní přejela po těle a zarazila se na břiše, zamyšleně se na něm poklepala prsty a 

usmála se. 

„Mám hlad. Potřebuji víc síly,“ povzdechla si. Počáteční vývoj nové královny byl značně 

nepohodlný. Znovu se zadívala na Baala. „Snad to za to bude stát,“ zamumlala nezřetelně. 

„Ale nejdřív potřebuji energii.“ Bez dalšího váhání přitiskla Baalovi k hrudi krmnou ruku. 

Goa’uld překvapeně vyjekl a zalapal po dechu. Snažil se vzchopit a bránit se, ale Anat byla 

hladová a rychlá. Energie se přelévala takovým tempem, že neměl šanci. Jeho vpadlé tváře 

získaly šedivý nádech a prsty s dlouhými nehty, které jí zaťal do paže, se odlamovaly jako 

suché klacíky. 

„Je po všem. Svůj úkol jsi splnil,“ naklonila se k němu. „Jsi rád, že tvoje energie pomůže 

přežít našemu společnému dítěti? Slibuji, že z ní bude královna. Něco, na co ty ses nikdy 

nezmohl.“ Poslední slova už syčela do tváře mrtvoly. 
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49. Tři 

 

John Sheppard seděl na kraji chodníku a v náručí svíral kytaru. Byla to poslední věc, co mu 

zůstala, a právě řešil to největší dilema ze všech – má ji prodat a koupit si další pití? Zdálo se, 

že dospěl k nějakému rozhodnutí, protože se opřel levačkou o obrubník a opatrně se zvedl. 

Očima zapátral po nejbližší zastavárně a kytaru uchopil pevněji za krk. 

„Takhle zacházíš s půjčenou věcí?“ oslovila ho nezřetelná postava na chodníku. 

„Cože?“ zamumlal. Snažil se zaostřit, ale nedařilo se mu. 

„Proč už nehraješ?“ pokračovala postava v divných dotazech. 

„Proč?“ opakoval John nechápavě. 

„To budou mít Wraithové snadnou práci, až přiletí.“ To už nebyla otázka, ale konstatování. 

„Wrai… přile… Co?“ slova neznámé osoby se mu jen stěží usazovala v mozku a 

způsobovala mu bolest. Zamrkal, ale na chodníku proti němu nikdo nestál, jen pár lidí 

spěchalo za svými záležitostmi, a když Johna míjeli, odvraceli tváře. 

John stál chvíli na místě se skloněnou hlavou a usilovně se snažil myslet. Proč už nehraješ? 

Proč nehraješ, když přiletí Wraithi? Proč nehraješ… Wraithům? Potřásl hlavou a pomalu se 

vydal na malé náměstíčko s kašnou. Na zastavárnu zapomněl. 

Sedl si u kašny, kytaru položil do klína a hrábl do strun. Po prvních akordech se zarazil, 

pootočil dvěma kolíčky na doladění a začal znovu. 

„Vždyť hraju,“ zabručel si pro sebe, jak se mu hlavou pořád dokola točila stejná slova. 

Stačila chvilka a narovnal se, zvedl hlavu a začal i zpívat. Ochraptělý hlas se mu po prvních 

slovech pročistil a netrvalo dlouho, než se před ním na zemi objevila první mince.  

Ten večer sice na celou láhev nevydělal, ale k panáku něčeho ostřejšího si dal plněnou 

bagetu a usnul s kytarou v náručí. Na Wraithy si už nevzpomněl. 

 

Krabat přecházel před královniným křeslem a zachmuřeně se díval pod nohy. 

„No tak? Ani svoji královnu nepřivítáš?“ ozvalo se od vstupu. Anat se jednou rukou 

opírala o rám dveří a druhou měla lehce položenou na břiše. Ne, že by zatím potřebovala 

oporu, ale měla potřebu kontrolovat svůj nový stav alespoň symbolicky. Nevracela se do své 

vlajkové lodi přímo, ale velkou oklikou, při které se zastavila v dalších čtrnácti lodích a dala 

jim speciální úkoly. Všech výhod je třeba využít tak, aby byly co nejúčinnější, a každé 

zaváhání by se mohlo vymstít. To Anat nehodlala připustit. Proto jí návrat trval déle, než 

veliteli své lodi původně naznačila. Věřila, že se její zdržení bohatě vyplatí. 

Krabat překvapeně zvedl hlavu, když uslyšel Anatin hlas, a pak se ke královně vrhl. 

„Má paní!“ vykřikl samou radostí tak hlasitě, až Anat ucukla. „Náš postup probíhá podle 

plánu, na dvou planetách jsem nechal –,“ zarazil se před královninou zvednutou rukou a 

sklonil hlavu. 

„Vím,“ ujistila ho Anat. „Nejstarší kokony už byly osazeny podruhé a noví vojáci mají 

dostatek potravy. I na té třetí planetě, kterou jsi vybral, vědci dosahují úspěchů, i když jim 

příliš potravy nepřichází. Přesto otestovali novou loď a první výsledky jsou uspokojivé. A teď 

mi ukaž mapu nejbližšího okolí,“ ukončila za Krabata jeho hlášení a byla spokojená, že se jí 

ho podařilo zkrátit na minimum. 

Krabat ji doprovodil na můstek a rozsvítil velký obraz zatím prozkoumané galaxie. 

Anat před ním stála a zamyšleně se prstem ťukala do spodního rtu, když si prohlížela 

hvězdná uskupení.  
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„Nejlepší to bude tady,“ určila po dlouhé době skupinku značně vzdálených hvězd na 

okraji mapy. „Pošli všechny nejbližší lodi a možná taky pár vzdálenějších do těchto soustav, 

aby provedly dokonalé sklizně a úplný průzkum. Žádné maskování a ať nepospíchají. 

Rozhodně s nimi neztrať spojení. Bylo by vhodné, kdyby někdo z místních obyvatel stačil 

odejít Portálem,“ řekla a významně se na Krabata podívala, rychle vyťukala řádku příkazů a 

pokračovala: „Vynechej ze svých plánů lodě, které jsem právě označila, ty nepřijímají 

rozkazy od nikoho jiného než ode mě.“ 

Krabat se mlčky uklonil a začal sestavovat příkaz pro lodě nacházející se nejblíže určeným 

systémům. 

„Kde je Ace?“ zaskočila ho Anat vzápětí dotazem. 

„Tady,“ ukázal na stále rozsvícené mapě polohu Aceovy malé flotily. 

„Ať mi sem pošle jednu ze svých lodí. Osobně může zůstat, kde je, ale ty dva Wraithy, 

které jsme našli, by měli cestou vysadit v našem novém doku. Zařiď to.“ 

Další Krabatova mlčenlivá úklona ji potěšila. Bylo to po Baalově neustálém žvanění 

příjemně uklidňující. 

 

„Nepoletíte zpátky,“ řekl na Aceově lodi rozzlobeně Aiwe Jamesovi a Maye. „Podle 

Krabatova plánu byla vaše bývalá planeta v první vlně sklizní, takže tam už nic není.“ 

Maya se chtěla nadechnout k protestu, ale James ji chytil za ruku. „Potřebujeme,“ začal 

pomalu a hlavou mu běželo, jak má vysvětlit, že je pro ně pobyt v Úlu jako pro běžné členy 

posádky nepřijatelný. 

„Potřebujeme práci,“ dořekla Maya. „Jsme mechanici. Dejte nám něco k opravování a 

bude od nás pokoj.“ Nejraději by si řekla o malou loď, ale na poslední chvíli se rozhodla, že 

bude lepší postupovat po malých krůčcích. 

Aiwe se zamračil. Trčeli na jednom místě už hodně dlouho a Ace nikomu nedal žádné 

vysvětlení. Skoro celou dobu byl zavřený v jedné z kajut, pouštěl k sobě jenom Zaka a velice 

sporadicky Michaela. Původní Aiweho nadšení, že nebude spadat pod nějakou podřadnou 

královnu nebo ustrašeného velitele, bralo rychle za své a ti dva před ním mu moc nepřidávali. 

„Opravy,“ zašeptal si pro sebe a rozhlédl se. Aceova loď opravy nevyžadovala, a pokud 

ano, dokázala si o ně velmi konkrétně říct. ZPM získané na Nové Veitoně bylo za léta 

propojení tak vrostlé do organické hmoty, že s ní v podstatě splynulo a došlo k nějakému 

druhu symbiózy. Ani královna Anat netušila, že trochu zvláštně tvarované plavidlo velitele 

Ace využívá modul nulového bodu. 

„Víte co? Zeptejte se sami,“ ušklíbl se nakonec nad žádostí Jamese a Mayi a odvedl je 

k jedné z uzlovitých stěn plavidla. Na jeho pokyn k ní přitiskli ruce. Víc jim toho neřekl a 

Maya s Jamesem se na sebe zaraženě dívali. Věděli, že Aiwe je v rámci klasického 

společenstva trochu zvláštní, ale v Aceově posádce se takových a podobných výjimek našlo 

tolik, až to přestávalo být neobvyklé. 

James vytřeštil oči a pak se mu stáhly do úzkých štěrbinek, když se loď dotkla jeho mysli. 

Maya na tom byla podobně.    

„Hmmm,“ protáhl James, když se vzpamatoval a odtáhl ruku od stěny, „to by šlo.“ Mrknul 

na Mayu a společně zmizeli Aiwemu z očí v jedné z postranních chodeb. 

Aiwe se podíval z prázdné chodby na lehce se chvějící stěnu lodě a zpátky, pokrčil rameny 

a pokračoval v cestě na můstek. V mysli se mu ozvalo volání z můstku. Někdo z lodi nejvyšší 

královny se dožadoval velícího důstojníka a v této chvíli jím byl Aiwe. 

Bývalý obyvatel Via dimidia se otočil a rychle vykročil za svými povinnostmi. 

 

Andoriel seděla před srubem a nastavovala tvář slunci. Konečně toho roku začalo hřát a 

bývalá knihovnice a členka expedice Atlantis cítila, jak ho její kůže netrpělivě nasává. 
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Myšlenky se jí jen líně povalovaly hlavou a volně odplouvaly, až zůstala jen zlatavá záře pod 

zavřenými víčky a příjemný pocit tepla. 

„Takový odpor jsem nečekal,“ ozvalo se jasně a zřetelně. V jednolité žluti slunce se 

objevily tmavé skvrny a složily se do protáhlého obličeje. 

Andoriel polkla. O Aceovi se jí v poslední době zdálo často, takže jeho přítomnost za 

zavřenýma očima nebyla zase tak zvláštní. Podivné bylo, že si byla dost jistá tím, že nespí.  

„Ace?“ vyslala opatrně k tváři, která připomínala negativ fotky. 

„Už celou věčnost se snažím tě kontaktovat,“ zamračil se na ni. „Všichni ostatní nějak 

reagovali, dokonce i Sheppard, jen ty jsi zůstala uzavřená.“ 

„Věčnost?“ zopakovala posměšně. 

Tvář na okamžik zmizela a Andoriel se lekla, že přišla o nečekaný příjemný sen. 

„Na sny není čas. Pokračují vaši lékaři ve zkoumání hoffanského viru? Vynalezli nějaký 

jiný způsob, jak Wraithy zbavit jejich závislosti?“ ptal se negativ Ace. „Přišli na něco, co 

nám pomůže?“ 

Andoriel ucítila, jak jí na tváři zašimral nějaký hmyz, a dostala strach, že se spojení, ať už 

skutečné nebo vysněné, ztratí. 

„Andoriel!“ houknul Ace, až jí jeho hlas rezonoval v hlavě. 

V rychlosti si myslí nechala proběhnout Shermaal a pandemii s důrazem na to, že 

Wraithové a jejich stravovací návyky v Mléčné dráze nejsou problémem číslo jedna. U té 

myšlenky se zarazila. Pochybovala, že by k ní dosáhl telepatický přenos z Pegasu. 

„Priority se mění,“ ujistil ji s tajemným úsměvem Ace. 

Andoriel sebou trhla a zamrkala do slunečného dne. Jako první ji napadlo, že už blázní, ale 

na to byla mentální návštěva moc živá. Nějakou dobu ještě seděla a mračila se přemýšlením, a 

pak se sbalila na cestu. Měla otázky, které nemohla položit po telefonu. 

 

Maya a James stáli před vchodem do jeskynního labyrintu na neznámé planetě a podle 

pokynů čekali, až pro ně přijde doprovod. 

Maya k sobě tiskla rty napůl vzteky a napůl lítostí. Konečně se dostali do lodě, které 

dokázali porozumět bez pátrání a zkoumání, a v tu chvíli je odvolali na nějakou neurčitou 

misi. Královna nepovažovala za důležité vysvětlovat své rozkazy a Maya s Jamesem neměli 

tušení, co je na téhle pusté planetě čeká. Zak, podobně rozčilený jako oni, že musel opustit 

svého velitele a odletět za Krabatem, je vysadil na určeném místě a sotva se na ně při 

rozloučení podíval. 

Z ústí jeskyně vykoukla hlava zakrytá maskou, kývla na ně a zase zmizela. James lehce 

stiskl Maye prsty, než se od ní oddělil a následoval wraithského zakuklence. Maya se ještě 

rozhlédla, ale kromě skal a chuchvalců mlhy nebylo vidět nic. S povzdechem se vydala za 

ostatními do jeskyní. 

 Dlouho šli ve tmě a chladu podzemních chodeb a Jamesovi začalo připadat, že tak jdou už 

celé věky, když jim do tváří fouknul lehký vánek, a po dalších dvou odbočkách uviděli na 

konci chodby matné světlo. 

Maya si všimla, že stěny chodby netvoří skála, jak by se dalo předpokládat, ale organická 

hmota podobná té, ze které byly vytvořeny wraithské lodě. Zvedla ruku a po blízké stěně 

přejela dlaní. Hmota se pod jejím dotekem prohnula a zavlnila. 

Třeba se s ní taky dohodneme, napadlo Mayu a trochu veseleji se rozběhla za Jamesem a 

jejich průvodcem. 

Na druhém konci jeskynního systému na ně čekala nově postavená loď a nevrlý tým 

wraithských vědců, který po nich chtěl nemožné a pokud možno včera. 

James se rozhorleně bránil návalu nesmyslné práce, dokud si neuvědomil, že místní 

Wraithové jsou hladoví a proto pospíchají, aby bylo první plavidlo v provozu, a mohli se 
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s ním přepravit někam, kde bude dostatek potravy. Chytil Mayu za ruku a zatáhl ji dovnitř 

lodě. 

„Čím dřív budeme hotovi, tím dřív odletíme,“ řekl na vysvětlenou, když se hned pustil do 

práce. 

Maya nad jeho horlivou snahou jen pokrčila rameny a znovu přejela rukou po ploše 

organické hmoty kolem sebe. Snažila se myšlenkou proniknout k jádru jejího vnímání, ale 

nedařilo se jí to. Zklamaně ruku odtáhla a začala se rozhlížet, kde bude nejvíc užitečná.  

James ani nezvedl hlavu. Věděl, že Maya si práci najde sama. 

Za týden vyletěla první nová loď pouze s pilotem na oběžnou dráhu a po dvou dnech 

testování nastavila směr k jedné z líhní, kde nabere posádku a zásoby, a po krátké odbočce 

zpět, aby vyložila většinu potravy hladovějícím vědcům, se připojí se k obsazování galaxie. 

Mezitím v jeskyních skrytých v mlžném oparu vznikala další plavidla trochu odlišného typu, 

než Wraithové používali dosud. James a Maya navrhli několik úprav pro zlepšení odolnosti 

lodí i zkrácení regenerace a prodloužení skoků, které byly s několika obměnami přijaty. 

Po sestavení první lodi už ty další nezabraly tolik času a malá osamělá skupinka vědců a 

techniků odesílala nová plavidla, sotva na ně dorostl organický materiál. Náhradní piloti 

přilétali se zásobováním a nikdy se nezdrželi dlouho, než pro ně byla připravena další loď. 

 

Rodney McKay stál mezi dvojčaty Johnem a Keithleen a nechal se jimi podpírat. Nohy se 

mu třásly stejně, jako zbytek těla. Elizabeth se na otce podívala a převzala urnu s matčiným 

popelem sama. Bála se, že by ji stařík upustil. 

„Půjdeme,“ řekla tiše a jako první vyšla do rozzářeného jarního dne. 

Dvojčata musela Rodneyho popostrčit, aby ho přiměla k pohybu. 

Jimmy čekal před budovou krematoria, usadil Elizabeth na přední sedadlo a otevřel dveře 

do zadní části auta, aby tam dvojčata dostrkala otce a usadila se každé z jedné jeho strany. 

Doma Rodney natáhl ruce a Elizabeth mu do nich opatrně vložila urnu, pak zmizel za 

dveřmi své pracovny a všichni čtyři slyšeli cvakání zamykaného zámku. Podívali se po sobě. 

Keithleen udělala krok k zamčeným dveřím, ale John ji chytil za ruku a zavrtěl hlavou. Mlčky 

se rozešli po domě. Dvojčata zmizela ve svých pokojích a Elizabeth s Jimmym odešli do 

kuchyně. Eli jim oběma nalila kávu a sedla si ke stolu. Složila si ruce před sebe a dívala se, 

jak z hrnku vystupuje pára a pomalu mizí, jak tekutina chladne. Zvednout ho a napít se jí 

připadalo nad její síly. Pohled jí přejel z hrnku na nažloutlý papír s úředním razítkem, který 

ležel na stole a ještě se trochu krčil, jak byl původně poskládaný v obálce. S vyjádřením 

soustrasti v něm zároveň bylo oznámení, že další rozestavěná vesmírná loď ponese jméno její 

matky. Zvedla ukazováček a posunula papír až k okraji stolu. Chvíli balancoval na hraně, a 

pak sklouzl a doplachtil na podlahu. Zůstal ležet rohem zachycený pod odpadkovým košem. 

Eli si pro sebe kývla. Přesně tam patřil. 

Jimmy rozpačitě přešlápl a odešel do obývacího pokoje. Postavil kávu na konferenční 

stolek a nalil si do silnostěnné sklenice loužičku zlatavé tekutiny z karafy v baru. Postavil se 

k oknu, díval se ven a upíjel. Na kafe úplně zapomněl. 

 

 

 

50. Dva 

 

Malá šedá bytůstka otevřela oči a zoufale zavzdychala. Boj o drobné tělo nepřestával a 

nebyl nic platný všechen čas strávený v biolůžku. Baanan se nevzdávala a Kattie musela 

žasnout nad silou vůle toho tvora. 
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„Jsi v pořádku?“ naklonil se nad ni Olaf. 

Baanan-Kattie natáhla ruku a dovolila mu, aby jí pomohl se zvednout. Odpovědět 

nedokázala, boj byl příliš vyčerpávající. 

„Potřebujeme pomoc,“ vysvětloval Olaf, když se Baanan-Kattie otočila, aby zkontrolovala 

čas pobytu v biolůžku. „V galaxii začala působit nová síla. Jsou to ti, ze kterých je tvá 

původní hostitelka. Dost úspěšně se jim daří likvidovat zbývající lidské osídlení, přestože jsou 

zatím jen na nepatrném území.“ 

„Wraithi,“ otočila se k němu Baanan a samou radostí, že se snad blíží její původní druh, 

zcela potlačila Kattie, „vás zlikvidují jako obtížný hmyz, pokud jim neuhnete z cesty a 

nevydáte mě zpátky.“ 

Olaf se rozpačitě dotkl rukou brady, ale nenapadla ho žádná vhodná věta k tomu, že tělo 

Kattie stále nemá jenom jednu mysl. Takový stav byl dlouhodobě neudržitelný. 

„Když jsme u toho hmyzu,“ začal uvažovat nahlas, „možná v tom je problém.“ 

Baanan-Kattie naklonila hlavu na stranu, prskla, že jí nepohyblivé svaly na tváři 

znemožnily se ušklíbnout, a zároveň cítila lítost, že byla její mysl vybraná pro tak 

nepřizpůsobivého jedince. 

„S tím ti nepomůžu, Olafe,“ prohlásila rozhodně a pro jednou se obě její části shodly. 

 

„Takže nebudeme jenom sedět a dívat se, jak ty bledý obludy vyžírají Mléčnou dráhu?“ 

ujistil se Oliver Martens zcela neformálně v kanceláři velitele SGC. 

Generál Davis zavrtěl prošedivělou hlavou. „Proto sedíš tady, Olie, a ne na můstku svý 

lodi. Všechny vás z ní vyhnali, aby tam mohli namontovat další pekelný stroje. Budete je 

potřebovat.“ 

Plukovník Martens se zavrtěl na židli. Ze všeho nejvíc si přál na montování těch 

‚pekelných stojů‘ dohlížet. 

Už se ví, kam poletíme?“ zeptal se. Nedoufal v konkrétní odpověď, jen se mu nechtělo 

hledat si ubytování někde v hotelu, protože ve svém miniaturním bytě na vojenské základně 

měl sotva nejzákladnější vybavení. Ve skutečnosti bydlel ve své lodi a rozkaz k jejímu 

opuštění pro něho byl jako vyhoštění. 

K jeho úžasu měl generál docela konkrétní informace, o které se s ním podělil, a dokonce 

mu ukázal na mapě galaxie, kam je rozkaz odnese. 

„Začali se tam stahovat, tak jsme zvědaví, co tam mají, protože všechny lidské populace 

v té oblasti už stačili sklidit. Pár lidí jim uteklo Branou, ale byla jich jen hrstka,“ dopověděl, 

co by se oficiálně plukovník stejně dozvěděl během pár hodin. 

 

„Zaútočíme nečekaně a zmizíme, než se stačí vzpamatovat. Jen si pamatujte, že čím víc 

jich poškodíme, tím lepší to pro nás bude, tak se nezdržujte dorážením raněných. Ti nám 

neuniknou tak jako tak.“ Hlas generála Caldwella se na konci řeči lehce zachvěl. Steven si to 

připouštěl jen nerad, ale čím byl starší, tím horší pro něj bylo vydat rozkaz ke střelbě. A to 

dokonce, jak ho právě napadlo, i když se ta střelba týkala Wraithů. 

„Kolik lodí pošleme?“ zeptal se někdo ze zadní řady. 

„Všechny,“ odpověděl generál jedním slovem. „Žádná záloha na Zemi nezůstane, nejsou to 

Shermaal, jsou to jenom Wraithové,“ doplnil po chvilce rozpačitého ticha. Tahle část se mu 

nelíbila, ale rozkaz zněl jasně. Wraithové měli dostat rychlý přesný zásah do největšího 

seskupení, který by je ochromil a snad přinutil se stáhnout. Generálovi vrtalo hlavou, kam by 

se tak asi měli stahovat, ale nahlas to nekomentoval. 

„Navíc,“ převzal od něj štafetu Evan Lorne, „Do týdne od odletu by měla být v provozu 

Celeste Grey a za další měsíc dokončíme původní loď z Francie. Myslím, že jí říkali po 

nějakém básníkovi, ale my ji přejmenovali na Jennifer Keller. Francie není schopná tuhle 
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stavbu dotáhnout. Prý si raději koupí už hotový produkt od Číňanů. A kdyby bylo nejhůř, 

ještě pořád můžeme vytáhnout Daedala a Sun-Tzu. Pokud vím, s jejich demontáží se pořád 

nezačalo,“ ukončil Evan výčet možností obrany Země. 

 

Šum v hale nabyl na síle a jen neochotně umlkal. Všichni si měli co říct, vždyť je čekala 

velká vesmírná bitva s dávným nepřítelem, kterého jen málokdo viděl na vlastní oči, a 

nasazení všech bojeschopných lodí bylo pro představivost mladých důstojníků jako sirka letící 

k barelu s naftou. 

Všechny lodě, to znamenalo Atlantis, americkou Mississippi, Dakotu a Oregon, anglickou 

Queen Elizabeth, čínský Kuan Jü a ruského Čeladova a Minsk. Když se to vzalo kolem a 

kolem, během nějakých dvaceti let nastřádala Země docela slušnou flotilu. 

„Klid, hlavně klid,“ zamumlal Evan tak tiše, že ho nikdo ze vzrušeně mluvících důstojníků 

nemohl slyšet. 

Steven se ušklíbl. „Chceš po nich nemožné. Jak můžou být klidní? Ani já nejsem.“ 

„Chybí tu,“ řekl Evan zdánlivě bez souvislostí, ale oba věděli, na koho myslí. John 

Sheppard vybojoval s Wraithy nejvíc bitev. Jeho zkušenosti by se všem těm mladým 

nadšencům hodily. Ale John Sheppard už nebyl, co býval. Steven ani Evan o něm pár let 

neslyšeli a zvěsti, které se k nim dostaly předtím, věštily blízký konec jeho pádu až na samé 

dno, ze kterého už nebylo úniku. 

Steven jen pokýval hlavou. 

 

Doktor Carson Beckett seděl na zemi vedle padlého kmene stromu a snažil se aspoň slovy 

ulevit muži, který ležel vedle něj přimáčknutý k zemi velkou větví. Čekali, až z nedaleké 

vesnice přiběhne pomoc s pilou. 

„Už jsi měl být dávno pryč, doktore,“ zasípal muž pod větví. 

„Přece bych tě tady nenechal!“ vyděsil se Carson nad tou představou. 

Muž povytáhl koutky v náznaku úsměvu. „Myslel jsem, že ses měl vrátit do té své 

Ameriky nebo Skotska už před pár lety.“ 

„To máš pravdu, Baltazare, ale taky víš, že to nešlo.“ Doktor přistoupil na rozhovor, 

protože věděl, že tak bude pro Baltazara čekání snesitelnější. 

„Ale šlo. Stačilo nasednout na loď.“ Baltazar zachrčel a zmlknul. 

Carson se nad ním sklonil, aby zkontroloval jeho životní funkce. Nitkovitý tep a občasné 

zalapání po dechu neznačily nic dobrého. Doktor se napřímil a zadíval se k vesnici. Žádná 

rychlá pomoc se k nim zatím nehnala. 

„Nasednout na loď,“ zašeptal a potřásl hlavou. „To byla právě ta věc, kterou jsem nemohl 

udělat.“ Sedl si vedle Baltazara, položil mu ruku na rameno a vzpomněl si na roky svého 

působení ve střední Africe. Už při odjezdu věděl, že to nebude na šest měsíců, jak tvrdil, a 

nepřekvapilo ho, že to tehdy jeho kolega Matt hned pochopil. Po objevu léku na pandemii 

cítil, že ho snaha dokázat sám sobě za co stojí, zahnala až na okraj propasti, a potřebuje získat 

nový pohled. Odjezd na druhý konec světa se zdál jako dobrý začátek, ale bylo na čase se 

vrátit a s novými zkušenostmi čelit starým démonům. 

Baltazarovo rameno se pod dlaní pohnulo a Carson si uvědomil, že ještě pomůže příteli 

pod padlým kmenem, a pak už mu zůstane jen jedna možnost – návrat. Před očima se mu 

mihnul Rodney objímající Jennifer, rozcuchaný Radek s brýlemi věčně klouzajícími na špičku 

nosu, tvrdohlavý John, odhodlaná Elizabeth, Andoriel zatínající zuby nad bolestí ze 

zlámaného kotníku, Erin… 

Zarazil se a zhluboka se nadechl. Na Erin myslet nechtěl. 
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Otevřel oči do naprosté tmy. Zalapal po dechu a natáhl před sebe dlaně v panice, že ho 

pohřbili zaživa. Slabé světlo po stranách se začalo rozjasňovat, až uviděl své ruce – štíhlé, 

jemné s dlouhými prsty, které se křečovitě zatínaly do desky před jeho obličejem. V desce se 

objevila rýha a postupně se rozšiřovala, jak se horní část jeho dočasného vězení odtahovala, 

aby mu umožnila odejít. 

Zhluboka se nadechl, posadil se a podezřívavě se rozhlédl. 

Byl sám uprostřed setmělé místnosti a jen bledá záře otevřeného sarkofágu poskytovala 

trochu světla pro zorientování. 

„Ty mrcho,“ zavrčel procítěně. Rukou si přejel po hrudní kosti, aby se přesvědčil, že je 

úplně v pořádku, postavil se a dal si záležet, aby důstojně sestoupil na podlahu, i když 

v místnosti kromě něho nikdo jiný nebyl. Snažil se přitom vzpomenout si na všechny události 

předcházející jeho smrti. V jednu chvíli sklopil pohled ke svým rukám a prohlédl si je, jakoby 

je viděl poprvé. Návrat nepříjemného pocitu, když se mu těsně před smrtí lámaly prsty jako 

suché větvičky, ho přinutil se otřást.  Sbalil prsty do pěstí, aby cítil jejich neporušenost a sílu, 

a znovu se zamyslel. Oči mu přejížděly po vyleštěných stolcích u zdi pod zatměným oknem s 

pečlivě vyrovnanými židlemi s vysokými opěradly. Kousky skládanky předchozích událostí 

zapadly na místa. 

Zastavil se uprostřed pohybu a prudce vypustil zadržovaný dech. 

„To neudělala!“ vykřikl napůl vztekle a napůl vyděšeně. Z nejbližšího stolku sebral malý 

předmět a přiblížil ho k ústům. 

„Připravte loď! Okamžitě!“ štěkl rozkaz. Komunikační kuličku hodil zpátky a rozběhl se 

z místnosti pryč. 

Zářící sarkofág se pomaličku zavřel. 

Za půl hodiny už stál na můstku jedné ze svých nemnoha lodí a mezi zuby drtil jednu 

kletbu za druhou. Že Anat zbavila jeho tělo energie, to bylo sice nepříjemné, zvlášť po 

výkonu, který předvedl, ale byl by jí to odpustil. Od toho měl sarkofág, aby si s takovými 

drobnostmi nemusel lámat hlavu. Ale že ho připravila o veškerou zásobu modulů nulového 

bodu, kterou se mu po letech intenzivního a tajného pátrání podařilo shromáždit z celé 

galaxie, to byla velká chyba, za kterou bude Anat trpět. A to zcela pominul to, že zkopírovala 

jeho databázi obydlených planet. Jestli je všechny sklidí, kde bude Baal brát nové otroky? 

Mezi nadávkami se pobaveně zašklebil, když si vzpomněl, že jako jedna z prvních na 

seznamu byla uvedena Země. Přes to, že od lidí nedávno dostal lék na děsivou pandemii, 

která zachvátila celou galaxii, a bojoval po jejich boku proti nepřátelům zvaným Shermaal, 

neměl lidstvo jako celek nikterak v oblibě. Jako otroci byli vzpurní a tu trochu zábavy, co si 

s některými jednotlivci užil, by s radostí vyměnil za fungující impérium. 

Zamyšleně poťukal na ovládání letu. Nebyl si jistý, jestli hned poletí vyhledat Anat a 

vymoci si nějaké odškodnění za tu nehoráznou krádež. Přejel si rukou po hrudi a myšlenku na 

cestu zavrhl. Wraithské krmení ze strany oběti nebylo nic, co by si chtěl zopakovat bez 

náležité přípravy na obranu. 

Oči mu zabloudily ke komunikaci. Hen’lor se už nějakou dobu neozval. Baal nejdřív 

zajásal, že má konečně klid, ale zvědavost, co se stalo se zbytky jaffského lidu, mu začala 

našeptávat, že by bylo dobré, přesvědčit se na vlastní oči, jak to vypadá na Dakaře. 

„Tak dobře,“ řekl nahlas. „Letíme se nejdřív podívat za mými přáteli Jaffy.“ 

Loď se na jeho pokyn uzavřela, ladnou křivkou se vznesla na orbitu planety a chvíli tam 

otálela, než zmizela v hyperprostorovém okně. 

 

Michael se v laboratoři skláněl nad stolem a otvíraných dveří si ani nevšiml. Zkoumal 

wraithskou DNA, aby mohl vytvořit okřídlený poddruh. Využíval k tomu každou volnou 

chvíli a těch měl poslední dobou víc, než by si při obsazování nové galaxie přál.  
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Aiwe mu zaklepal na rameno a potěšilo ho, že Michael leknutím nadskočil. 

„Zak je pryč a velitel ještě nevyšel,“ informoval vědce. Ani jemu nicnedělání na jednom 

místě nedělalo dobře. 

Michael přikývl a s němou otázkou se na Aiweho zadíval. Wraith z Via Dimidia po 

kratičkém zaváhání ukročil stranou, aby Michael mohl projít, a následoval ho. Bez rozhlížení 

rychlým krokem zamířili do malé přepravní lodi v nejbližším z hangárů. 

Michael letmo přehlédl náklad, Aiwe prošel rovnou do pilotní kabiny a malá loď za 

několik minut opustila Aceovo plavidlo. 

Velitel v soukromém pokoji na okamžik otevřel oči, zamračil se, ale pak je zase zavřel a 

soustředil na vlastní záležitosti. Malý výlet svých podřízených bude řešit, až bude víc času, 

ale nepřekvapil ho. Oba byli jeho otálením rozladění a ani se nesnažili to skrývat. 

Rebelové Aiwe a Michael vyletěli z volného uskupení wraithských lodí a zmizeli 

v hyperprostorovém okně. Nikdo kromě nich neznal cíl jejich cesty. 

 

„Dovolenou?“ zeptala se nevěřícně Ann. Doktor Radek Zelenka se na svou ženu usmál a 

kývl. Těšil se, že ji překvapí, a povedlo se. Ann potřásla hlavou, jakoby si v ní chtěla srovnat, 

že jí ten věčně zaměstnaný muž nabízí zábavu místo práce. A hned na několik dní. 

„Nějaký odlehlý kout u klidného moře. Malý domek, soukromá pláž, každý den hromadu 

zeleniny a ovoce z trhu, nějaké ty zříceniny… no tak dobře, zříceniny ne,“ ustoupil po Annině 

zamračení. Neměla zříceniny ráda, zatímco doktor Zelenka se v jejich prolézání vyžíval. 

„Jenom moře, pláž a místo, kde bychom mohli složit hlavu,“ upravil své představy o 

dovolené. 

Ann už se usmívala, tak v duchu zamával všem dobrodružným výpravám a začal probírat 

seznam knih, které by se na tak odlehlé místo hodily. 

 

 

 

51. Jedna 

 

„Všechny pozemské lodě jsou připraveny na oběžné dráze,“ řekl Steven Caldwell. Na 

obrazovce jeho počítače vypadala tvář Paula Davise stejně přepadle, jako se Steven cítil sám.  

„Ještě vyčkejte,“ zachraptěl Paul, otočil se částečně bokem a zadíval se na starý červený 

telefon na stole. Zaklepání ho překvapilo, ale když po vyzvání do jeho kanceláře vešel doktor 

Woolsey, jen mu ukázal k židli proti sobě a znovu se pustil do hypnotizování rudého přístroje. 

Červený telefon zazvonil. Stačil to sotva jednou, než se k němu generál Davis vrhl a zdvihl 

sluchátko tak rychle, až mu téměř vyletělo z ruky. 

„Ano, pane… jistě, pane. Rozumím,“ ukončil kratičký hovor. Zhluboka se nadechl, 

podíval se Richardovi do očí a pomalu a pečlivě řekl do mikrofonu: „Generále Caldwelle, na 

příkaz prezidenta Spojených států a po dohodě s ostatními členskými státy má Atlantis a sedm 

lodí třídy X305 zelenou pro napadení wraithské flotily na určených souřadnicích. Předejte 

zprávu ostatním lodím. Odlet je za patnáct minut.“ 

 „Rozkaz.“ Steven byl stručný, jen polknutí na sucho prozradilo, s jakým napětím na ta 

slova čekal. Vzápětí zmizel z obrazovky a spojení se přerušilo. Patnáct minut byl krátký čas, 

ale všechny lodě byly připravené a posádky věděly, co je čeká.  

„Nelíbí se mi to,“ pronesl do nastalého ticha Robert. 

Paul se chvíli díval na temnou obrazovku, pak zamrkal, jakoby se vracel z daleké cesty, a 

sáhl do zásuvky pro dvě skleničky a láhev se zlatavě hnědou tekutinou. Zarazil se, ale 

nakonec oběma nalil a láhev zase uklidil. Seděli proti sobě a čekali, dokud nepřišla zpráva, že 
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lodě opustily orbitu a ženou se hyperprostorem do bitvy. Po posledních slovech hlášení oba 

pozvedli sklenice a napili se. 

„Ani mě se to nelíbí,“ prohodil Paul. 

 

U rozsáhlé solární soustavy lelkovaly čtyři wraithské Úly a deset křižníků. Byl to víc jak 

dvojnásobek běžného počtu plavidel, které se účastnily jednotlivých sklizní, a pro sedm 

pozemských a jednu antickou loď to byl vhodný cíl prvního úderu. Naštěstí, protože to bylo 

téměř o polovinu méně, než kolik jich do soustavy původně přiletělo. Lodě stály na místě 

nebo se líně pohybovaly mezi planetami a jejich satelity. 

Klid narušily otvírané hyperprostorové tunely, ze kterých se do soustavy nahrnuly všechny 

pozemské lodě najednou a okamžitě spustily palbu. Jeden Úl a křižník, který ho doprovázel, 

měly na ráně a zastihly je nepřipravené. Stačilo pár střel, aby mateřská i doprovodná loď 

explodovaly. Mezitím už senzory iks třistapětek vyhledávaly další cíle. Atlantis zatím 

nevystřelila. Zůstávala opodál připravená zasáhnout, kdyby některé z ostatních plavidel 

potřebovalo pomoc. Municí bylo stále třeba šetřit. 

Wraithské křižníky se rozestoupily a začaly střílet, sotva se dostaly do vhodné palebné 

pozice, a zbývající tři mateřské lodě se k nim připojily. 

„Palte!“ křikl plukovník Oliver Martens na můstku Oregonu a uhodil pěstí do opěrky 

svého křesla. 

Střela vylétla z odpalovacího zařízení a sklouzla křižníku po zádi. Mnoho škody 

nenadělala. 

„Palte znovu, když bude šance, nečekejte na rozkaz,“ zavrčel Oliver. 

„Zásah a – konec,“ ozvalo se ze zadní části můstku. Oliver Martens se pootočil, aby viděl, 

co se tam děje. Na svislé průhledné desce s taktickou situací to vypadalo, že jeho důstojníci 

hrají lodě. Právě velkým červeným křížem škrtli jeden z křižníků.   

Na obrazovce v čele můstku se škrtnutý křižník po dalším zásahu pozemských lodí 

rozpadal druhotnými výbuchy. 

„Něco je špatně,“ zamumlal si pro sebe Oliver. 

„Mně se to líbí!“ zahalekal z komunikace mladý hlas přeskakující vzrušením. 

„Samá voda,“ zahlásil někdo za Oliverovými zády polohlasně potom, co jejich další střela 

těsně minula cíl. 

„Štíty na pětaosmdesáti procentech a drží,“ hlásil někdo, po kom se Oliver ani nepodíval. 

„Něco je špatně,“ opakoval tiše. 

Wraithové se nebránili tak, jak si představoval. Jejich lodě se pohybovaly náhodně a 

střílely jen sporadicky. Aspoň tak mu to připadalo, když si uvědomil, že ani jedno pozemské 

plavidlo není vážněji zasaženo. Ani Wraithi neměli žádné ztráty kromě těch z úplného 

počátku boje a jednoho dalšího křižníku, kterou tak dětinsky okomentovali jeho důstojníci.  

Znovu se podíval na čelní obrazovku. Wraithi nesoustředili palbu na jednu loď, aby ji vyřadili 

z boje. Střely z nepřátelských plavidel vylétaly nekoordinovaně a bez přesného míření. 

Je to chaos, zamračil se Oliver. 

„Zásah,“ ozvalo se za ním od průsvitné herní desky. Střela se o wraithskou loď opět jenom 

otřela, protože se zasažené plavidlo pootočilo v nepravděpodobném směru. 

Vyletěla další střela. 

„Samá voda.“ 

 

„Generále, na nepřátelských lodích,“ začal Jay Felger, sotva doběhl do kontrolní místnosti 

Atlantis. Steven Caldwell pozvedl ruku, aby ho umlčel, a zase ji hned spustil. V posledních 

měsících měl problémy s tím, že se mu ruce začínaly třást v těch nejhloupějších případech. 
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„Ukažte mi to ještě jednou,“ vyzval technika a posunul si na nose brýle, aby lépe viděl na 

vysokou antickou obrazovku. 

„Pohyb nepřátelských lodí i jejich střelba jsou od začátku boje nepřesné až chaotické. Je to 

jakoby,“ začal technik a Jay mu netrpělivě vpadl do řeči: 

„Jak když si malý kluk hraje s autíčkem na dálkové ovládání.“ Otočil se ke generálovi. „To 

jsem vám chtěl říct. Nezaznamenávám v těch lodích žádné známky života. Pochybuju, že by 

měli tak dokonalé štíty.“ 

„Propojte mě s našimi loděmi,“ kývl Steven na technika a stručně předal nejnovější 

informace zbytku flotily. 

„Proč by to dělali?“ uvažoval zatím Jay polohlasně. 

„U Země se žádní Wraithové nevyskytují ani tam nemíří,“ mumlavě mu odpověděl 

technik, který přemýšlel o tom samém. 

Strategie boje pozemských lodí se mírně změnila a wraithské lodě začaly jedna po druhé 

vybuchovat. Z několika pozemských můstků se ozval výkřik triumfu, jak pár velitelů 

neudrželo pod kontrolou své emoce. 

Zbýval jeden Úl a tři křižníky a Steven právě přemýšlel nad tím, že by alespoň tři z 

pozemských lodí poslal domů, když se s náležitými světelnými efekty otevřela 

hyperprostorová okna. 

Generál jako uhranutý několik vteřin zíral na pět obrovských organických plavidel, která 

se objevila. Na první pohled se nedala určit, ale Steven si byl jistý, že jsou wraithská. Když už 

podle ničeho jiného, pak zcela jistě podle toho, že sotva se nové lodě objevily, spustily palbu 

a v prvním náporu zničily tři pozemská plavidla, která se zatoulala dál od volného uskupení.  

„Stáhněte se! Stáhněte se!“ křičel, sotva se vzpamatoval z prvního šoku a pořád nevěřícně 

sledoval obrazovku. Právě se na ní rozpadaly další pozemské lodi. 

Bezstarostné ničení dálkově ovládaných wraithských lodí přestalo a zbývající iks 

třistapětky se rychle stahovaly do obranného postavení u Atlantis, která je mohla v případě 

nutnosti ochránit svými štíty. 

„Co je to za hebeda?“ zakvílel Jay. „Proč je neobjevily naše senzory?“ 

Útok nových lodí pokračoval a podařilo se jim zničit další pozemské plavidlo. Technická 

sekce Atlantis se snažila co nejvíc lidí z posádek přenést, ale ne vždy se jim to podařilo včas. 

Střely z iks třistapětek do nových lodí bušily bez přestání, přesto se nezdálo, že by to útočníky 

nějak zpomalilo nebo omezilo. 

„Jsou wraithské a mají ZPM!“ vykřikl Jay. Tak prudce si vjel rukama do vlasů, až si jich 

celý chumáč vytrhl. Nevypadalo to, že by si toho všiml. 

„ZPM? Kde by je vzaly?“ vyjel na něj Steven. 

„Pane. Zbývá už jen Minsk a Dakota, všechny ostatní jsou zničené,“ hlásil monotónně 

technik u hlavního panelu. 

„Pan Gunnarson…,“ začal Steven, ale zarazil se. Sven seděl v antickém křesle a pečlivě 

mířil těmi několika málo střelami, které Atlantis zbyly, na wraithské lodě. Sotva uslyšel svoje 

jméno, vyslal je k cílům. Původní plán ušetřit munici, kterou jim Tolláni už nebyli schopni 

doplnit, vzal za své. 

 

„Nejde to. Nemůžeme nic,“ zavrčel Sven z antického křesla. Minsk a Dakota seděly na 

molech Města kryty jeho štítem a nebyly k ničemu. Aspoň, co se boje týkalo. Zdokonalené 

wraithské lodě měly přesné rozkazy a první salvou zničily všechna asgardská jádra a většinu 

palebných pozic. Pozemská plavidla byla ochromena dřív, než se zmohla na účinný odpor a 

Atlantis sice mohla budit respekt svou velikostí, ale bez účinných zbraní byla jen hezkou 

hračkou. Tollánské střely dokázaly jednu z pětice nepřátelských lodí zlikvidovat, ale ostatní, i 

když některé mírně poškozené, obstoupily Atlantis a nedovolily jí se pohnout z místa. 
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„Podle našich údajů je kolem Země pořád klid,“ hlásil Sven Gunnarson v antickém křesle 

Atlantis. Hlas mu nezněl moc přesvědčivě. Wraithové si jistě nedali takovou práci, aby 

odlákali všechny pozemské vesmírné lodě, kdyby nechystali něco nekalého. 

„Jestli mají ZPM dost dlouho, jsou nám údaje k ničemu,“ vzdychl Jay. „Wraithské lodě 

s moduly nulového bodu můžou být pro antické senzory neviditelné. Nemáme představu, co 

se kolem děje. Viděl snad někdo těch pět, co přiletěly?“ obrátil se na technika u hlavního 

panelu, který chtěl očividně něco namítnout. Technik zavřel pootevřená ústa a zavrtěl hlavou. 

„Můžeme odletět?“ zeptal se Collin Montgomery. Z pilotního křesla Oregonu ho přenesli 

doslova v poslední vteřině. Levou polovinu tváře měl začervenalou, jak ho ožehl výbuch těsně 

před tím, než se dostal do relativního bezpečí Atlantis. 

Steven se zamračil. Nechtělo se mu utíkat. Na druhou stranu měl Collin pravdu. Bez 

střeliva nebyli nic platní. 

„Jestli je nevidíme a jsou u Země…,“ zašeptal Collin omluvně. Generálovo zamračení si 

vyložil jako výtku za zbabělost. 

„To by byla katastrofa,“ doplnil ho Jay Felger pohřebním hlasem. 

„Pane Gunnarsone? Svene, můžete nás odtud dostat?“ zeptal se generál Caldwell. Otázku, 

jestli Wraithové opravdu využívají ZPM nebo něco jiného, a kde to, sakra, vzali, si zatím 

nechal pro sebe. 

„Nejde to,“ zareagoval trochu podrážděně Sven. „Pořád ostřelují tu část města, kde je 

generátor hyperprostorového okna.“ 

„Může mi někdo říct, proč jsme nepoužili obyčejnou atomovku? Máme jich snad málo?“ 

ozval se ženský hlas na pokraji hysterie. V hloučku zachráněných se jedna z žen po výkřiku 

zhroutila v tichém pláči. 

„Obyčejné nemáme žádné,“ zavrčel Steven. To, co měly pozemské vesmírné lodi na 

palubách, bylo mnohokrát silnější než „obyčejná atomovka“ a přesto se úplně míjelo 

účinkem. „Navíc by nám proti tomuhle byly houby platné,“ pokračoval Steven a kývl hlavou 

k obrazovce, kde kolem nehybné Atlantis kroužily wraithské lodě a vysílaly jednu střelu za 

druhou. 

Oliver Martens polohlasně zaklel. Vypadalo to, že se právě plní jeho nejtajnější obavy, se 

kterými se nikomu nesvěřil. Pozemská flotila je téměř zničena a na Zemi útočí nepřátelé 

z vesmíru. Klid, říkal si, nic není potvrzené, to jenom rychlá ztráta lodi mu v mysli maluje ty 

nejhorší scénáře. 

„Jak dlouho takhle vydržíme?“ zeptal se generál Caldwell. 

Sven Gunnarson nad křeslem vyvolal patřičné údaje a chvíli je studoval. 

„Pár týdnů, pokud budou útočit pořád stejně,“ odpověděl nakonec. Moduly nulového bodu 

mlely z posledního, i když je šetřili, jak se dalo, aby mohli bez problémů vstoupit do 

hyperprostoru, a reaktory moc dlouho takový nápor nezvládnou. Ještě rychle připočítal těch 

pár zachráněných generátorů z rozstřílených lodí, ale ani tak se výsledek výrazně nelišil. 

Oliver se snažil soustředit na něco jiného, než byly jeho noční můry. Rozhlédl se po 

prostoru před Branou a pohledem začal vyhledávat členy své posádky, jak se na ně dokázal 

upamatovat. Pohled mu bloudil po prostoru a každou chvíli se zarazil na tom velkém kruhu, 

který dokázal… 

„Stojíme na místě, doktore?“ zeptal se tak hlasitě, aby ho slyšel i Jay Felger o kus dál. 

„Cože?“ zamračil se vědec. Právě se zabýval problémem, jak ušetřit nějakou energii a 

Oliver mu vpadl doprostřed myšlenek. 

„Jestli jsme relativně na jednom místě. Mohli bychom otevřít Bránu k Zemi a zeptat se na 

situaci. Varovat je. Požádat o pomoc. Poslat domů nepotřebný personál nebo tak něco.“ 
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„Nemůžeme,“ odpověděl přes interkom Sven, který pečlivě sledoval všechno dění. 

„Nepřátelské lodě zřejmě zapnuly nějakou rušičku. Neotevřeme hyperprostorové okno ani 

červí díru.“ 

Generál Caldwell zvedl pohled z podlahy, kde se snažil najít nějaké řešení, a všiml si, že 

ostřelování z nepřátelských lodí skoro ustalo. 

„Tak dobře,“ zavrčel, obrátil se na Olivera a pár dalších zachráněných kapitánů. „Seberte 

svoje posádky a někde se ubytujte. Počítejte také s těmi, kdo se vrátí z ošetřovny. Jakmile 

zjistíme přesné počty a zařazení, rozdělíme vás do služeb.“ 

„Ukážu vám, kde bude nejlepší se ubytovat,“ přihlásil se překvapivě Jay. Na pozvednutá 

obočí a tázavé pohledy jen trhnul rameny. „Musíme šetřit energií. Nepotřebujeme, aby se nám 

lidé rozlézali po celém Městě, když můžeme některá mola nebo aspoň paluby vypnout a 

ušetřit.“ 

Steven kývl na souhlas. 

 

 

 

52. Ještě kousek 

 

Thorinegen vyjádřil svoji vizi v krátkých působivých větách, ale Radu nepřesvědčil. 

Pátrání po předcích, kteří sešli z cesty, by sice bylo zajímavé, ale většina z naslouchajících 

měla za to, že mají jiné priority, než pátrat po hrstce jistě už dávno vymřelých příbuzných.  

Sehol seděl potichu a nechal zbytek Rady, ať se dohaduje. Takové rozhodnutí chtělo čas a 

hlavně víc informací, než které jim Thorinegen předložil. Členové Rady postupně utichali a 

obraceli se k Seholovi. Sehol stále mlčel, dokud i poslední zašeptané slovo neutichlo. 

„Thorinegene, to byla zajímavá úvaha. Pokud předložíš víc faktických informací a trochu 

méně nostalgie a vzpomínek uchovaných ve starých archivech, budu o tvém návrhu 

uvažovat,“ řekl do nastalého ticha. 

Thorinegen sklonil hlavu a odešel ze Sálu Rady. Víc informací!? pomyslel si zoufale. Kde 

měl vzít víc informací, když všechno, na co v archivech narazil, byly mlhavé náznaky a něco 

na způsob pohádek pro děti? 

Víc informací? 

Zastavil se na náměstí hlavního města, sedl si na lavičku a složil hlavu do dlaní. 

Víc informací. 

„Ale, ale, Rine, co se to s tebou děje?“ položil mu ruku na rameno stařík, kterého 

Thorinegen zvaný Rin, často potkával a občas se s ním dal do řeči. 

Rin zvedl hlavu a smutně se usmál. 

Staříkovi stačilo pár slov, aby pochopil, proč je jeho občasný posluchač tak zarmoucený.  

„Informace, povídáš? No, uvidíme, co pro tebe můžu udělat,“ řekl nakonec. 

Rin údivem otevřel pusu. 

 

„Co je tohle za souřadnice?“ zaťukal Andělín prstem na monitor. 

Wraith u ovládání navigace sebou trhnul a rty mu zacukaly, než odpověděl: „Jedna 

z planet, kterou jsme navštívili. Nic na ní nezůstalo.“ 

Andělín se na něj zamračeně díval. „A proč je vyznačená jinou barvou než ostatní?“ chtěl 

vědět ještě dřív, než odpověď dozněla do konce. Prohlídka hvězdné lodi přinesla pár 

zajímavostí a hlavně to, v co Andělín už velice dlouho doufal – další obydlené planety. Jediná 

škoda byla, že jejich nová potrava se živila právě lidmi. Mít dostatečný přísun živin a moci se 

rozmnožovat bez omezení jednoho lesa nebo dokonce jedné planety, to bylo jako pohádkový 
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sen, ale dělit se se svou potravou o její potravu – lidi, konkrétně ženy – to už tak báječné 

nebylo. Andělín si vzpomněl na jednu sochu, kterou v mládí zahlédl. Ještěr pokroucený tak, 

že se zakusoval do vlastního ocasu. Bylo to docela přesné vyjádření jejich situace. 

Ticho se prodlužovalo a Wraithova odpověď stále nepřicházela. Andělín si opřel ruce 

v bok. „No?“ zeptal se netrpělivě. 

Wraithovi v dlouhé pauze čelisti jezdily sem a tam, těžko říct, jestli rozpaky, strachem 

nebo nechutí. „Byly tam,“ zarazil se a znovu pohnul čelistí naprázdno. „Byly tam větší 

vesnice. Víc potravy,“ dodal a roztřeseně se nadechl. 

Mluvit před rusály o jídle nebylo vhodné. Lehce se mohli rozhodnout, že je čas na oběd 

nebo svačinku nebo cokoli jiného spojeného s potravou, a pro nejbližší Wraithy bylo takové 

rozhodnutí vždycky fatální. Neměli nejmenší šanci na obranu. Při prvním útoku, když se 

rusálové dostali na loď, bylo to pro Wraithy takové překvapení, že se na obranu zmohli až ve 

chvíli, kdy skoro nikdo z posádky nebyl naživu. Zbývající se stáhli na můstek a bránili se, 

dokud jeden z těch ušatých ďáblů nepřišel s nabídkou příměří. Příměří sice znamenalo jenom 

oddálení nevyhnutelného, ale každý Wraith doufal, že se jednomu z nich podaří nezvané 

návštěvníky oklamat a přinejmenším odeslat výstražnou zprávu ostatním lodím. Zatím se nic 

takového nepovedlo a navíc nebylo jisté, jestli by nějaký jiný Wraith pochopil, v jak velkém 

nebezpečí se celá jejich populace ocitla. Jak se zbývající posádka lodi dohodla, bylo by 

vhodné kontaktovat velitele Ace. Ten měl pro netypické situace nejvíc pochopení. 

„Potrava? Hmmm.“ Rusál se nezdál být přesvědčený a po krátkém přemýšlení zadal kurz 

k označené planetě. 

Wraith se snažil zachovat klid, ale v duši mu zuřila bouře zděšení a zlosti. Pouze dvě 

planety byly označeny jinou barvou a právě na ty všechny ostatní lodě posílaly své přebytky 

ze sklizní. Pro růst nové generace Wraithů bylo potřeba hodně potravy. 

„Třeba vám něco uniklo,“ řekl rusál se širokým úsměvem a nechal Wraitha odvést 

k ostatním zajatcům. 

 

„Ty vylepšené lodě jsou dostatečně silné, aby je lidé jen tak nepoškodili, pokud 

nevynalezli něco mnohem silnějšího, než měli v naší původní galaxii,“ řekla spokojeně Anat a 

položila Krabatovi do klína i druhou nohu, aby mohl pokračovat v masáži. „Pět jich stačí, aby 

udržely těch pár jejich lodiček z dosahu.“ 

„Bohaté pastviny jsou bez ochrany,“ zamumlal Krabat a lehce zmáčkl mezi prsty 

královský palec. „Tvoje cesta měla úspěch,“ souhlasil. Oči raději nezvedl. Ty krystalické 

baterie posilující wraithská plavidla byly skvělé, ale další věc, kterou si jeho královna ze své 

pouti přivezla, v něm budila rozpaky. Dítě s nějakým jiným druhem než jsou Wraithové? 

Připadalo mu to nechutné. 

Anat se ušklíbla. Bylo jí jedno, co si její velitel myslí o jejích soukromých aktivitách. 

Zavrtěla volnými prsty u nohou a pohodlněji se opřela v křesle. 

„Udrží je na místě, co nejvíc jich zlikvidují a mezitím…,“ s úsměvem si povzdechla, 

zavřela oči a další myšlenky nechala pro tuto chvíli plavat. Zbyl jí ještě kousek času, který si 

mohla užít, a nehodlala se o něj připravit. 

„Bohaté pastviny,“ zopakoval Krabat. Sevřel ruku v pěst a přejel klouby po prohlubni 

Anatina chodidla. 

Vylepšené lodě nebyly na senzorech viditelné. Nikdo kromě Anat a Krabata nevěděl, že tři 

z nich už krouží kolem té planety - Země jí říkali. Lodě si zatím držely náležitý odstup a 

průzkumné lety jejich stíhaček se zaměřovaly na málo obydlená místa. Sběr informací i 

vzorků probíhal v co největším utajení. 
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Irma rychle procházela ulicí a ohlížela se přes rameno. Nikoho neviděla, přesto cítila, že 

v malém městě, kde se nedávno rozhodla žít, se děje něco divného. Nebyla si jistá, co přesně 

to je, snad jen nepříjemný pocit, ale seděl jí neodbytně v týle a nutil ji zrychlovat krok. Ulice 

byla prázdná, což ovšem nebylo nic neobvyklého. Žilo tu málo lidí a většina se po setmění 

držela doma. Irma ne. Stýskalo se jí po nočním velkoměstě, ze kterého přišla, i když pro ni už 

začalo být příliš nebezpečné. 

Těžké mužské kroky zaduněly jen kousek za ní. Znovu se ohlédla a popoběhla, aby se 

dostala k ústí temné uličky. Trojice mužů, kterým kroky patřily, byla nepříjemně blízko a 

vypadala tak zvláštně, že bylo rozhodně lepší se jí neplést do cesty. 

Irma se v uličce přitiskla ke zdi tam, kam dopadal největší stín. Snažila se zklidnit dech a 

na tváři se jí objevil trochu křečovitý úsměv při vzpomínce na její poslední podobné 

dobrodružství. Viděla sama sebe další ráno pod sprchou, jak ze sebe smývá špínu, pot a - na 

pokračování jí nezbyl čas. Muže svým manévrem nezmátla, ani nezpomalili, jen zatočili do 

uličky a stanuli před ní. 

„Pánové?“ Snažila se o vyzývavý tón, ale hlas ji na konci zradil. Viděla muže zblízka a 

nebýt opřená o zeď, podlomila by se pod ní kolena. Noční osvětlení města bylo sice velmi 

úsporné, přesto odhalilo víc, než by si přála vidět. Dlouhé bílé vlasy byly celkem v pořádku, 

šílené masky bez tváře dvou z nich byly děsivé samy o sobě, ale ten uprostřed bez masky – 

Irma by si byla přála, aby i on měl masku, protože jeho bílá tvář předčila všechny její noční 

můry. Roztřeseně se nadechla a zvedla ruku, aby si toho strašlivého muže udržela dál. 

Přiblížil se ještě o krok a vycenil zuby v úsměvu. 

Irma vyjekla a zvednutou ruku si přitiskla na ústa. Mužův úsměv byl plný žlutých 

špičatých zubů. Usmál se ještě víc, odtáhl jí ruku od úst a zadíval se na ni zvláštním 

pohledem. 

„Tak dobře, zakoktala vyvedená z míry tím, že od žádného z nich ještě neslyšela ani slovo. 

Aspoň mužův pohled jí snad dával smysl. Nakonec to dopadne jako vždycky. Touha, vášeň, 

s tím si dokázala poradit. „Dělej, co chceš, hlavně rychle,“ vypravila ze sebe. 

Udělal k ní ještě krok, jednu ruku jí pořád držel ve svém sevření a druhou rukou jí odhrnul 

pramínek vlasů z krku. Zavřela oči a rozhodla se, že na další chvíle zapomene. 

Wraith se ušklíbl a přisál k ženě krmnou ruku. Potrava v této galaxii byla wraithskými 

útoky nedotčená a chování některých samic bylo prostě směšné. 

„Jděte dál. Seberte každého na ulici a připravte ho k přesunu do zásobáren,“ nařídil dvěma 

vojákům, kteří ho doprovázeli. Na okamžik přerušil krmení a podíval se na ženu. 

Irma otevřela oči a nechápavě se rozhlédla. Sotva se jí podařilo zaostřit na tvora před 

sebou, přišla další bolest a hned po ní tma. 

Wraith odtáhl ruku a nechal zbytek ve stínu u zdi, kde se žena snažila skrýt. V jednom 

měla pravdu. Touha a vášeň. Přicházely pokaždé, když wraithské společenství narazilo na 

bohaté pastviny, a bylo téměř nemožné se jim ubránit. 

 

Andoriel jela na jih a do cesty se jí stavělo čím dál tím víc překážek. Nejdřív jí došlo 

palivo. Ve spěchu zapomněla natankovat a tak musela s kanystrem půl dne pěšky, než 

narazila na osamělou pumpu. Zpátky jí odvezl farmář, kterého potkala u stojanu, a dokonce jí 

pomohl přelít páchnoucí tekutinu do nádrže. S díky mu popřála šťastnou cestu a hnala se dál.  

Cíl její cesty byl pořád ještě nejasný. Nemohla se dovolat ani Radkovi Zelenkovi a jeho 

ženě Ann, ani Rodneymu a o Nicholasovi nikdo nevěděl, nebo jí nic nechtěli říct. Ani ona 

neprozrazovala, proč tak urputně shání někoho, kdo věděl o mimozemských civilizacích a 

bojích s nimi. 

Třetí den ráno v malém motelu u Solného jezera stála u telefonního aparátu, znovu se 

pokoušela volat a přistihla se, že úzkostlivě sleduje oblohu. 
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„Prosím?“ ozval se unavený ženský hlas ze sluchátka. 

Andoriel nadskočila leknutím. Už nedoufala, že by se na druhém konci někdy někdo ozval. 

Na okamžik zazmatkovala a nemohla si vzpomenout, komu vlastně telefonovala. 

„Dobrý den,“ řekla pomalu, pak jí svitlo a jistěji pokračovala. Žena ji ujistila, že se 

dovolala správně, ale otec k telefonu nepřijde. Umřela mu manželka a od té doby s nikým 

nekomunikuje. Po pár větách obě zavěsily. Elizabeth rodným jménem McKayová se váhavě 

vydala po schodech nahoru k dlouho zavřenému pokoji, kde se skrýval otec, aby mu vyřídila 

vzkaz. Byla si jistá, že je to zbytečné, ale dala slib a chtěla ho splnit. 

Andoriel zůstala stát s hluchým sluchátkem v ruce a nepřítomně se dívala před sebe. Přes 

oblohu přeletěl tmavý stín a vytrhl ji ze vzpomínek na Jennifer Kellerovou - McKayovou. 

Znovu se podívala k nebi, kde slunce zářilo na poloprázdné parkoviště a tvářilo se jakoby nic.  

Věděla, že teď už se musí rozhodnout, jestli jede do Nevady nebo do Colorada. 

„Tak tedy do SGC,“ zašeptala si sama pro sebe. 

 

Radek Zelenka ležel na hladině a nechával moře, ať ho unáší a pohupuje s ním, jak se mu 

zlíbí. Věděl, že pobřeží a Ann jsou nedaleko, ale ještě se mu nechtělo se k nim vracet. 

Dovolená pro něj byla něco neznámého a užíval si ji, jako by měla být jeho poslední. 

Líně mávl rukou, aby se pootočil, a zamračil se na mrak nad sebou, který právě zakryl 

slunce. Myšlenky na všechny technické vychytávky a kličky, co ho pořád strašily, ať už byl 

nebo nebyl v práci, hned po příjezdu do malého opuštěného domku na břehu moře, který jim 

byl doporučen jako ideální místo pro klidnou dovolenou, rázně zavřel do šuplíku v hlavě, 

zabouchl ho a nenechal koukat ani růžek nějaké poznámky.  

Užívali si s Ann jeden druhého, moře a slunce. Chodili na dlouhé procházky po pobřeží, 

večer tančili na rozlehlé terase a zpívali si k tomu. Radek se usmál, když si na to vzpomněl. 

Rána byla světle modrá, dny zlaté sluncem a večery končily v horkých nocích. Na jejich nebi 

nebyl ani mráček. Jen kdyby se ten mrak nad jeho hlavou nezvětšoval, pomyslel si Radek 

s očima upřenýma na tmavnoucí střed oblaku. Pohnul rukou, jak chtěl pomalu zamířit ke 

břehu, ale rozmyslel si to. Malá přeháňka ho přece z té slané nádhery nevyžene. Dál se nechal 

houpat drobnými vlnkami, jen pozvedl hlavu, aby se zorientoval. 

Když ji zase srovnal a podíval se na mrak nad sebou, zalapal po dechu, zamával rukama a 

v panice se potopil. Vynořil se prskaje na všechny strany, i když to, že se pěkně napil slané 

mořské vody, považoval za nejmenší problém. 

Z temného mraku vylétly tři stíhačky nepříjemně známého mimozemského typu.  Ještě nad 

mořem klesly a na pobřeží spustily sběrné paprsky všude tam, kde se vyskytovali nějací lidé. 

„Ann!“ zaječel Radek. 

 

 

 

53. Útok 

 

Na orbitě třetí planety jediného zlatého slunce, kterou její obyvatelé nazývali Země, se 

párkrát zablesklo. Lidé u sledovacích zařízení napojených na satelity začali nadávat a pobíhat, 

aby zjistili, co se stalo s jejich daty. Postupně zjišťovali, že žádné satelity na orbitě už nejsou 

a lidstvo je k pohledu do vesmíru slepé. Zpráva o tom se rychle rozšířila a na mnohých čelech 

nadělala starostlivé vrásky. Vrásky se ještě prohloubily, když se nad největšími, z větší části 

neobydlenými městy, objevily první velké roje pro většinu lidstva neznámých jednomístných 

strojů a po krátkém přeletu se s překvapivou přesností zaměřily na nejlidnatější oblasti. Po 

stíhačkách se přiblížilo i šest velkých tmavých lodí a beze spěchu se rozestoupily nad celou 
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planetou. Stíhačky začaly létat od lodí na planetu a zpátky a ve svých útrobách odnášely 

desítky a stovky posbíraných lidí. 

 

„Na nic nečekejte a střílejte!“ řval generál Davis. Jednou rukou svíral sluchátko, až mu 

zbělely klouby, a druhou sevřenou v pěst tloukl při každém slovu do stolu. Byl jedním z mála, 

kdo přesně věděl, co jsou mimozemské stíhačky zač, i když je zatím viděl jenom na fotkách a 

v instruktážních filmech. 

Pár vteřin ještě poslouchal, než zavěsil. Čelo se mu svraštilo a začal se zuřivě přehrabovat 

v hromadě papírů na stole, aby ji vzápětí zlostně smetl na zem. 

„Pane?“ Seržantka Debherová strčila hlavu do dveří a ucukla, když kolem ní prosvištěly 

desky, ze kterých za letu vypadávaly jednotlivé listy. 

„Kde jsou seznamy expedice Pegas?“ vyjel na ni Paul. Mladičká seržantka se napůl 

vyděšeně a napůl bezradně rozhlédla po kanceláři, kterou zřejmě před chvílí zpustošilo 

tornádo. 

„Byly v těch modrých deskách tam,“ ukázala do otevřené police po generálově pravé 

straně. Snažila se, aby se jí netřásl natažený prst. 

„Dobře. Děkuju,“ zamumlal Paul. Snažil se před vyděšenou ženou zachovat aspoň nějaké 

zdání klidu. Přejel si rukou po obličeji a vyloudil na něm něco jako úsměv. 

„Vytočte Alfu a udržujte aktivní spojení,“ řekl jí už skoro klidně. „Můžete jít.“ Poslal ji 

pryč. Kde se v SGC vzala tak mladá žába? napadlo ho. Ale nad způsobem náboru do armády 

nebyl čas přemýšlet. „Modré desky,“ zamumlal si pro sebe a rozhlédl se po spoušti kolem 

sebe. Nešlo mu o jména v seznamu, ty znal ještě pořád zpaměti, ale o stále obnovované údaje 

o místech pobytu. 

Pod hromadou smetenou ze stolu zahlédl modrý roh. 

„Přivezte sem co nejdřív doktory McKaye a Zelenku i s jejich rodinami, tady jsou adresy,“ 

předával za pár minut narychlo načmárané adresy dvěma vojákům, kteří chytili papíry a 

rozběhli se k nastartovaným autům. 

Paul mohl jenom doufat, že kurýři dojedou na místo určení i zpátky bez újmy a oba vědci 

nebudou v té době hlavní menu wraithské žranice. Otočil se a začal v modrých deskách hledat 

další vhodné adresy. 

 

Doktor Zelenka nasadil přímo vražedné tempo plavání, ale břeh se mu zdál pořád strašně 

daleko. Až moc poklidná dovolená se rychle měnila v noční můru a před Radkovýma očima 

probíhalo v rychlém sledu množství katastrofických scénářů. 

„Ann,“ skoro se zalkl slanou vodou. Konečně se nohama dotkl písčitého dna a po čtyřech 

se škrábal na pobřeží. 

Stíhačky mezitím zakroužily nad prázdnou pláží a zmizely za obzorem. 

Radek zůstal stát nad dekou, kde se jeho žena ještě před pár minutami povalovala, a 

bezradně se rozhlížel. 

Pláž byla bez života. Po slunících se lidech zůstala převržená lehátka, zmuchlané deky a 

pár otevřených plážových tašek. 

Radek se otočil dokola a ústa se mu pohybovala, aniž by vydal nějaký hlasitý zvuk. 

Pomalu sklonil hlavu a sedl si do písku vedle Anniny deky. Připadal si jako ve špatném filmu 

zvlášť, když mu na hlavu začal dopadat déšť z mraku, který sledoval při koupání. 

Netušil, jak dlouho tak zůstal, když mu někdo začal třást ramenem. 

„Doktore! Doktore, jste v pořádku?“ ptal se ho voják a pořád s Radkem třásl. 

Radek stiskl zuby, aby z něj nevypadlo něco hodně ostrého a pohnul ramenem, aby se 

dostal z vojákova sevření. Voják s ním přestal cloumat, ale ruku mu na rameni nechal. 
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„Ne,“ řekl Radek pomalu. „Nejsem v pořádku. Jsou tady Wraithové.“ Po posledním slově 

ho napadlo, jestli má voják tušení, o čem to vlastně mluví, ale pak usoudil, že je mu jedno, 

kdo mu rozumí a kdo ne. Na věci to nic nezměnilo. 

„My víme, doktore,“ řekl voják, konečně pustil Radkovo rameno a narovnal se. „Pojďte, 

máte pomoci vymyslet, co s tím.“ Napřáhl k sedícímu Radkovi ruku. 

 

Generál Eizach si roztřesenou rukou přejel přes čelo. „Takže můžeme vypustit Celeste 

Grey i Jennifer Keller?“ zeptal se znovu Evana Lornea. 

„První určitě. Je v podstatě hotová a těch pár drobných dodělávek nemá na její funkci 

žádný vliv,“ přisvědčil Evan. „S Jennifer je to složitější. Chybí jí část vnějšího plátování a v 

některých střílnách nejsou zabudované mechanizmy k vysílání střel. Bylo by potřeba ještě 

nejméně dva měsíce, aby bylo všechno v pořádku.“ Plukovník Lorne se prohrábl v papírech 

na stole a zarazil se s rukou položenou na okraji jednoho hustě popsaného listu. Projel papír 

očima a přikývl. Právě včera přišlo hlášení, že práce na Jennifer Keller se opozdí a z jednoho 

měsíce dokončovacích prací se staly měsíce dva. Ještě včera to nebyl žádný problém.  

„Urychlete to!“ houkl Eichach. „A Celeste Grey pošlete hned na orbitu a do boje. Posádka 

už se naloďuje.“ 

„Máme ještě Daedalos a Sun-Tzu,“ navrhl Evan. 

„Ty vykopávky?“ prskl Eizach, ale pak se zarazil. „Dobrá, snad se najde ještě někdo, kdy 

by je dokázal obsluhovat,“ povzdechl si. 

„Možná generál O’Neill,“ zauvažoval Evan, i když se mu stařičkého Jacka nechtělo tahat 

z jeho chaty u jezera. 

„Vám to ještě neřekli?“ podivil se Eizach. „Generála O’Neilla našli před dvěma dny 

mrtvého. Seděl prý na stoličce u jezera a nereagoval na dotazy důstojníků, co za ním přijeli. 

Dlouho si mysleli, že si z nich dělá legraci. Bohužel, to žádná legrace nebyla. Další loď jsme 

chtěli pojmenovat po něm.“ 

Evan sevřel popsaný list, až z něj vznikla malá kulička. Kolik ran je ještě postihne? Rychle 

v duchu procházel seznam jmen „staré gardy“, ale jediný, kdo ho napadl, že by si s Daedalem 

ještě mohl poradit, byl doktor Jackson. 

„A co Jonas Quinn?“ napadlo ho najednou. „Byl to ten nejchytřejší člověk, kterého jsem 

poznal… A Louis Pierre Bardane se o starší typy vesmírných lodí zajímá. Jeho práce o 

propojení…“ zarazil se před Eizachovou zvednutou rukou. 

„Prostě tam pošlete všechny, kdo vás napadne, ať ty dinosaury vyhrabou, rozhýbou a 

nakopou wrestlingské prdele,“ vyjel na Evana generál. 

Plukovník Lorne nasucho polkl nad degradací dvou nejstarších pozemských vesmírných 

lodí i nad novým označením Wraithů, ale nesnažil se generála nijak opravovat.  

 

Kaithleen McKayová zuřivě cpala do batohu narychlo posbírané oblečení společně s 

mohutnými kotníčkovými botami a krabičkami nábojů. Právě si na opasek připínala pouzdro s 

nožem, když do jejího pokoje vešel její otec. 

„Co to děláš?“ vyjel na ni polekaně. 

„Co myslíš?“ ušklíbla se. „Někdo v týhle rodině musí něco udělat.“ 

„Jak to myslíš? Co chceš dělat?“ Rodney se vyděšeně díval, jak si jeho mladší dcera obléká 

objemný khaki kabát a provléká ruce popruhy velkého batohu. Když sáhla po staré lovecké 

pušce, kterou před rokem vyštrachala na půdě a přes protesty zbytku rodiny ji vyčistila a ve 

volných chvílích s ní děsila sousedy střelbou do terče na zadním dvoře, narovnal se, jakoby jí 

chtěl zabránit odejít z pokoje. 

„Nevím, co se děje, ale ty rozhodně nikam nepůjdeš,“ prohlásil s veškerou autoritou, na 

kterou se zmohl. 
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Kaithleen se na něho zadívala. 

„Nevíš, co se děje? Že mě to nepřekvapuje.“ Její hlas studil jako led. „Nechci se s tebou 

prát,“ pokrčila rameny, otevřela okno a seskočila do záhonku. Rodney si vzpomněl, jak 

pečlivě ho vždycky okopávala a jakou měl radost, že se zajímá i o něco jiného než jsou zbraně 

a boj. 

Kaithleen vyběhla na cestu, rozhlédla se a zamířila na roh ulice k velkému parku. Zastavila 

se pod velkým stromem blízko křižovatky silnic a vytáhla malou vysílačku. 

 „Katy se hlásí. Čekám rozkazy,“ řekla do ní polohlasně. 

„Výborně, Katy, jsi jedna z prvních. Za pět minut tě vyzvedne auto,“ ozval se z vysílačky 

mužský hlas. 

„Rozumím, Andrew. Konec.“ 

Katy vypnula vysílačku, nadhodila si batoh na rameni a pevněji sevřela pušku. Uslyšela 

motor auta a udělala dva kroky k silnici, pak ale couvla, skryla se za kmen a jen opatrně 

vyhlížela. Dva velké černé automobily projely kolem a zastavily u jejich domu. Několik 

důležitě vypadajících mužů a tři vojáci zmizeli za vchodovými dveřmi a za pár okamžiků se 

znovu objevili s jejím otcem. 

„Tak už to ví taky,“ pomyslela si Kaithleen, opřela se o drsnou kůru stromu a počkala, až 

vozy zmizí ve spleti ulic obytné části městečka. Její odvoz se objevil hned nato. Skočila do 

zadní části dodávky a s hlasitým bouchnutím za sebou zaklapla dveře. 

 

„Doktor říkal, že je vám lépe. Půjdete s námi,“ ozývalo se ve dvou sousedních pokojích 

malého sanatoria téměř současně. Cameron Mitchell si rukama zajel do vlasů. 

„Už jsem myslel, že tu ztvrdnu napořád,“ pousmál se na tři vojáky a sáhl po uniformě, 

kterou mu přinesli. 

Vojáci vyšli a chodbu, aby nechali plukovníkovi znovu povolanému do služby trochu 

soukromí při oblékání. 

„Jděte k čertu!“ ozval se z vedlejšího pokoje vzteklý výkřik. 

Shana Morrisová tak nadšená náhlým zájmem nebyla. Ani polohlasné vysvětlování 

nepomohlo a navigátorka stále ležela v posteli s dekou vytaženou až k nosu. Dvojici vojáků 

bezradně nad ní postávajících si prohlížela se zlomyslnou rozhodností. Celý svět se může 

postavit na hlavu nebo třeba vymřít na zarděnky, ale ji nikdo z postele nevytáhne. 

„Shano,“ ozvalo se tiše ode dveří. „Půjdeme.“ 

Cameron si dopínal poslední knoflík saka a vážně se díval na ležící ženu. 

Shana zavřela oči a zhluboka se nadechla. Vojáci se přikrčili v očekávání dalšího výkřiku, 

ale jen zašeptala: „Tak jo.“ Odhodila pokrývku a vrávoravě se vydala k východu. 

„Daedalos už je připravený vzlétnout. Čekají jen na vás,“ ujistil je jeden z vojáků, když 

sedali do přistaveného auta. 

 

 

 

54. Bílé světlo 

 

„Nedaly by se ty zatracený lodě nějak odstrčit? Co štít, vydržel by takový náraz? A pak 

bysme jim mohli uletět a skočit do hyperprostoru,“ navrhovala drobná žena se slámově blond 

vlasy staženými do pevného copu. 

„Odstrčit?“ podíval se na ni muž vedle, jakoby byla dvouhlavé tele. Spíš bezhlavé, napadlo 

ji. Pozvedla bradu a zadívala se na šéfa. 
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Šéf Jay Felger už nějakou chvíli nic neříkal a nechal svoje vědovečky, ať se dohadují 

samy.  

Nastalo ticho a všechny pohledy se otočily k němu. Trhnul sebou. 

„Co? Ne. To by nešlo,“ reagoval překotně, jak se snažil zamaskovat zpoždění. 

„Tak jak se odtud dostaneme? Hezky poprosíme?“ prohodil ironicky muž, který předtím 

uťal blonďatou ženu. 

„To je váš návrh?“ zeptala se blondýnka s křivým úsměvem. 

„Nějaké návrhy řešení z vědecké sekce?“ zeptal se generál Caldwell ode dveří. 

Jay se k němu obrátil, bezradně zavrtěl hlavou a rozhodil rukama. 

„A co některou odlákat, pomohlo by to?“ zeptal se Collin Montgomery, který se objevil 

generálovi za zády. 

„No, možná,“ zaváhal doktor Felger a za čelem se mu rozjely nové scénáře. 

„Plukovník Martens poslal k těm dvěma lodím na molech party techniků. Pokoušejí se je 

dát co nejvíc do pořádku, na velkou střelbu to teda nebude,“ pokrčil Collin rameny a očima 

přeskakoval z generála na doktora a zpátky, „a účinnost štítů se teprve pozná, ale když se nám 

podaří je překvapit a poodletět, snad se za námi někdo vydá a na chvíli vznikne mezera. Když 

dáte všechno do motorů, mohlo by se vám podařit odletět dost daleko, aby se dalo použít 

hyperprostorové okno?“ váhavě se pohledem přesunul k Jayovi. 

 Doktor si zajel rukou do vlasů a sevřel jejich zbytek v pěsti. „Pokud nevymyslíme nic 

jiného,“ připustil navrhované řešení váhavě. Nelíbilo se mu. 

Za devět hodin se obě party opravářů vrátily. Wraithské lodě nepřestávaly ostřelovat štíty 

Atlantis a rušit komunikaci i vstup do hyperprostoru. Spojená posádka z původního 

osazenstva antického města a zachráněných pozemských plavidel se snášela celkem klidně a 

velitelé si po dlouhém rokování nad bezvýchodností situace dali na pár hodin volno. 

„Co se asi děje na Zemi,“ povzdechl si pro sebe Nicholas Montgomery nad kelímkem 

slabé kávy. Zvedl hlavu, když se proti němu sesunul do židle Olie Martens. 

„Nic nevymysleli,“ zavrčel místo pozdravu, zabořil lžíci do žlutošedé hmoty, kterou si 

přinesl na talíři, pozvedl ji a znechuceně ji pustil zpátky. Kaše pleskla a drobné kapky se 

rozprskly všude kolem. 

Collin se zadíval na zčeřenou hladinu své kávy. Za okamžik se na ní objevil šedivý 

ostrůvek, zhoupl se na posledních vlnkách a odplul ke kraji kelímku. 

Olie si očividně ničeho nevšiml. Pootočil se bokem ke stolu, natáhl před sebe nohy a 

mračil se na špičky svých bot. 

Collin odložil kávu. „Takže poletíme?“ zeptal se. Všechno se mu zdálo lepší, než sedět na 

místě a čekat, kdy se nepřátelům podaří prorazit štít nebo kdy dojdou zásoby, i když mu 

trnulo z představy, že na ně budou pálit lodě, které dokázaly prvním útokem zničit většinu 

pozemské flotily. Ne, že by teď nestřílely, ale sedět v jídelně na Atlantis nebo v tenké 

skořápce Oregonu, to byl sakra rozdíl. 

Oliver si odfrkl. „Nic jiného je nenapadlo. Oprava,“ ušklíbl se. „Nenapadlo je ani to, s tím 

jsi přišel ty.“ Pořád se díval před sebe. „Poletíme,“ hlesl do nastalého ticha. 

Za další dvě hodiny byly obě pozemské lodi připravené k odletu. Na palubách měly jenom 

minimální posádku. Minsku velel generál Pučenko, Dakotě Oliver Martens, protože celá 

původní posádka můstku včetně velitele Griffina byla při wraithském útoku zasažena 

unikající chladící směsí. Ještě stačili dosednout na molo antického Města, ale lékařská pomoc 

už pro ně přišla pozdě. Kromě velitelů byli na každé z lodí tři členové posádky, pečlivě 

vybraní podle své odbornosti a schopností, aby bylo možné lodě i při tomto počtu ovládat. 

„Start za třicet vteřin,“ hlásil Alexander Pučenko generálu Caldwellovi. 

„Jak bude příležitost k odletu na Zemi, na nic nečekejte,“ zapojil se do komunikace Oliver. 

„Nápodobně. Šťastný let,“ uzavřel Steven. Z třiceti vteřin odtikávaly poslední okamžiky.  
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Dakota a Minsk se odlepily od atlantských mol, proletěly štítem, těsně minuly jedno z 

útočících plavidel a sotva se dostaly do volného prostoru, vypálily na wraithskou loď. Střely jí 

nijak neublížily a loď se pomalu začala otáčet, jakoby se divila, co si to ti červi dovolují. 

Collin v pilotním křesle s Dakotou zatočil kolem podélné osy, odbočil kousek na jednu 

stranu, vzápětí na druhou, převrátil ji vzhůru nohama a otočil přídí proti wraithskému 

plavidlu. 

„Přední děla pal!“ vykřikl na Shawna Hopkinse u zbraní. Ten ani nepočkal na potvrzení 

kapitána a oběma dlaněmi uhodil do odpalovacího zařízení. 

Sotva se střely dostaly z hlavní, Dakota už se převracela zpátky k útěku, klouzala ke straně 

a mrskala sebou jako čerstvě chycená ryba. Přitom se stále rychle vzdalovala od Atlantis. 

„Co to je?“ vyjekl Oliver. Oběma rukama svíral područky kapitánského křesla, protože 

inercionální tlumiče nestačily vyrovnávat rychlé a nepředvídané změny směru. 

„Bláznivej… Ivan… Někde… jsem… o tom… slyšel,“ vyrážel ze sebe Collin při sprintu 

po klávesnici na zadávání směru. Víc toho neřekl. Měl co dělat, aby udržel vysoké tempo, a 

věděl, že na dlouho už to nebude. 

Wraithská loď se otočila čelem k unikajícím pozemským plavidlům, beze spěchu se za 

nimi vydala a začala je ostřelovat. S Dakotou neměla šanci, Minsk byl sice trochu pomalejší 

ve změnách kurzu, ale i on se zatím stačil každé střele vyhnout. 

Steven Caldwell netrpělivě poklepával prsty na okraj ovládací desky a sledoval, jak se 

pomalu objevuje díra ve wraithské blokádě. V podrážkách cítil, jak se v Atlantis hromadí 

energie potřebná k rychlému startu. Sven Gunnarson ležel v antickém křesle a sledoval 

vznikající mezeru snad ještě upřeněji než generál. 

„Připravte se,“ řekl Sven klidně do komunikátoru. Prsty zaražené do stříbřitého ovládání se 

mu zachvěly v očekávání rychlé reakce. 

Wraithská loď se stále vzdalovala a mezera už byla dostatečná, aby Město mohlo 

vyklouznout z nepřátelského sevření. 

„Leť už,“ zašeptal neslyšně Jay Felger u svého monitoru. 

Sven ho nemohl slyšet, ale udělal přesně to, co po něm Jay chtěl. Atlantis se pootočila a 

vyklouzla vzniklou mezerou dřív, než stačily zbývající wraithské lodě zareagovat. 

„Naplno!“ vykřikl generál Caldwell. Ani to nemusel připomínat. Město se řítilo na doraz 

svých možností. Sven nemilosrdně ždímal každý kousek energie z reaktorů a sáhl i hlouběji 

do jednoho z modulů nulového bodu. Zbytky v dalších dvou by ke skoku do hyperprostoru 

měly stačit. 

„Leť, leť, leť, jo, jo,“ mlel dokola Jay, jak se Atlantis vzdalovala, a neustále kontroloval, 

jestli jsou už dost daleko, aby wraithská rušička přestala působit. 

„Co to?“ vyjekl ve své samomluvě. Rušení přestalo a cesta do hyperprostoru se zdála 

volná, ale mezi nepřátelskými plavidly a Atlantis se objevila další organická loď. Vystoupila 

ze zářivého okna a beze spěchu se pootočila, jakoby se rozhlížela. 

„Pryč!“ zajíkl se Steven, jak se snažil mluvit co nejrychleji. 

Sven nepotřeboval pokyn. Otevřel hyperprostorové okno. 

Minsk si také všiml možnosti úniku a bleskově reagoval. Generál Pučenko se vítězoslavně 

usmál, když si uvědomil, že americká Dakota ještě nepřišla na to, že je možné využít 

hyperprostor, a stále sebou mrská jako postižená. 

Olie Martens ztěžka polkl. Bláznivý Ivan mu zamotal žaludek do nervózního uzlíku. Nikdy 

nevolností netrpěl, ale to, co předváděl Nicholas Montgomery, bylo na velitele trochu moc. 

Collin se vyhnul další střele, zjistil, že k nim žádná další momentálně neletí a rychle si 

promnul unavené oči. Pak teprve se přes senzory rozhlédl po okolí. 

Atlantis se dostala ze sevření wraithských lodí a vzdalovala se jim. V dohledu se objevilo 

další plavidlo. V první chvíli ho Collin nemohl zařadit, ale když se natočilo, jeho tvar ho 
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nenechal na pochybách – další Wraithi!? Zoufale se zašklebil na obrazovku. Oliver, Shawn u 

zbraní i Zachary u pohonu mlčeli a stejně jako Collin sledovali, jak Atlantis zastavuje a vysílá 

paprsek otvírající hyperprostorové okno. Ani jednoho z nich nenapadlo, že by to měli udělat 

také. 

Při vstupu do hyperprostoru se Atlantis zachvěla, než se jí podařilo proletět do tunelu, 

objevilo se kolem ní oslnivě bílé světlo a přerušilo všechny optické vjemy senzorů z okolí. 

Čas se se zastavil. 

Posádky všech lodí si v mezidobí zakrývaly oči, potácely se a otvíraly ústa v neslyšném 

křiku. 

Čas poposkočil a bílé světlo vystřídala černočerná tma. Začaly se v ní ozývat hlasy. 

Vyděšené, tázavé, jásající. Oliver Martens se v nich orientoval jen stěží, ale pak se mu 

podařilo izolovat Shawna Hawkinse. Polohlasně bědoval – jinak se to nazvat nedalo – nad 

nějakou hroznou nespravedlností. Přidal se k němu další hlas. Ten byl Collina 

Montgomeryho, který nadával slovy, jaká od něj Oliver nikdy neslyšel. Zatřásl hlavou a 

zamrkal. Tma ustoupila a současnému veliteli Dakoty se otevřel pohled na pětici wraithských 

lodí roztočených na špičkách svých zádí v jásavém tanci. 

„Co to dělají?“ zeptal se překvapeně. 

„Oslavují,“ zahučel Shawn a Collin přidal další peprné slovo. Zachary stál tiše s ústy 

otevřenými dokořán tak, až se Olie začal bát, jestli si nevykloubil sanici. 

Oliver se podíval na malou obrazovku připojenou k jeho křeslu. Údaje mu v první chvíli 

nedávaly smysl. Zamrkal a podíval se znovu. Data zůstala stejná. Stejně děsivá. 

Minsk byl zasažen v okamžiku, kdy se zastavil, aby otevřel hyperprostorové okno. 

Nepřátelská střela ho zasáhla přímo do motorů a okamžitě ho zničila. Zůstala po něm sotva 

hrst prachu. 

Atlantis se rozpadla při vstupu do hyperprostoru, aniž by ji něco zasáhlo. Olie na 

obrazovce nepřítomně sledoval střep z barevného okna, který prolétal poblíž Dakoty a pomalu 

se otáčel. Zničení Města mu pořád nedávalo smysl. 

Výkřik Shawna ho vrátil zpátky do přítomnosti. 

Většina wraithských lodí zmizela. V dohledu zůstala jenom jedna a ta se přiblížila natolik, 

že stačilo, aby Oliver natáhl ruku, a mohl se jí skoro dotknout. Čekal střelu z milosti nebo pár 

vojáků k odvedení malé svačinky, místo toho zablikala komunikace. 

Na čelní obrazovce se objevil Wraith s černým pramenem v bílých vlasech. Spadal mu 

z čela podél pravé tváře. Krabat přiletěl s posledním wraithským plavidlem vybaveným 

speciálním zařízením a zdržel se, aby se přesvědčil, že nová technologie funguje podle 

královniných představ. Mlčky si prohlížel čtveřici lidí na můstku. 

Collin nevydržel a vyštěkl: „Co chcete?“ 

Oliver Martens vstal z kapitánského křesla, přešel na volné prostranství v čelní části 

můstku a cestou krátce položil Collinovi ruku na rameno. 

„Pozemská loď Dakota, velitel plukovník Oliver Martens,“ představil se oficiálně. „S kým 

mluvím?“ 

Krabat se ušklíbl. 

„Jen jsem vás chtěl vidět,“ pokrčil rameny. 

„Takže jenom zvědavost? Nic víc?“ povytáhl Oliver obočí. Ani na okamžik nevěřil, že by 

mu Wraith řekl svoje jméno nebo název lodi. Stejně by to bylo k ničemu. Ale zvědavost 

bledého velitele ho mohla přimět prozradit něco… Oliver se zarazil. Jaká byla 

pravděpodobnost, že po tomto setkání zůstanou naživu tak dlouho, aby mohli Zemi alespoň 

varovat? Skoro to vypadalo, že Wraith mu čte myšlenky, protože se naklonil blíž. 
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„Pamatujete se na zařízení Attero? Ta myšlenka byla úžasná - a nezapadla, jak jste se 

mohli přesvědčit. Stačilo jen trochu upravit parametry.“ Podíval se stranou a lehce kývl. 

„Šťastnou cestu,“ popřál nečekaně a přerušil spojení. 

Plukovník Martens otevřel ústa k odpovědi, zavrávoral, a pak ho nárazová vlna výbuchu 

odhodila na čelní stěnu. 

Při Krabatových posledních slovech Wraithové vystřelili na nadsvětelné motory Dakoty a 

vzápětí skočili do hyperprostorového okna. 

Zachary se při výbuchu sesunul k zemi, ale hned se škrábal na nohy a rozběhl se uhasit 

požár ve strojovně, než se rozšíří do podsvětelné části. 

Shawn i Collin se udrželi na svých pozicích. Colllin přes vypadávající počítač zjišťoval 

další škody a Shawn se zvedl, aby zjistil, jak je na tom jejich velitel. 

Po půl hodině se Zachary celý černý od kouře vrátil s dobrou zprávou, že na lodi už 

nehrozí žádný požár, a se špatnou zprávou, že nadsvětelný pohon je nadobro v pánu. 

Zkontroloval i další zařízení a tiše si oddechl. V dohledné době nehrozilo, že by krátké zbytky 

svých životů museli trávit zavření ve skafandrech. 

Oliver Martens už seděl zpátky v kapitánském křesle a pravačkou si opatrně přidržoval 

levou ruku se zlámanou kostí. 

„Jak to máme daleko domů?“ zeptal se, sotva se Zachary objevil. 

„Daleko.“ Zachary byl stručný. 

„Komunikace?“ otočil se Olie na Shawna. 

Major Hawkins jen zakroutil hlavou. 

„Hvězdné Brány v této soustavě?“ pokračoval Olie v dotazech. 

„Jedna. Zničená.“ 

„Pane Montgomery, zadejte kurs k Zemi,“ řekl a připadal si při tom jako v některém 

z vědecko-fantastických filmů dvacátého století. 

„Cíl zadán,“ reagoval Collin. „Přílet za…“ zarazil se. 

„Vpřed,“ nenechal ho Olie dokončit větu. „Jakmile se vymotáme z této sluneční soustavy a 

ocitneme se ve volném vesmíru, podíváme se podrobněji na problémy s komunikací, 

abychom se mohli spojit se Zemí a varovat ji, další práce budou následovat podle důležitosti.“ 

Poslední loď pozemské flotily se vyhnula prolétajícímu kusu skály, který exploze 

v blízkosti pásu asteroidů vyhodily z jeho dráhy, a vydala se na dlouhou pouť ke své 

domovské planetě. 

 

 

 

55. V první linii 

 

Andoriel přibrzdila a nakonec zastavila úplně. Silnice před ní byla zatarasená opuštěnými 

auty. Zamračila se. Byla sice na jednom z hlavních tahů, ale i tak byl provoz sporadický. 

Napadlo ji, že někde vepředu bude převrácený náklaďák nebo jiná velká překážka. Její terénní 

auto by si s menší objížďkou poradilo, ale nejdříve musela zjistit, jak daleko je původce 

zátarasu. Vystoupila a protáhla si záda. Šedivá obloha pozdního odpoledne hrozila deštěm a 

nedaleký smíšený les k ní nedočkavě natahoval větve střapaté prvními rozvíjejícími se lístky. 

Po pár desítkách metrů obklopil silnici a Ája doufala, že až tam kalamita nezasahuje. Nechtěla 

s autem kličkovat mezi stromy. 

Pomalu se vydala mezi odstavenými vozy a odhadem měřila rozestupy mezi nimi, aby se 

rozhodla, kam až se dostane po asfaltu. Neuspořádané parkoviště pokračovalo stále dál a 

Andoriel nakrčila nos. Dostala se silnicí mezi stromy a k zatáčce, kde konečně uviděla, co 
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tuhle zácpu způsobilo. Zarazila se, ale pak se přinutila dojít až počáteční havárii. Opravdu ji 

způsobil náklaďák nebo spíš dlouhá dodávka převrácená na bok napříč přes celou cestu. U 

jejího boku byla na okraji cesty špičkou do země zapíchnutá wraithská Šipka. Kryt kokpitu 

byl roztříštěný a sedadlo pilota zelo prázdnotou. Podle počtu stojících aut to vypadalo, že je 

tam Šipka už dlouhou dobu. 

Andoriel k ní došla a zvedla ruku, aby se jí dotkla, ale zarazila se a ruku zase stáhla. 

Otočila se a lépe si prohlédla vozy, které předtím míjela bez povšimnutí. Šedá a černá a na 

první pohled nenápadná jí byla matně povědomá, na druhý pohled jí zatrnulo. Jejich značky 

měly všechny podobný kód. Jestli se dobře pamatovala, jednalo se o vozidla SGC, obrany 

Země a vojska. Všechna jistě původně mířila na stejné místo jako ona – do SGC. Chvíli si 

namlouvala, že jejich posádky si zavolaly pomoc a nechaly se odvést do cíle své cesty, ale 

když se pohledem vrátila k Šipce, věděla, že se tam nikdy nedostaly. 

Začala se rychle proplétat zpátky. Svoje auto už měla na dohled a popoběhla, aby se 

k němu dostala co nejdříve a mohla z té divné silnice zmizet, když se jí nad hlavou ozval svist 

nalétávající stíhačky. Zaklela, vrhla se k zemi a odkutálela se z dosahu sběrného paprsku. 

Sotva ji světelný kužel minul, rozběhla se znovu. Ne k autu, ale do lesa. Snad se jí podaří 

zmizet mezi stromy dřív, než Wraithové vyšlou pozemní jednotku. 

Přeskakovala zarostlou krajnici a sběrný paprsek se objevil znovu. Tentokrát neměla kam 

uhnout a s výkřikem se rozplynula. 

Šipka zakroužila, jakoby kontrolovala, že na opuštěné cestě nikdo nezůstal, a potom 

prudkým letem vzhůru rozvířila husté mraky. 

 

„Další! Pošlete další!“ Anat uhodila rukou do ovládacího pultu a vztekle se otočila ke 

Krabatovi. „Je jich tam mnohem víc a všechny chci tady.“ 

Krabat se jí předtím snažil vysvětlit, že další Šipky se sklízecím mechanizmem nemají. 

Královna nebyla s jeho vysvětlením, proč se sklizeň protahuje, srozuměná. Konečně se dostali 

k těm bohatým pastvinám, i když po pravdě to zase tak slavné, jak si představovala, nebylo, a 

jejich sklizeň ohrožovaly technické nedostatky. 

Lidí nebylo na Zemi tolik, kolik původně předpokládala. Nějakou představu získala při 

návštěvě Baala, ale že se ty miliardy životů smrsknou na pár tisícovek, které zatím dokázali 

najít, to bylo velké zklamání. 

„Kde je Ana-al?“ zeptala se rozladěně. Mávnutím ruky přes zobrazení Země vyvolala 

obraz zatím poznané nové galaxie a přejela prstem od jejich pozice k místu, kde se nad jednou 

líhní stále vznášela loď její dcery. Zamračila se. Na vytváření nových vojáků byla Ana-al ještě 

mladá, nedokázala vyloučit dostatečně kvalitní genetický materiál, aby z něj mohli vzniknout 

další Wraithové. Proč se tedy tak dlouho zdržovala v líhni? 

„Stále se s ní nemůžeme spojit,“ dovolil si Krabat vstoupit do jejích myšlenek. „Ale 

pověřil jsem velitele křižníku se zásobami, aby jí předal tvůj vzkaz, že se k nám má připojit.“ 

Anat pokývla hlavou, naposledy se zamračila na vzdálenou nečinnou loď a vrátila se ke 

sledování sklízené planety. 

 

Shana seděla u navigace a Cam se uvelebil na stanovišti pilota. Velitelské křeslo nedostal, 

přestože o něm uvažovali. Daedalos si pod své velení vzal sám generál Eizach. Usoudil, že na 

nikoho jiného takovou odpovědnost nemůže přenést, ale pravdou bylo, že se cítil odpovědný 

za odeslání všech bojeschopných plavidel do dalekého koutu galaxie a nechal tak Zemi 

nechráněnou. Kdo mohl tušit, že Wraithové budou o tolik technicky vyspělejší, než se 

uvádělo ve všech zprávách a hlášeních z misí v galaxii Pegas. 



217 

 

Zbytek posádky posbírali z kadetů a důstojníků ve výslužbě. Země zatím neměla takové 

zdroje, aby mohla vychovávat nadbytečné „vesmírné dobrodruhy“, jak je s oblibou nazývali 

úspěšní politici. Sun-Tzu na tom byla podobně. 

Obě nejstarší lodě měly tvořit první linii obrany před tím, než se k nim připojí Celeste 

Grey. Její drobné dodělávky zabraly více času, než si Evan Lorne původně myslel, a některé 

byly natolik zásadní, že se bez nich neobešla. Ale podle posledních zpráv na ní probíhalo 

závěrečné testování a většina techniků se přesunula k Jennifer Keller. 

„Jde jenom o pár hodin,“ ujišťoval Evan generála Eizacha a nervózně si mnul ucho. 

Generál příkře kývl hlavou. Nechtěl dát najevo obavy spojené s nadšením, že se dostane do 

boje a ještě ke všemu ve vesmíru. 

Paul Davis v SGC byl pověřený koordinací útoku. Na poslední směnu nepřišla skoro 

polovina personálu a Paul měl tušení, kde všichni nepřítomní skončili. Bylo jen otázkou času, 

než Wraithové přijdou na to, kde bude jejich úder nejcitelnější, a vlastně se divil, že k němu 

ještě nedošlo. 

„Sun-Tzu a Daedalos, připravte se ke startu,“ řekl do malého mikrofonu a nasadil klidný 

tón profesionála. 

„Daedalos připraven.“ „Sun-Tzu připraven,“ ozvalo se z obou lodí zároveň. Zatím seděly 

v docích, ale střešní pokopy byly odsunuté a cesta do vesmíru volná. 

Paul se neslyšně zhluboka nadechl. Neměl žádné údaje o tom, kde se právě nepřátelská 

plavidla nacházejí, protože všechny satelity byly zničeny, a odhadovat se netroufl. Nezbývalo, 

než se spolehnout na štěstí. 

„Start za deset vteřin,“ oznámil. 

Sun-Tzu se neslyšně vznesl nad travnatou step, chvíli se zastavil na místě, a pak prudce 

vyletěl k oblačnému nebi, všechny senzory zapnuté, i když jich většina fungovala až za 

hranicí mezosféry. 

„Vidíme čtyři, sedm, osm nepřátelských lodí,“ hlásil poručík Ouyang u komunikace a 

široce otevřenýma očima sledoval dění na hlavní obrazovce, kde do wraithských lodí přilétaly 

jednomístné stroje a další je zase opouštěly v téměř nepřerušovaném proudu. 

„Vyberte si jednu z nich a palte,“ otočil se generál Chang na taktického důstojníka. 

„Stíhačky start, vznášedla připravit,“ pokračoval do interkomu. 

Deset dvoumístných strojů vyletělo ze čtyř hangárů a zaútočilo na nepřátelské plavidlo, od 

kterého se vzápětí odrazila první salva střel ze Sun-Tzu. Část roje wraithských stíhaček se 

oddělila od hlavního proudu a vyletěla vstříc vesmírnému souboji. 

Za stíhačkami vyletěla z hangárů čtyři vznášedla a před tím, než se dostala do volného 

vesmíru, se zamaskovala. Neměla se účastnit boje. Na každé byla umístěna bomba z těch 

nejničivějších komponentů, která byla na Zemi k nalezení. Jejich dvoučlenné posádky měly 

v pažích nejnovější typy implantátů, aby je mohl Sun-Tzu snadno zaměřit, a po dokončení 

jejich mise přenést zpátky na loď. 

Vznášedla se rozdělila, širokými oblouky obletěla bojující stíhačky a každé z nich se 

přiblížilo k jedné z wraithských lodí. První se dostalo ke vstupu a podařilo se mu nenápadně 

proklouznout mezi Šipkami do nitra plavidla. Druhé zaváhalo a jedna ze Šipek do něj v plné 

rychlosti narazila. Vypadlo mu maskování a vzápětí se stalo terčem pro všechny nepřátelské 

stíhačky v dosahu. Netrvalo ani dvě vteřiny a s ohromným výbuchem se rozpadlo. Tlaková 

vlna otřásla okolním prostorem. 

„Máte je?“ štěkl Chang. 

„Ne, pane, přenos byl přerušen,“ zazněla odpověď pobledlého důstojníka. 

Generál se znovu zadíval na obrazovku, kde zástupné symboly ukazovaly polohu dalších 

tří vznášedel. Ostré zaťukání v komunikaci ohlásilo, že první z nich přistál a jeho posádka je 

připravena k přenosu. Bledý důstojník rychlým hmatem aktivoval transformaci a oba piloti 
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prvního vznášedla se vzápětí zhmotnili v chodbě u hangáru. Oba současně hmátli po 

komunikaci a ohlásili svůj příchod. 

Další dvě vznášedla se blížila ke svým cílům, ale nepřátelské stíhačky jim to 

znesnadňovaly, když začaly létat nepředvídatelnými směry. Přesto se jednomu podařilo dostat 

až k ústí vstupního otvoru, ale pak se neopatrně dotklo stěny a okamžitě bylo zasypáno 

střelami. Posádka aktivovala výbušné zařízení a přenesla se na Sun-Tzu v posledním 

okamžiku. Wraithská loď se pootočila a výbuch vyzněl do prázdna. 

„Odpalte to, co je uvnitř,“ zavrčel generál Chang. 

Zbraňový důstojník dvakrát ťuknul do obrazovky a zaklel. Ničivá zbraň zůstala nečinná. 

Poslední vznášedlo poodlétlo stranou a vyčkávalo. Téměř všechny pozemské stíhačky byly 

zničeny a ty tři, které se ještě jakž-takž držely, se potácely a hledaly úkryt ve své mateřské 

lodi. 

Velká wraithská plavidla mezitím obstoupila Sun-Tzu a spustila soustředěnou palbu. 

„Štíty na třiceti procentech a klesají… padají,“ ohlásil taktický důstojník. 

Generál vteřinu počkal, až poslední ze stíhaček ztěžka dosedne na okraji výpustě. 

„Úhybné manévry. Směr pás asteroidů za Marsem,“ rozkázal úsečně. 

Sun-Tzu se pootočil a cikcak se rozletěl od Země pryč. 

Dva muži v posledním vznášedle sledovali, jak se pozemská loď vyhýbá většině 

vypálených střel a snaží se aspoň malou část wraithské flotily nalákat za sebou do blízkosti 

tajného zařízení na vývoj vesmírných zbraní, kde bude snazší je zlikvidovat. Překvapeně si 

všimli jedné Šipky, která se oddělila od spodní části Sun-Tzu a rozletěla se zpátky ke svým. 

Muži si vyměnili nechápavé pohledy. 

Výbuch otřásl vznášedlem a průhledy do vesmíru se automaticky zatměly, aby odstínily 

intenzivní záři. Muži se chytili sedadel a čekali, až ustanou otřesy a vesmír se zase vrátí ke 

svým běžným barvám. 

Sun-Tzu zmizel a na orbitu Země se vracely wraithské lodě mírně poškozené vzdálenou 

detonací. Jedna z nich se oddělila a kulhavě se vydala někam pryč, aby si v klidu lízala rány. 

Muži se na sebe podívali a v mlčenlivé shodě se za ní rozletěli. Nedovolí, aby se vrátila 

opravená a smrtící zpátky k bohatým pastvinám Země. 

„Jen by mě zajímalo, kde je Daedalos,“ šeptl jeden druhému předtím, než vletěli 

roztřepeným okrajem do nitra vyhlédnutého plavidla. 

Druhý pokrčil rameny. Soustředil se na zakončení úkolu, ze kterého je žádný teleportační 

paprsek nevyzvedne. 

 

Generál Davis přeskakoval očima z jedné obrazovky k další. Na obou se zpod povrchu 

země zvedaly kolosy vesmírných lodí. Sun-Tzu se vyhoupl na oblohu a jeho následná bitva i 

smrt byly zaznamenány a automaticky uloženy. 

Daedalos zvířil oblaka jemného písku sotva se objevil nad Nevadskou pouští. Shana 

Morrisová se rozkašlala a zamávala před sebou rukou, jen to viděla na obrazovce. Cam se 

krátce zasmál a zavrtěl hlavou. Přišlo mu to směšné. 

„Pane Mitchelle?“ oslovil ho generál Eizach. 

„Ano, pane?“ 

„Je tu něco směšného?“ 

„Ne, pane.“ Po posledním slově se Cam zašklebil. Nemohl si pomoci. Být zase v centru 

dění, to bylo jako splněný sen a Cam si to užíval. 

„Tak už leťte,“ mávl Eizach rukou před sebe. Přes zvednutý písek nebylo vidět vůbec nic a 

on se nemohl dočkat, až uvidí vesmír. Hvězdnou Branou už několikrát prošel, ale vesmír, to 

byla jiná věc. Vesmír bude po dlouhé době jeho další poprvé. Poprvé ve vesmíru… zarazil se 
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a nenápadně se rozhlédl kolem sebe. Nebyl si jistý, jestli poslední slova neřekl nahlas, ale 

nikdo se k němu neotočil, nikdo se na něj ani nepodíval. 

Cameron Mitchell sáhl do ovládání letu a zvedl nos Daedala vzhůru. Přední část lodě se 

dostala nad písečnou bouři, kterou způsobily její trysky, a zamířila k sytě modrému nebi 

jarního podvečera. 

„Ještě pár vteřin,“ zašeptal si Cam pro sebe, „a budeme na orbitě.“ 

Shana seděla pohodlně opřená v křesle a dívala se před sebe na monitor. Mírně se 

zamračila na malé tmavé tečky na modrém pozadí, pak vykřikla a zvedla ruce před sebe. 

Wraithská loď právě prolétala nad opuštěnou krajinou, když si důstojníci u senzorů všimli 

mraku písku, který se z ničeho nic objevil přímo uprostřed jejich obrazovky. Podle příkazů 

nesměli nechat přehlédnutou jakoukoli maličkost, tak poslali ke střelcům souřadnice pro 

případný rychlý úder. 

Sotva se z písečného víru vynořila špička pozemské vesmírné lodě, střelci k ní vyslali sérii 

střel a srazili ji na zem dřív, než se stačila vznést. 

Paul Davis u obrazovky jen zalapal po dechu. 

 

 

 

56. Nová místa 

 

„Je to krása,“ vydechl spokojeně Andělín VeselýŘezáč. Jejich cesta vesmírem skončila na 

místě, o kterém se jim nezdálo ani v těch nejrůžovějších snech. V příjemné krajině plné řek a 

lesů leželo torzo velké organické lodi a v ní rostlo jídlo. Wraithská líheň byla pro rusály jako 

stůl prostřený ke každodenní hostině. Už na ní pobývali několik desítek dní a právě včera je 

potkalo další překvapení. Přiletěla wraithská loď s malou posádkou a velkým množstvím lidí. 

Posádku rusálové z počátku jedli s potížemi, protože byli přecpaní wraithským dorostem, ale 

potom, co zjistili, že většina přivezených lidí je ženského pohlaví, byl svět hned veselejší, 

protože pro tyto ženy byli hmyzožraví rusálové stejně neodolatelní, jako pro ženy na jejich 

domovské planetě. K náklonnosti navíc přispívalo, že je lidé považovali za své osvoboditele. 

Zanedlouho se příjemně vysílení rusálové mohli pustit do dalších hodů s vědomím, že se 

jejich rasa brzy rozroste. Lidské muže pozabíjeli, ti jim nebyli k ničemu. 

  „Měli bychom letět dál,“ zamručel Kleofáš, jeden z mladších Andělínových druhů. 

Andělín se nad tím zamyslel, ale jeho úvahy byly pomalé a těžké množstvím spořádaného 

hmyzu a vyčerpáním po snaze rozšířit co nejvíc řady rusálů o nová mláďata. 

„Byla tam ještě jedna stejně označená planeta,“ upozornil Kleofáš, když se od Andělína 

nedočkal odpovědi. 

Andělín zavřel oči. 

„Vezmu si pár druhů a poletíme ji prozkoumat v té druhé lodi,“ nedal se rusál odradit. 

Andělín mávl rukou a otočil se k němu zády. Už staletí se jejich skupina nerozdělila, ale 

pamatoval si z vyprávění, že k tomu docházelo za časů hojnosti. Část rusálů odešla do jiného 

kraje a založila vlastní společnost. Pokud se mladším chce cestovat někam jinam, Andělín jim 

v tom bránit nebude. 

Kleofáš se zvedl a odcházel proplétaje se mezi ležícími unavenými rusály. Někteří se 

namáhavě postavili na nohy a následovali ho. Cestou trochu vyhladoví a další planeta 

s bohatstvím potravy bude o to víc lákavá. 

„Ty!“ ukázal Kleofáš na Wraitha krčícího se v hloučku zatím ušetřených hmyzích lidí. 

„Umíš řídit vaši loď?“ 
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Wraith váhavě přikývl a na pokyn Kleofáše se přidal ke skupině rusálů rozhodnutých 

k dalšímu přeletu. Doufal, že na nových bohatých pastvinách těch hubitelů hmyzu bude dost 

mladé potravy a on přežije. To ovšem neznamená, že by měl aktivně pomáhat v hledání druhé 

líhně. Po odletu z orbity nečinně čekal, až mu věznitelé zadají souřadnice jejich cíle. Bojovalo 

v něm přání ochránit novou generaci a způsobit destrukci lodi nebo ji navést na chybný kurz, 

s jeho základním nastavením – přežít. 

Co věděl, Wraithové nikdy neválčili s rasou, která by je měla jenom za poněkud zdráhavou 

potravu. Touha po vlastním přežití zvítězila a Wraith poslušně nastavil správný kurz. 

Let trval dlouho a Kleofáš i ostatní rusálové byli velice rozladění a hlavně hladoví. Jeden 

druhému vyčítal, že nikoho nenapadlo vzít s sebou na palubu pár Wraithů do zásoby. Ten 

jediný, který se mezi nimi pohyboval, jim svou přítomností působil muka, protože ho 

potřebovali k vedení lodi. 

Wraith protahoval let, jak jen mu pud sebezáchovy dovoloval, ale věčně to nevydrželo a 

loď, které původně velela Ana-al, pomalu klesla na planetu poblíž poškozeného wraithského 

plavidla s druhou líhní. 

Rusálové se vyhrnuli ven, sotva se otevřel vstup. Byli hladoví a nedočkaví a hladoví… 

Wraith je sledoval přes vnitřní senzory, aby se ujistil, že jsou skutečně všichni pryč, 

pečlivě za nimi zavřel dveře a znovu spustil motory. Lepší čas na útěk už nikdy nebude. 

Wraithská vesmírná loď se odlepila od země a prudce se rozletěla pryč od planety do 

volného vesmíru. 

Kleofáš se za ním podíval a nevěřícně zakroutil hlavou. „Jak chceš,“ zamumlal si pro sebe 

a zmáčkl v dlani malou kovovou krychličku. Lodí, která se blížila na orbitu, otřásla detonace, 

ale poškození nebylo tak velké, aby nemohla letět dál. Kleofáš netušil, co všechno velká 

organická plavidla vydrží. Nálož mu připadala dostatečně velká a chytře umístěná, dokud 

nezjistil, že vesmírnou loď podcenil. Ucedil pár neslušných slov, pak uviděl první zámotky 

s vyvíjejícími se Wraithy a na všechno ostatní zapomněl. 

Wraith s poškozenou lodí vyletěl na orbitu a rozhodoval se, jestli si troufne letět dál a 

přivolat pomoc, nebo přistane někde na druhém konci tohoto světa a nechá plavidlo alespoň 

částečně zregenerovat. 

V líhni jeden ze strážných zvedl hlavu a zadíval se na malý obláček kouře. Asi nějaká 

porucha v dodávkách potravy nebo mladý pilot, napadlo ho. Hned na to ale zapomněl, protože 

se další várka nových Wraithů právě drala ze zámotků a dožadovala se potravy. Bylo třeba je 

uklidnit a nakrmit. Potravy měli dost a byla umístěná v přijatelné vzdálenosti, takže ve většině 

případů šlo o rutinní činnost, ale nějaká výjimka se vždycky našla. 

Poškozená loď s líhní ležela v malém údolí chráněném ze všech stran lesem a poskytovala 

novým Wraithům i jejich ochráncům všechno, co bylo potřeba. 

Vojáci, zaměstnaní nejnovějšími přírůstky, se plně soustředili na práci a cizích příchozích 

si zprvu nevšimli. Doby, kdy ostražitě hlídali okolí, pominuly. Na této planetě nebylo nic 

kromě pár divokých zvířat, která se divným bílým tvorům vyhýbala obloukem. 

Kleofáš se široce usmál a rozpřáhl ruce, když viděl tu hostinu. Čekala jenom na ně. 

Jedinou myšlenkou se vrátil k Andělínovi, a pak na něj navždy zapomněl. Teď byl on První. 

On rozhodoval, on mluvil za ostatní. 

Jeden z Wraithů se otočil, všiml si rusálské delegace a sáhl po zbrani. 

Kleofáš se ještě více usmál a potřásl hlavou, až se mu uši svázané nad hlavou zakymácely. 

„Vaše zbraně nebudou potřeba,“ řekl přátelským tónem. Ještě pár kroků a rusálové se 

zastavili těsně před Wraithy. „Nejsou k ničemu,“ dořekl Kleofáš myšlenku. 

Hostina mohla začít. 
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Andoriel zamžourala do přítmí, pak oči zase zavřela a trochu se zavrtěla. Bylo to pohodlné 

a vzdáleně známé. Víčka se jí nechtěla rozlepit, lehké kolébání ji vedlo zpět ke spánku, ale 

pořád ji rušil pocit, že je něco špatně. Pokusila se zvednout ruku a promnout si obličej. Marně. 

„Co to je?“ zamumlala potichu. Zvuk jejího hlasu ji přivedl k úplnému vědomí. Prudce se 

zamlela a otevřela oči dokořán. 

„Zatraceně, do prdele, ku*va, do pí…“ stupňovala nadávky a pokoušela se přitom uniknout 

z kokonu wraithské zásobárny. Pružná blána organické lodi odolávala. Nevypadalo to, že by 

se Andoriel v dohledné době podařilo dostat ven. 

Přestala sebou mlátit a rozhlédla se. Napadlo ji, že by nebylo vhodné na sebe poutat 

pozornost, pokud se v okolí pohybuje některý z majitelů nebo uživatelů lodě. 

Zhluboka se nadechla a snažila se vymyslet, jak se z té šlamastiky dostat. To málo, co si 

pamatovala z wraithského protokolu, jí bylo v této situaci k ničemu. Wraithové neměli žádná 

pravidla pro zacházení s potravou. Pokud s nimi některá chtěla jednat, musela si podmínky 

zajistit sama. Vzpomínka na dobu, kdy bydlela na wraithské lodi, pobíhala mezi posádkou a 

Aceovi se s každým jejím krokem prohlubovala vráska na čele, jí na tváři vyvolala úsměv. 

Když si začali hrát se Zakem na honěnou, chvíli se zdálo, že ji Ace raději zabije sám, než aby 

se pořád obával, že najde její vysušené tělo někde v zapomenuté postranní chodbě. Ale Zak se 

ukázal jako lepší přítel, než jakého by si vůbec mohla přát. Nejenom, že mu vůbec nevadilo, 

že je Andoriel jenom člověk, dokonce se zdálo, že si jejich každodenní povyražení užívá, a 

navíc s ním byla pod skvělou ochranou. Ani sám velký velitel Ace do té doby nevěděl, jaký 

poklad se ukrývá pod maskou v jeho lodi. Na žádost Erin šla maska dolů a Zak se stal zřejmě 

v historii prvním Wraithem, který to z řadového vojáka skrytého v masce dotáhl až na 

zástupce velitele lodi, samozřejmě bez masky. Znovu se usmála, když si vzpomněla na 

sluneční brýle, které od ní dostal na své první procházce s holou tváří. Bylo to na Nové 

Veitoně, na planetě, kde vznikl jeho druh. 

Andoriel potřásla hlavou. Dost vzpomínek! Je třeba od minulosti přejít k vytváření 

budoucnosti delší, než jenom do příchodu prvního hladového Wraitha. 

Jakoby to přivolala, v chodbě se objevil Wraith. Pomalu procházel kolem kokonů a 

vyhlížel nejchutnější sousto. 

Andoriel se vmáčkla co nejvíc dozadu, přivřela oči a obličej se jí stáhl strachem, když se 

k ní kroky těžkých bot přiblížily. Zdálo se jí, že se zastavily přímo před ní, ale jejich majitel 

byl mimo její úzké zorné pole. 

Slabý výkřik vedle ní znamenal, že pro tentokrát bude ušetřena. Nevěděla, jestli má jásat, 

že zůstala naživu, nebo být zdrcená ze ztráty života tak blízko jejího. 

Wraith prošel kolem ní a Ája si najednou uvědomila, že by Zaka stejně nepoznala. Viděla 

ho jen na chviličku, než je Johnův zásah do osudu oddělil. Nejenom od Zaka, ale i od Ace. 

„Ace,“ povzdechla si. Pochybovala, že by se této sklizně zúčastnil, nebo to bylo její 

zbožné přání, protože ho s ní nechtěla spojovat. 

V blízkosti zazněly další kroky. 

Znovu se snažila zády zavrtat co nejhlouběji, ale oči nechala otevřené. Pokusí se překvapit 

a vyjednávat, i když si moc šancí nedávala. 

Tentokrát se Wraith zastavil přímo před ní a dlouho si ji prohlížel. Andoriel se snažila 

zachovat klid, přesto cítila, že se celá klepe a nebýt opory lodi, nohy by ji neunesly.  

„Koho jsi volala?“ oslovil ji Wraith proti ní. Zatím se od příchodu ani nehnul a na místní 

poměry se tvářil docela přátelsky. 

Andoriel zachrčela, jak měla vyschlo v krku. 

„Ace, volala jsem Ace,“ zašeptala s námahou. Prohlížela si Wraitha stejně pozorně, jako 

on ji. Jeho tetování kolem oka jí bylo povědomé. Byla to hodně zjednodušená hvězda, kterou 

nosil i Ace, s druhým spodním hrotem protaženým do ostré špičky až ke koutku úst. 
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„Je daleko, neslyší tě.“ Wraith k ní udělal krok a zvedl ruku. 

Zatajil se jí dech, ale odmítla uhnout pohledem, Věděla, že je to zbytečné gesto, které 

žádného Wraitha nepřesvědčí, přesto se v ní ozvala dávná tvrdohlavost, s níž kdysi čelila 

útokům této rasy, a nedovolila jí poddat se. 

Wraith se dlaní opřel o stěnu lodi hned vedle Ájiny hlavy a sevření blan, co ji držely ve 

výklenku, povolilo. Nečekala to a zhroutila se přímo na Wraitha. Podepřel ji a počkal, až 

získá zpátky stabilitu. Sotva stála na nohou, chytil ji pod ramenem a táhl někam do útrob lodi. 

 Chtěla se začít vzpírat, ale něco v jeho pohledu ji zarazilo. Kdyby to bylo možné, řekla by, 

že postupně tuhne hrůzou. 

Po chodbě, kam ji stačil dovléct, courala spousta bledých tváří a žádná Andoriel 

nepřipadala známá, dokud si nevšimla wraithské královny. Nesla se vznešeně prostředkem 

cesty a okolí věnovala jen málo pozornosti. 

Wraith vedle Áji se rozhlédl, jakoby hledal nějakou únikovou cestu ve snaze vyhnout se 

setkání s královnou. Andoriel se na ni znovu podívala a v mysli jí zablikala vzpomínka: 

Wraithí dáma s hadem v hlavě. 

„Anat,“ šeptla neslyšně. 

Wraith se na ni zoufale podíval a neznatelně potřásl hlavou. 

Anat mezitím prošla kolem a vypadalo to, že si dvojice u stěny ani nevšimla. Wraith 

popotáhl Andoriel, aby ji přiměl k další chůzi. 

„Stůj! Kam ji vedeš? Nepatří do kokonu?“ zastavil je královnin hlas. 

„Má královno,“ sklonil Wraith náznakem hlavu. „Vzadu už je plno, chtěl jsem ji nechat 

přesunout do dalšího křižníku.“ 

Anat se pootočila, jakoby chtěla odejít, ale na postoji ženy ji něco zaujalo. Přistoupila k ní, 

zvedla ruku a přejela jí prstem od čela kolem oka až k hraně brady. Nesetkala se s žádným 

odporem. V té stařeně nezbyla ani jedna určitá myšlenka. Chuť na doplnění energie ji přešla. 

Telepatické volání z můstku ji vytrhlo z pozorování. Stroze pokynula, že mohou pokračovat v 

cestě a odešla. 

Andoriel zavrávorala, a kdyby nebylo Wraithovy pomocné ruky, byla by se složila. Pevněji 

ji chytil a snažil se je co nejrychleji dostat pryč. 

Andoriel se zprvu nechala táhnout, pak klopýtala a nakonec se rozběhla. Věděla, že 

záměrně lhal královně, a tetování kolem jeho oka – myslela si, že ví, kdo by takové nosil. 

„Zaku,“ vydechla, když se s ní zastavil na rozcestí chodeb. 

Šlehl po ní pohledem, rozhlédl se a pokynul jednomu Wraithovi, aby je doprovodil. 

„Lynn tě vezme zpátky a vysadí tě někde v obydlené oblasti. Nemohu tě brát s sebou a 

chránit tě tady dál taky ne. Anat by brzy zjistila, že je něco jinak. Vyhýbej se potížím, jestli to 

dokážeš.“ Mluvil rychle a skončil právě, když vešli do hangáru. Lynn se od nich beze slova 

oddělil. 

„Přiletí se Šipkou, nabere tě a vyloží na povrchu. Povím veliteli, že jsme se viděli,“ tváří se 

mihl úsměv, ale hned zvážněl. „Možná bude lepší, když udělám ještě jednu věc. Snad už ses 

odnaučila křičet.“ Bez dalšího otálení ji opřel o stěnu a přitiskl jí prsty mezi klíční kosti.  

Andoriel k sobě stiskla rty, aby skrz ně neprošel žádný zvuk, a ze zavřených očí jí vyhrkly 

slzy. Tělo se vzpíralo, protestovalo a nakonec se podvolilo. Před Zakem stála ta samá 

Andoriel, kterou si pamatoval z galaxie Pegas. 

„Zaku,“ zašeptala, když odtáhl ruku. Návrat energie byl pořád stejně bolestivý. 

Znovu se usmál a vytáhl sluneční brýle. „Slouží dobře,“ podržel je mezi nimi a zase je 

schoval. „A teď už leť.“ Postrčil ji dál do hangáru na rampu a počkal, až ji nalévající Šipka 

sebere. 
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57. Nebesky šedá 

 

Vzduch nad Mohavskou pouští se tetelil žárem. Pod povrchem se země zachvěla ještě víc 

než vzduch nad ní, jak jí projel tektonický otřes. 

„Andy zase straší?“ zavrčel voják v budce nad podzemním bunkrem. Andy byl důvěrný 

název Sanandreaského zlomu, který každou chvíli otřásal zemí, jak se o sebe třely litosférické 

desky. 

Tentokrát byl otřes slabý, dole v podzemním pracovišti si ho možná ani nevšimnou. Voják 

v budce zamžoural do rozpálené pouště a po paměti si přitáhl láhev s vodou blíž. 

„Připrav se na vypuštění, Roberte,“ ozval se z vysílačky hlas jeho nadřízeného. 

Robert vyšel před budku a rozkročil se na jejím zápraží. Země před ním se pohnula, ale za 

tento posun nemohl zlom San Andreas. V povrchu pouště se za tichého bzučení vytvářel 

čtyřhranný otvor s každou stranou několik set metrů dlouhou. Sotva bzukot dozněl a otvor se 

přestal zvětšovat, v jeho středu se objevila šedá oblina předku vesmírné lodi. 

„Vítám tě, krásko, už bylo načase,“ zamumlal Robert. 

Loď se vyhoupla na oblohu, slunce se zalesklo na jejím trupu a barvou téměř splynula 

s nebem. Pak zapnula maskovací zařízení a zmizela docela. 

 

„Žádné prudké pohyby. Hezky pomalu a klidně, ať do někoho nenarazíme,“ řekl trochu 

ironicky kapitán poslední dostavěné pozemské lodi pojmenované Celeste Grey. Nedostala 

takové jméno náhodou. Její barva byla opravdu jak šedivé nebe. Stejně proměnlivá a 

nevyzpytatelná, a navíc většinou neviditelná, i když neměla zapnuté maskování. 

„Jsme na orbitě, pane.“ Pilot se otočil ke kapitánovi lodě, ale hned se vrátil k pozorování 

monitorů a vybírání co nejbezpečnější cestičky mezi nepřátelskými plavidly. 

Nathan Velenský kývl, že svého podřízeného slyšel, oči nespouštěl z přední obrazovky a 

prsty levé ruky jemně poťukával na hraně jednoho z ovládacích pultů. Do křesla si sedl jenom 

při startu. Jakmile se dostali nad Zemi, vstal a přecházel po můstku. 

„Vysíláme data o stavu nepřítele,“ oznámil někdo od komunikace. 

Přenos dat probíhal po celou dobu asi tří obletů planety, aby si obránci na Zemi mohli 

udělat představu, co se jim nad hlavou chystá. 

„To už by stačilo,“ mávl rukou Nat. „Oznamte, že v prvním pokusném úderu zničíme 

jednu z těch velkých.“ 

Terys Hallová u zbraní nedočkavě poposedla, krátce si procvičila prsty a položila je do 

výchozí pozice. 

Nat se na ni podíval a usmál se. „Je nějaká, která se ti obzvlášť nelíbí?“ 

Terys zvedla hlavu k čelní obrazovce, naklonila hlavu na stranu a zkoumavě se zadívala na 

blízké uskupení organických lodí. 

„Tamta vpravo,“ kývla k vybrané lodi. 

„Zaměřit a pal,“ souhlasil Nathan. 

Terys měla prst na spoušti dřív, než kapitán domluvil, a sotva dostala pokyn, stiskla ho. 

Zatnula zuby a rty nechala spojené, aby přes ně nepřešel jásavý výkřik. Sotva střela opustila 

loď, pilot prudce zatočil a spustil se pod vyhlédnuté nepřátelské plavidlo, aby měla Terys 

možnost k palbě z jiné strany. 

První rána s wraithskou lodí otřásla. Nebyla na nic takového připravená. Wraithští velitelé 

se domnívali, že Země už všechnu svoji obranu použila a soustředili se na probíhající sklizeň. 

Po zásahu nastal chvilkový zmatek, ale za několik vteřin se senzory sledující okolí rozběhly 

naplno a začaly pátrat po neznámém střelci. 
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Další střela proletěla trupem z jiného úhlu a otevřela ve wraithské lodi široký rozšklebený 

otvor zasahující do několika palub. 

„Najděte střelce!“ vykřikla Anat rozzlobeně. Stála ve své lodi a zatím bezmocně sledovala, 

jak se jedno z plavidel se ZPM začíná rozpadat na kusy. 

Celeste Grey se dál točila kolem nepřátelských lodí a střílela vždy těsně před změnou 

kurzu. Wraithové se snažili odhadnout pohyb neviditelného cíle a pálili do různých směrů, o 

kterých se domnívali, že by se v nich mohl nepřítel skrývat. 

Nat na můstku se jenom ušklíbl. Věděl, že takovým stylem je nikdy nedostanou. 

Tři wraithské lodě už byly vážně zasaženy a další dvě se marně snažily spasit útěkem. 

Mezi nepřáteli Země zavládla lehká panika. Anat zbledla ještě víc a na tvářích jí vyskákaly 

černé fleky rozčilení. Krabat sykal rozkazy nejbližším důstojníkům a telepaticky koordinoval 

pátrání i útok naslepo. 

Anat se oběma rukama opřela o konzoli. Velké břicho hrozilo blízkým porodem a malá 

královnička o sobě dávala bolestivě vědět. 

„Vyber velké sídlo, kde zbyli nějací lidé, a srovnej ho se zemí,“ poručila Krabatovi hlasem 

plným nenávisti a bolesti. 

Velitel její lodi se lehce uklonil a zadíval se na maketu Země, aby vybral nejvhodnější 

oblast. 

Posádka Celeste Grey pochopila wraithské úmysly, až dvě jejich plavidla vypustila řadu 

střel na Berlín. Podle posledních údajů tam zůstalo nesklizeno neméně dvacet tisíc lidí, 

částečně ze samotného města a částečně z malých měst a vesnic v okolí. Přijeli se schovat 

před útoky z vesmíru a ty je zastihly i ve velkém městě, i když v jiné podobě než dosud. 

Nathan jen ukázal rukou. Věděl, že nic říkat nemusí. Pilot navedl loď do správné palebné 

pozice a Terys zasypala obě plavidla nepřerušovanou palbou. 

Útok na planetu byl sice pro tuto chvíli zastaven, ale Celeste Grey zůstala na jednom místě 

o mrknutí oka déle, než bylo bezpečné, a hned se jí to vymstilo. Jedna z wraithských lodí 

dokázala zasáhnout její štít a na pár vteřin odhalit poslední pozemskou loď schopnou boje 

v její plné kráse. Wraithská plavidla ji napadla vším, co měla k dispozici a tucet Šipek se o ni 

roztříštilo v sebevražedné misi. Maskování bylo na několika místech narušeno a na pozadí 

blikavých jisker hvězd v černi vesmíru se objevily části šedavého trupu, po kterém oči při 

chvilkové nepozornosti sklouzly jako po běžící vodě. Pomocné generátory naskakovaly jeden 

za druhým a za pár chvil byla šedá loď pryč. 

„Úhybné manévry vzor gama, palte bez rozkazu,“ řekl Nathan a sedl si na své místo. 

„Konečně pořádná zábavička,“ zamumlala si Terys pro sebe, přitáhla si pomocný ovládací 

pult a spustila na něm koncert. Ostřelovala několik wraithských plavidel současně a spokojeně 

se usmála pokaždé, když jí monitor ukázal zásah. 

„Pane?“ pilot začal sérii úhybných manévrů podle kapitánova příkazu, ale wraithské lodě 

jim bez problémů přizpůsobovaly. 

„Generátor v zadní sekci je nefunkční, maskování není dokonalé,“ ozval se šéf techniků 

Hanell. „Potřebujeme čas na jeho výměnu.“ 

Nat se rozhlédl. „Směr odvrácená strana Měsíce. Postupujte k nepříteli bokem, ať jsme co 

nejvíc krytí. Výměna začne ihned.“ Podíval se na Hanella. „Pospěšte si,“ dodal tiše. 

 

„Kde je?“ Anat pootáčela mapou s okolím Země a hledala loď, která jim způsobila tolik 

potíží. „Jak je možné, že ji naše senzory nenajdou?“ zavrčela si už spíš sama pro sebe. Do této 

chvíle měla zato, že senzory posílené těmi energetickými krystaly od Baala budou mnohem 

výkonnější a prohlédnou většinu maskování, kterými mohou civilizace Mléčné dráhy 

disponovat. 
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„Pět lodí do pátracího módu, ostatní pokračují ve sklizni,“ otočila se ke Krabatovi. 

„Dohlédni na to, ať ji najdou, a dívají se i po podobných. Nechci žádná překvapení.“ 

Velitel sklonil hlavu a předal rozkazy. Snažil se nedat najevo, že se touhou po boji skoro 

klepe. Náhlý nepřátelský útok v něm vyvolal silnou touhu ukázat těm opovážlivcům, kdo je 

na vrcholu potravního řetězce a že si nikdo nemůže beztrestně dovolit na něj útočit. 

„Dovol, abych pátrání vedl osobně,“ navrhnul. 

Anat se k němu ani neotočila a jeho přání smetla netrpělivým pohybem ruky. „Chci tě 

tady. Je třeba znovu prozkoumat tento sektor, jestli se tam neukrývá větší množství potravy,“ 

zapíchla prst s dlouhým černým nehtem do místa na okraji velkého kontinentu na severní 

polokouli. Všimla si, že jedna ze Šipek tam zabloudila, i když tato oblast už měla být 

sklizená. Možná některý z pilotů zahlédl větší skupinu lidí. 

 

Lynn se snažil být tak nenápadný, jak jen to bylo možné. Odletěl ve skupině Šipek a 

oddělil se od nich až těsně nad povrchem. Měl přesné instrukce, kde má tu ženu vyložit. 

Přeletěl nad cíl, spustil přenosový paprsek, ještě chvíli pokračoval v letu a rozhlížel se po 

kořisti, ale všichni zbývající lidé byli zalezlí hluboko v zemi. Krátkým obloukem se vrátil a 

snažil se rychle dostihnout nejbližší místo sklizně. 

Andoriel se hned po zhmotnění přikrčila a přeběhla k nejbližšímu domu. Panelák, ušklíbla 

se. Byly doby, kdy v takovém podobném žila a líbilo se jí to. Rozhlížela se po Wraithech, ale 

v dohledu se žádný neobjevil. I Šipka byla na obloze jedna jediná a právě se ztrácela někde 

v dáli na východě. 

Ája se znovu rozhlédla a potřásla hlavou. Jestli jí paměť nepletla, panelák nebyl jen 

podobný tomu, kde žila. Byl to on. Vešla dovnitř, vystoupala po schodech do čtvrtého patra a 

strčila do jedněch dveří. Byt byl prázdný. Hnědobéžová dlažba byla místy rozbitá a pod 

prachem nebyl vzor na okrajích jednotlivých dlaždic skoro vidět, přesto se nedal splést. 

Zavřela za sebou dveře, přešla od obývacího pokoje, klesla na kolena a rozplakala se. Od 

jejího odchodu se nic nezměnilo. Její bývalý byt na ni čekal. 

 

Nathan Velenský už zase přecházel po můstku. Čekal, až dostane hlášení, že Celeste Grey 

je opět plně bojeschopná a může se pustit do další bitvy s Wraithy. 

„Bude to nějaký čas trvat,“ ohlásil mu Hanell. „Na zádi jsou poškozené rozvody energie. 

Nic, co bychom nedali dohromady, jen to zabere čas. Trochu času,“ dodal potom, co Nat 

zvedl hlavu, aby se na něj podíval. 

Nat s povzdechem kývl. „Dobře hlídejte,“ klepl do pultu komunikace, kde se 

shromažďovala i data ze senzorů, a odešel do své pracovny. 

Opravy trvaly asi dvě hodiny, po které několikrát proletěla v blízkosti pozemského 

plavidla wraithská loď, ale nikdy ji neobjevila, protože Celeste Grey se vždy dokázala natočit 

tak, aby pro žluté oči a jejich senzory zůstala neviditelná. 

Anat byla vzteky bez sebe, ale ani když se vydala na průzkum sama, nedokázala 

nepřátelské plavidlo objevit. Všechny lodě kolem planety měly na její pokyn zapnuté štíty a 

senzory nastavené na ten nejmenší pohyb. Sklizeň se zpomalila. 

„Můžeme!“ ozvalo se z interkomu na můstku i v kapitánově soukromé pracovně. Nathan 

se téměř rozběhl na své místo ve velitelském křesle. Na tváři mu zůstal otisk hrubého vzoru 

dekoračního polštáře, kterým si na chvíli podložil hlavu. 

Terys před sebe natáhla ruce a procvičila si prsty. Těšila se na další kolo. 

Nedalo na sebe dlouho čekat a Celeste Grey se znovu pustila do úhybných manévrů s 

přesně mířenou i časovanou střelbou. 
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Anat zuřila, ale senzory byly k nové lodi stále slepé a podle výstřelů se také zaměřit 

nedala. Sklizeň ustala a wraithské lodě začaly stahovat výsadky zpět, aby mohly opustit 

sluneční soustavu. Nejvyšší královna si promítla celou sklizeň a usoudila, že to nebyla ztráta 

času. Všechny zásobárny praskaly ve švech. Sice přišla o čtyři lodi s energetickým krystalem, 

ale tři ze čtyř krystalů samotných se jim podařilo zachránit, takže je bude možné vložit do 

nových lodí. Čtvrtý zmizel beze stopy. 

„Kde jsou nové lodě s posádkami z líhní?“ otočila se na Krabata s otázkou, která se jí 

najednou usadila v hlavě. „Už tady přece měly být.“ 

Krabat rychle vyvolal údaje na svém monitoru a stiskl rty do úzké čárky, jakoby už nikdy 

nechtěl promluvit. Za okamžik stisk přece jenom povolil. 

„Už mnoho dní o nich nemáme žádné zprávy. Po prvních pěti plavidlech s kompletní 

posádkou se přísun zastavil a nevrací se ani zásobovací lodě. Chtěl jsem na každé z těch tří 

míst poslat skupinu křižníků, aby prověřila, co se děje. Samozřejmě, až skončíme sklizeň,“ 

dokončil s lehkou úklonou. 

Anat mlčky upírala oči na obraz okolí Země. Byla rozhodnutá se sem vrátit, jakmile zjistí, 

co se děje v líhních. Na Ana-al ani Ace se nezeptala. 

 

Nathan Velenský nechal pět hodin ostřelovat wraithské lodi, ale byly do řídké výstřely 

s jistou ranou. Terys z toho nebyla nadšená. Nejraději by střílela bez přestání a zničila 

všechno, co by mohlo nějak ublížit Pozemšťanům, přesto chápala, že s jedinou lodí může 

nadělat škody jenom trochu. Jenom tak, aby nepřátele zahnali a přinutili je si někde v ústraní 

lízat rány. Ani tak výjimečná loď, jakou Celeste Grey jistě byla, nemohla zničit početnou 

wraithskou přesilu. Kdyby pokračovali tak, jako na začátku, technici by brzy museli ovívat 

důležité uzly, jako jsou generátory štítů nebo zbraně, velkými vějíři, protože chlazení by 

nebylo dostatečné.  

„Hodila by se nějaká pomoc,“ zabručela si pro sebe. 

Nat ji zaslechl, neřekl na to nic a myslel si to samé. Vzpomněl si na svoji matku. Erin by 

jim určitě pomohla. Kdyby věděla, kde jsou a co dělají, neváhala by ani okamžik. Nezáleželo 

by na tom, kde by právě byla, prostě by pomohla. 

„Pomoc,“ opakoval neslyšně po Terys. 

„Už jdu, Natánku,“ uslyšel v duchu matčin hlas zastřený nějakou rychle potlačenou 

vzpomínkou, ze které ji asi vytrhl. Sedl si do křesla a většina osazenstva můstku si tiše 

vydechla. Sledovat kapitána, jak běhá sem a tam, to nebylo nic, na co by se někdo z nich chtěl 

dívat dlouho. Seděl s rukama volně položenýma na opěrkách a přivřenýma očima. 

Terys si dovolila jeden krátký pohled, než znovu začala sledovat pohyb lodě a odhadovala 

nejlepší možný úhel dalšího výstřelu. Nathan vypadal, že spí, ale věděla, že je to jen zdání. 

V takovém stavu z něj padaly ty nejlepší myšlenky. 

 

 

 

58. Erininy eskapády 

 

Rin chodil na náměstí každý den a staříka nikdy nepotkal. Připadalo mu to zvláštní, 

protože sedával na stejném místě celý Rinův život. 

Uběhly dva měsíce a Rin se přestal několikrát za den vracet na prázdné náměstí. Znovu se 

ponořil do pátrání v archivech, hledal v těch nejstarších vrstvách zmínky o příchodu jejich 

rasy na tuto planetu a hlavně o čemkoli, co tomu příchodu předcházelo. 
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Bylo krásné ráno prozářené sluncem, když se vracel z dalšího celonočního výletu do hlubin 

jedné z nejstarších knihoven na planetě. Mžoural ve světle a stěží viděl pod nohy. Ruka na 

rameni ho vytrhla z polospánku, ve kterém se sunul ke svému obydlí a pohodlnému lůžku. 

„Chvíli mi to trvalo, ale něco pro tebe mám,“ říkal mu stařík s úsměvem. Vypadal ještě 

starší, vrásčitější a unavenější, než ho kdy Rin viděl, ale v očích měl veselé jiskřičky. Vrazil 

ospalému Rinovi do ruky cosi, co vypadalo jako velká obdélníková klec pečlivě přikrytá 

hustou látkou. 

„Dávej pozor, nelez dovnitř k potvoře, a co nejdřív mi to vrať. Musím to odvést zase 

zpátky,“ slyšel staříkův hlas při odchodu. Sotva zamumlal díky. 

Doma bez prohlížení odložil zakrytou klec na pracovní stůl a svalil se do postele. 

Odpoledne už umytý a převlečený seděl na židli před stále zabalenou klecí a sledoval ji 

nedůvěřivým pohledem. Zevnitř se občas ozvalo zachřestění a šustot. Rin přemýšlel, co stařík 

myslel tím – nelez dovnitř. Zakrytá klec mu nebyla k ničemu. 

Odhrnul cípek látky a ve spodní části klece uviděl silné dřevěné dno. Nadzvedl látku víc a 

zjistil, že na dně mezi pruty klece leží průhledná oválná kopule s živým tvorem. Rin 

překvapeně zamrkal. Ten tvor se nepodobal ničemu, co kdy viděl. Tmavé podlouhlé tělo bylo 

kryté dvěma pevnými oranžovými pláty, z přední části hned za malou hlavou se složenýma 

očima vyrůstaly dva páry dlouhých nohou a vzadu se kroutil bičíkovitý ocas. 

Sotva tvor vycítil proužek světla, otočil se k němu a pozvedl přední pár nohou. Rin ucukl a 

látku pustil. Vstal a přešel po pokoji, aby rozchodil příval děsu, který se objevil, jakmile se 

k němu tvor otočil. Napadlo ho, že ani nepotřeboval staříkovo varování, k tomu tvoru by se 

určitě nechtěl dostat blíž, natož aby se k němu dobýval. Znovu přešel sem a tam a klec 

přitáhla jeho pohled. Proč mu ji stařík nosil? Posadil se zpátky na židli a poodhrnul látku tak, 

aby viděl jenom silný podstavec. Zamyšleně na něj zaťukal prstem a snažil se nevšímat si 

chřestění tvora. Tiché lupnutí ze zadní strany vysokého podstavce skoro přeslechl. Otočil 

klec, aby viděl, co se stalo, a za okamžik už opatrně vytahoval skrytou zásuvku plnou hustě 

popsaných papírů. 

 

Erin Velenská ležela ve sklopeném křesle, rukama občas sevřela jeho opěrky a 

z pootevřených úst jí unikal sotva znatelný dech. Za zavřenými víčky pro ni probíhal děj 

mnohem zajímavější, než co by mohla vidět v bdělém stavu. Už dlouho si pohrávala 

s myšlenkou, že by našli s Darem místo, kde by nebyli závislí na jejím fyzickém těle a 

nemusela to tělo krmit a ošetřovat v dlouhých chvílích hmotné samoty. 

Hlava jí škubla na stranu a na čele se objevila jemná vráska. Další škubnutí a zamračení 

následované hlubokým nádechem. Stále zůstávala v astrálním světě se zvláštní bytostí, která ji 

měla zničit a místo toho se z nich stala nerozlučná dvojka. 

„Co se děje?“ naklonil Dar na stranu hlavu s dlouhými světlými vlasy. „Tohle se ti nelíbí?“ 

zatřepal hlavou a vlasy se změnily v neposlušnou černou kštici trčící na všechny strany. Dar 

se rozesmál a šťouchl Erin nosem do tváře. Pokusila se mu úsměv vrátit, ale něco ji pořád 

rušilo. Chytila ho za ramena a kousek odtlačila. Nechal se a sotva stisk povolila, svalil se na 

ni celým tělem. Erin jen hekla. Kdyby dokázala myslet, asi by si vzpomněla na malou kočku, 

která nevážila skoro nic, a přesto byla Darem stejně, jako ta masa svalů a horké kůže, která se 

ji právě pokoušela rozmáčknout. 

„Nech toho,“ zamumlala nepřesvědčivě. Hlava jí škubla v dalším nečekaném tiku. 

Dar se neochotně nadzvedl a hned zase padl zpátky. Pozdě. Erin znovu trhla hlavou a 

zmizela. Dar si sedl a mrzutě si třel naražené břicho. Poslední dobu dělal všechno možné, aby 

ji udržel mimo problémy Země, a když to vypadalo, že se mu daří, musí to takhle skončit. 

Zvedl hlavu a podíval se do světle zeleného listí nad sebou. 
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„Erin?“ zeptal se polohlasně. Kolem bylo ničím nerušené ticho. Dar seděl sám uprostřed 

rozvalin města z bílého kamene, které postupně obrůstalo hustou vegetací. 

Erin v křesle otevřela oči a přejela si rukou po tváři. Zabušení na dveře znělo zuřivě nebo 

zoufale a rozhodně nebylo první. Erin sebou trhla a s bolestivým syknutím se chytila zezadu 

za krk. 

Koho to sem čerti nesou? pomyslela si vztekle a šourala se na ztuhlých nohách ke vchodu. 

Koukla přede dveře malým bezbarvým kouskem v barevné mozaice skleněné výplně a 

s překvapeným úsměvem otevřela dokořán. 

„Cars…,“ začala, ale doktor Beckett jí skočil do řeči, aniž si uvědomil, že vůbec něco 

chtěla říct: 

„Erin, prosím tě, tohle mi nedělej. Už jsem chtěl odjet a hledat tě někde po všech čertech. 

A to ani nedomýšlím to nejhorší. Copak vůbec nevíš, co se kolem děje?“ Vběhl kolem ní 

dovnitř, otočil se, vytrhl Erin dveře z ruky a přirazil je do rámu tak, že se barevná mozaika 

povážlivě oklepala. Prudce se otočil a rozběhl se dovnitř domu. 

„Ahoj, Carsone. To je od tebe hezké, že ses stavil,“ řekla Erin pomalu a důrazně. 

„Ohhh, promiň.“ Doktor Beckett se zarazil ve svém rozletu, došel zpátky k Erin, objal ji a 

lehce políbil na tvář. „Moc rád tě vidím. Stýskalo se mi. Vypadáš dobře. Jsem rád, že pořád 

žiješ.“ Upřeně se Erin díval do tváře a na závěr své řeči ji znovu políbil. Tentokrát na ústa. 

Erin se od začátku snažila nenápadně se vykroutit, ale nijak jí to neusnadnil a po druhém 

polibku si ji přitáhl ještě blíž. „Ani nevíš, jaký jsem měl o tebe strach,“ zašeptal jí do vlasů. 

„Já to pořád nechápu,“ postěžovala si. „Mohl bys mě pustit, sednout si v kuchyni a říct mi 

všechno od začátku?“ znovu se pokusila vymanit z doktorových jemných ale velmi pevných 

rukou a povedlo se jí to. Carson ji pustil, sedl si v kuchyni na židli a potřásal hlavou nad 

Erininou neznalostí současných poměrů. 

 „Wraithi?“ zeptala se nedůvěřivě. Většinu času na Zemi prožila v jiných světech a máloco 

ji dokázalo přimět opustit Dar na delší dobu. Malá renta od SGC stačila k tomu, aby se 

uživila, a nic jiného ji v podstatě nezajímalo. 

„Erin, kde jsi celou dobu byla?“ Doktor Beckett pořád nechápal, že někdo může být tolik 

mimo dění. Vždyť i jeho samotného zprávy o wraithských útocích zastihly už při plavbě přes 

oceán a hned po vylodění ho kontaktoval nenápadný muž, ze kterého se vyklubal pracovník 

SGC, aby ho podrobněji informoval o útocích. 

„Tady,“ pokrčila Erin rameny. Otočila se k pískající konvici, zalila dva velké hrnky čaje, 

zůstala otočená ke Carsonovi zády a přemýšlela, co u ní vlastně doktor pohledává. 

Carson vstal a došel k ní. 

„Nedávno jsem se vrátil z Afriky, a když jsem se dozvěděl, že nereaguješ na dotazy 

z SGC, rozjel jsem se za tebou.“ Zlehka jí položil ruku na záda. 

Erin se ošila. Doktorova blízkost ji začala vyvádět z míry. „Sedni! …si,“ vyjela na něj 

ostřeji, než měla původně v úmyslu. 

Carson se usmál, o půl kroku couvl, a pak se k Erin najednou přitiskl, hned ji pustil, vzal 

jeden z hrnků na pultu a odešel zpátky ke stolu. 

„Jsi nervózní,“ konstatoval. Sledoval, jak Erin bere druhý hrnek a obezřetně postupuje tak, 

aby mezi nimi zůstával stůl. Znovu se usmál, pootočil židli a sedl si s pohodlně nataženýma 

nohama. 

Erin si taky sedla, sklonila se nad stolem a oběma rukama pevně sevřela hrnek. Horký čaj 

ji pálil do dlaní, ale nevnímala to. Snažila se uspořádat myšlenky a zorientovat se v tom, co se 

od Carsona dozvěděla. 

„Erin?“ ozval se jí známý hlas někde vzadu v hlavě. 

„Teď ne,“ zavrčela. Další vyrušování nemohla potřebovat, ani když to byl Dar. 

Carson povytáhl obočí, ale žádná hlasitá poznámka od něho nezazněla. 
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Erin se mračila na nehybnou hladinu čaje a nedokázala se soustředit. 

„Takhle to nejde,“ povzdechla si za pár minut. 

„Vezmeš v potaz doporučení lékaře?“ zeptal se Carson tiše. Počkal, až Erin kývla, stoupnul 

si za ni a shrnul jí dlouhé vlasy přes ramena dopředu. Do masáže ramen a krku se vložil 

s takovým nasazením, až Erin sykla bolestí. 

„Vůbec se o sebe nestaráš, děvče. Takhle bys za chvíli skončila na vozíku,“ mumlal si a 

prsty zajel Erin do vlasů, aby jí uvolnil ztuhlou kůži hlavy. 

Erin přivřela oči. Po prvních pár bolestivých hmatech se Carsonovy ruce uklidnily a 

příjemně hnětly její napjaté svaly. Dovolila myšlenkám zatoulat se, kam se jim zachtělo, a 

netrvalo dlouho, než před sebou uviděla velkou wraithskou flotilu seskupenou kolem Země a 

svého syna, jak se na ni dívá před obrazovku nové pozemské válečné lodě. Byl v pořádku, ale 

malá pomoc by se mu hodila. Pohladila ho po vlasech, aby ho uklidnila. Samozřejmě mu 

pomůže. Zaměřila svou pozornost na Wraithy a vytušila, že se chystají k odletu, ale brzy se 

zase vrátí. Rozhodně je nechtěla pustit bez pusy na rozloučenou. Pousmála se, vstoupila na 

jednu z lodí a dotkla se čela nejbližšího Wraitha. Rozhodil ruce, bílé vlasy mu zavířily kolem 

tváře a Wraith se zhroutil na podlahu jako marioneta, které přestřihli vodící provázky. Erin 

nečekala, až ho objeví jeho druzi a přesunula se do další lodi. Tam se dotkla hned pěti, kteří jí 

zkřížili cestu. Po návštěvě třetí lodi se cítila přímo nabitá energií a začala přemýšlet, kde by ji 

mohla použít, když ji bolestivý stisk doktora vrátil zpátky. 

„Au!“ vyjekla a vymrštila se do stoje. „Co to děláš?“ 

Carson nechal ruce sklouznout z jejích ramen do pasu. „Nic,“ odpověděl a přitáhl si ji blíž. 

Chtěla se bránit, ale energie ze zabitých Wraithů ji vrhla přímo proti němu. 

 

Krabat zíral na dvě zhroucené postavy u svých nohou a do duše se mu vkrádal strach. Kdo 

dokázal zabíjet Wraithy přímo na jejich lodi, aniž by ho někdo viděl? Špičkou boty otočil 

bližší tělo a prohlížel si černou kůži obličeje. Vytřeštěné oči mrtvého vojáka Krabata 

znepokojovaly. Zdálo se, že velitele sledují, kamkoli se pohne. 

„Odnést,“ zavrčel podrážděně. Už předtím vyslechl očité svědky těch nepřirozených smrtí 

a po jeho telepatickém spojení zůstaly zpovídaným v mysli bolestivé jizvy, které se budou 

hojit pomalu. Neměl čas se ohlížet na jejich pohodlí, chtěl vědět všechno hned a přesně. 

Stejně to nebylo nic platné. Wraith chvátal za svým úkolem a v další vteřině ležel na podlaze 

Úlu bez známky života. Ani rychlý přísun energie nepomohl k jeho oživení. 

Zpráva o nevysvětlitelných úmrtích se rychle šířila z lodi na loď a velitelé měli co dělat, 

aby nezavládla panika a flotila alespoň navenek budila zdání, že se spořádaně stahuje. 

Velice bohatá sklizeň se postupně stala nebezpečnou kvůli útokům neznámého plavidla, 

které nedokázali objevit, natož zlikvidovat, a pak děsivou, když se v jejich řadách začala šířit 

smrt. Sice to bylo jen pár jedinců, které by Krabat bez mrknutí obětoval v nejbližší bitvě, ale 

nepochopitelný způsob smrti všechny Wraithy děsil. 

„Začněte s přesunem,“ zazněl rozkaz a wraithské lodi jedna po druhé mizely v otevřených 

hyperprostorových oknech. Poslední tři se chvíli zdržely na místě, pak jedna zmizela stejně 

jako všechny před ní a zbývající dvě zůstaly skryté za odvrácenou stranou Měsíce. Jejich 

posádky z toho velkou radost neměly, ale hlídka byla nutná. Snad je tam neobjeví ani 

neviditelná loď ani neznámý zabiják Wraithů. 

 

Nathan sledoval odlet Wraithů a v duchu děkoval matce. Nepochyboval, že s tím má něco 

společného. Odtrhl pohled od obrazovky a podíval se po můstku. Všichni si hleděli své práce, 

jen Terys u zbraní se na něho šklebila. Její oči říkaly, že by si ještě ráda vystřelila. Nat sotva 

znatelně zavrtěl hlavou. 



230 

 

„Konec bojového poplachu. Klasické tři směny, kontrola, opravy, znáte to,“ zvedl koutky 

úst, ale do úsměvu měla jeho grimasa daleko. „Na návrat domů zatím můžeme zapomenout, 

kámoška Jennifer není hotová. Všechno je to na nás.“ Rozpřáhl ruce v širokém gestu 

zahrnujícím vesmír v okolí Země. 

Terys s povzdechem složila ruce do klína a sklonila hlavu. Zábava skončila. 

 

Erin spala s vlasy rozhozenými po polštáři jako temná svatozář. Na tváři měla klidný výraz 

s náznakem úsměvu. Carson ležel na boku vedle ní, hlavu si podpíral dlaní a druhou ruku měl 

položenou na Erinině rameni. Cítil, jak se jí kůže pod jeho dotykem zachvívá, a musel se 

ovládat, aby ji neprobudil. Otočil se na záda a přitáhl si Erinino vláčné tělo, až mu hlavou 

ležela na hrudi. Něco zamumlala, objala ho a zavrtěla se, aby se jí leželo pohodlněji. 

Doktor Beckett ležel v Erinině domě, tiskl ji k sobě a usmíval se do stropu. 

„Tak to tedy ne,“ zašeptal Dar a oči mu zlostí zprůhledněly. „To si, holčičko, vypiješ. Jen 

počkej.“ Ruiny města překryl těžký černý mrak, vzrostlé stromky i keře ztratily všechno listí a 

jejich holé větve trčely k černému nebi jako hrozící prsty kostlivce. Bílé kameny se ztratily 

pod nánosem sazí a ledový vítr skučel ve všech skulinách písně zániku a smrti. 

Erin ve spaní ze rtů unikl dlouhý vzdech. Náhlý příval zimy ji nutil přitisknout se blíž 

k teplému tělu vedle sebe, ale když ho objala pevněji, změnil se v ledový kámen. Byla k němu 

přilepená a nemohla se pohnout. 

 

 

 

59. U líhní 

 

Michael položil nohy na okraj pultu a protáhl si záda. Ten zvyk přebral od lidí a neviděl 

důvod, proč se ho vzdávat. Lidé věděli, jak si vyhovět. V malé lodi byli s Aiwem sami. Už 

moc dlouho sami, napadlo Michaela, ale snažil se, aby to jeho společník nezachytil. Původní 

plán byl přistát u jedné z líhní a věnovat se genetickým pokusům s okřídlenými Wraithy. 

Aspoň Michaelův plán byl takový, o plánech velitele Aiweho nevěděl nic. 

Teď se právě blížili k bližší líhni a Michael začal přemýšlet, co tam chce dělat Aiwe. 

Velitel se skláněl nad jedním ze senzorů a pokoušel se ho opravit. V tom byl taky zvláštní. 

Manuální práce ho zjevně uklidňovala a rád rozebíral a zase skládal stroje. Právě Aiwe si 

vyžádal zbytky zařízení Attero a vrtal se v něm tak dlouho, až ho částečně zprovoznil. 

Nastavil parametry ničení na antickou technologii a s omluvou, že bude fungovat jenom 

jednorázově, ho předal Anat. Aiwe se ušklíbl, když si na to vzpomněl. Nejvyšší královna 

nevěděla, jestli se má radovat, že má tak dokonalou zbraň, nebo se zlobit, že je to jednorázová 

záležitost. Chladně poděkovala a poslala ho pryč. Nic jiného ani nechtěl, jen jí zmizet z očí. 

Zašramocení komunikátoru oba Wraithy vytrhlo ze zamyšlení. Michael sundal nohy ze 

stolu a Aiwe zvedl hlavu, aby s přemáháním zaostřil oči na ten rušivý element. Oba napadlo, 

že se ozve Ace a rychlým pohledem zkontrolovali fungující senzory, jestli se blízko nich 

nevznáší jeho loď. Loď tam byla, ale rozhodně nebyla velitele Ace. Jestli se Aiwe nepletl, byl 

to křižník mladé Ana-al. Byl zjevně poškozený a většinu energie vydával na to, aby se 

nerozpadl. 

„Slyš… mě? Volá… itské plavid… ,“ chraptěla přerušovaně komunikace. „Nepř… na 

pla… tě v žádném případě! Nepřis…“ 

„Co to má být?“ zavrčel Michael, natáhl se, aby dosáhl na ovládání a pomalu řekl: „Volám 

loď královny Ana-al. Potřebujete pomoc?“ 

„Výb… te Šipku!“ zachrčel reproduktor krátce. 



231 

 

Michael se otočil k Aiwemu a zjistil, že ten se už zase vrtá v opravovaném senzoru. 

„Nemyslíš, že máme jiné starosti?“ zeptal se. 

Aiwe přiklopil horní kryt a jemným pohybem senzor aktivoval. 

„Je tam jenom jeden,“ řekl za pár vteřin, když si prohlédl data získaná z opraveného 

senzoru. 

„Cože?“ nechápal Michael. 

„Jenom jeden Wraith na té lodi, jinak nikdo. A rozhodně to není Ana-al.“ 

Michael se dotkl pohledem opraveného strojku, potřásl hlavou, vstal a přešel k hangáru, 

kam se vešly jen dvě wraithské stíhačky. Víc jich stejně nepotřebovali. 

„Vyzvednu ho,“ ohlásil, když se za ním zavíraly dveře. 

Aiwe sotva přikývl. Přesunul se k nedalekému panelu a sledoval dění v okolním vesmíru. 

Kromě poškozeného křižníku se kolem planety nepohybovalo nic zajímavého a planeta sama 

působila klidným dojmem. Chvíli se na ni díval, a pak se otřásl. Vzpomněl si, že první pohled 

na planetu, kde byla umístěna laboratoř Via dimidia, působil stejně neškodným až ospalým 

dojmem. 

Wraith čekal v hangáru. Michael zpomalil, aby paprsek zaměřil přesně, a pak se rozletěl 

pryč. Právě včas. Královnin křižník se za jeho Šipkou rozpadal na kusy. Přitažlivost planety 

části lodi vtáhla a nechala shořet. Z plavidla Ana-al nezbylo vůbec nic. 

 

Anat se ztěžka zvedla z křesla a pohled, kterým stihla svého velitele nabízejícího 

pomocnou paži, přinutil Krabata couvnout. 

„Jak se ti mohla ztratit ze senzorů loď?“ zavrčela na něj. „Byla zničena v boji nebo 

nějakým vesmírným jevem? Vletěla snad do nějaké anomálie nebo ji přitáhla síla pulzaru? 

Mluv! Kde je moje dcera?“ 

Krabat se zhluboka nadechl. „Královna Ana-al je dostatečně moudrá, aby se nebezpečným 

oblastem vyhnula,“ snažil se nenápadně otupit ostří Anatina hněvu. „A žádné známky boje 

nad touto líhní jsme nezaznamenali. Je možné, že přistála a vypnula všechna zařízení.“ Chtěl 

pokračovat ve výčtu možností, ale včas se zarazil. Před Anat nebylo vhodné se dlouze 

zmiňovat o ztracených dcerách. O jednu už zřejmě navždy přišla, když se Banaan stala 

nedobrovolnou dárkyní těla pro jedince z odnože Asgardů, která z morálních dilemat zase 

taková dilemata nedělala, pokud šlo o přežití jejich druhu, a druhá dcera byla dlouhou dobu 

nad planetou, kde se nyní nacházeli, ale po Ana-al a jejím křižníku nebylo ani stopy. 

„Provedeme podrobné skeny povrchu, možná její loď potřebovala opravu,“ navrhl.  

Anat kývla a přešla po místnosti sem a tam. Každá poloha jí byla nepříjemná. Už se téměř 

nedokázala soustředit na nic jiného, než na příchod nové královny. Právě, když si říkala, že by 

měla všechna další rozhodnutí nechat na pozdější dobu, až zase povládne svým tělem sama, 

vyrušil ji velitel. 

„Křižník královny Ana-al jsme nenašli, ale v líhni se dějí podivné věci. Nikdy jsem nic 

takového neviděl.“ Zmateně potřásal hlavou. 

Anat skryla výsměšný škleb a chvíli zírala na data ze senzorů. 

„Připrav přepravní loď,“ rozhodla. Ani ona nikdy nic takového neviděla a hodlala to 

prozkoumat co nejpečlivěji. Bezpečnost líhně byla jedním z prvořadých zájmů každého 

wraithského uskupení. 

Netrvalo dlouho a Anat se skupinou vojáků přistávala co nejblíž místa, kde se měli 

z kokonů rodit noví Wraithové. 

„Kde všichni jsou?“ mračila Anat a rozhlížela se po strážcích, kteří měli za úkol postarat se 

o nejnovější přírůstky společenstva. 
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„Vítám vás!“ vykřikl neznámý hlas a za malou vyvýšeninou se objevil neznámý tvor. Anat 

vykřikla a napřáhla se k útoku krmnou rukou, ale tvor jen zavrtěl hlavou a nesouhlasně 

zamlaskal. 

„To přece není nutné,“ usmál se na královnu a oči se mu rozšířily, když si všiml jejího 

vzdouvajícího se břicha. Neubránil se tichému povzdechu a pohled se mu zamžil touhou. 

„Co tu děláš? Kdo jsi?“ vypálila na něj Anat. 

Tvor se pousmál a lehce se uklonil. „Andělín VeselýŘezáč mé jméno. Jsme rusálové. Toto 

je náš domov. Pojď, provedu tě tady.“ 

„Domov?“ prskla Anat. „To je wraithská líheň a ty tu nemáš co dělat!“ Velitelským gestem 

pokynula svému doprovodu a vojáci se na tvora vrhli. 

„Ale no tak,“ zasmál se Andělín a odmrštil dva Wraithy, aniž by se přestal usmívat. 

Třetího chytil za zápěstí a zkroutil mu ruku, až vypadla z ramenního kloubu. Pak už jen 

stačilo malé trhnutí a wraithská ruka se volně houpala mezi Andělínovými prsty. Wraith se 

druhou rukou chytil za poničený konec kosti, který mu trčel z ramene, poodstoupil, zapotácel 

se a svalil se na zem. 

Další útok Anat zadržela. Ten tvor byl silnější, než se na první pohled zdálo. Nechtěla 

zbytečně plýtvat vojáky. Očima se dotkla Krabata. Mlčky sklonil hlavu a odešel do přepravní 

lodi. 

„Tak co tu děláš?“ zopakovala svou otázku. 

„Bydlíme tady. Je tu krásně. Tak bohaté pastviny jsem ještě neviděl,“ usmál se na ni 

Andělín, zaklonil hlavu, doširoka otevřel ústa a vsunul si do nich utrženou wraithskou ruku. 

Anat se snažila ovládnout žaludeční šťávy, které se jí draly do krku. 

„To nejsou tvoje pastviny, řekla tiše. „To je naše líheň.“ 

Andělín pokrčil rameny. Oči mu zase sjely na nepřehlédnutelný důkaz budoucího 

mateřství. „Líheň?“ protáhl pochybovačně. „To bys mi měla vysvětlit.“ 

„Jsi zvědavý? To je hezká vlastnost,“ usmála se na něj s přemáháním Anat. „Když ti to 

vysvětlím, odejdete?“ 

Andělín hýknul smíchy, ale pak se uklidnil. „Můžeme o tom uvažovat, pokud bude tvé 

vysvětlení dostatečně zajímavé.“ 

„Nevím, jak ho udělat zajímavým,“ pokrčila Anat rameny. „Zdá se mi to zcela prosté. 

Wraithští vojáci a důstojníci se vyvíjejí v kokonech, které tady můžeš vidět,“ obkroužila 

rukou z větší části vypleněnou líheň. „Mohl jsi vidět,“ opravila se. „Zárodky vznikají 

z organického materiálu, který královna dokáže vyloučit. Samotné wraithské královny 

potřebují větší péči a také větší ochranu. Vznikají a rodí se, dalo by se říci po lidském 

způsobu. Zatímco Wraithi – muži přicházejí na svět jako brouci a v dospělosti jsou více lidmi, 

u královen - žen je to naopak. Rodí se a prvních několik let jsou téměř lidmi, aby se 

v dospělém životě staly více hmyzem.“ 

 Andělín fascinovaně naslouchal pomalému hlubokému hlasu královny a přestal sledovat 

okolí. Zmizení wraithských vojáků do přepravní lodi, ve které přiletěli, vůbec nezaznamenal. 

Královna bez přerušování pokračovala: 

„Jako naši předci, i my tvrdě bráníme své mladé v kokonech, ale dokážeme je obětovat, 

když hrozí větší nebezpečí.“ 

Její poslední slova se ztratila ve svistu Šipky. Sběrný paprsek krátce zazářil přesně nad 

královnou a wraithská stíhačka se prudkým obloukem vyhoupla vysoko na oblohu. Zároveň 

se z vedlejší louky vznesla wraithská plavidla, která zůstala opuštěná po roztrhání a pozření 

jejich posádek. Krabat v tichosti ke každé poslal pilota, aby zjistil, jestli je loď prázdná, a 

odletěl s ní. Nic, co se dalo zachránit, nemělo na planetě zůstat. 
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„To bylo zajímavé,“ zašeptal Andělín a mávl rukou k rusálům shromážděným opodál. Než 

wraithská mateřská loď na orbitě stačila vystřelit, zmizeli tančící predátoři v okolních lesích. 

Úl vypustil dvě střely a odpálil je uprostřed líhně, aby z ní rusálové nemohli čerpat.  

Na můstku čekal Krabat na svoji paní s neradostným úsměvem. Vyplnil všechny její 

rozkazy a přání, které dostal při svém nenápadném ústupu do přepravní lodi, přesto nebylo 

nijak jednoduché smířit se se ztrátou líhně. Podle pečlivých skenů nezůstala na planetě žádná 

loď, kterou by se rusálové mohli dostat pryč, přesto bylo nutné s jejich přítomností počítat. 

Planeta byla pro Wraithy smrtelně nebezpečná. Osud Ana-al byl téměř jasný. Téměř, protože 

její křižník nikde na planetě nenašli. Pořád ještě blikala maličká jiskřička naděje, že mladá 

královna dokázala včas uletět a skrýt se tak, že ji ani spřátelené skeny nenašly.  

Anat na můstek nedošla, uprostřed cesty lodí se otočila a zamířila do svého pokoje. Krátký 

telepatický pokyn odehnal všechny okolo. V dalších minutách chtěla být sama se svojí 

dcerou. Až se na sebe poprvé podívají, dostane malá princezna jméno.  

 

„Bylo to jako zlý sen,“ končil své vyprávění zachráněný Wraith na palubě Michaelovy a 

Aiweho lodi. „Nedali se zdolat žádnou silou. Našim zbraním se smáli – všemu se pořád 

smáli.“ Otřásl se a umlkl. 

Aiwe se podíval na Michaela. Ani pro jednoho z nich nebyla situace, kdy byli vydáni 

napospas cizím vlivům bez možnosti se účinně bránit, neznámá. 

„Fyzická síla je neúčinná?“ prohodil Aiwe a přimhouřil oko. Michael se zamračil. Probíral 

zároveň několik možností, jak se zbavit nepřátel, a na žerty mu nezbývalo místo. Ani jeden 

z jeho okamžitých nápadů nebyl dokonalý. 

Aiwe vzal do ruky opravený senzor a otočil ho zamyšleně v dlaních. 

„Zjistíme, kde jsou, a můžeme se na ně podívat,“ navrhl. Pokud byl senzor dostatečně 

přesný, mělo by být jednoduché přistát s lodí někde stranou, aby je rusálové neobjevili, a 

nenápadně se k nim přikrást, nebo Šipkou vysadit průzkumníka. 

Michael zvedl skloněnou hlavu a zadíval se na zachráněného Wraitha. Vysoký voják se 

právě snažil zmenšit do velikosti trpaslíka. Kdyby záleželo na něm, nechtěl rusály vidět do 

konce života. 

„Poletíme my dva,“ otočil se Michael k Aiwemu. „A ty,“ namířil prst na Wraitha, „počkáš 

tady. Budeš hlídat senzory a upozorníš nás, jakmile se objeví něco nebezpečného nebo 

neobvyklého na nebi i na zemi.“ 

Wraith se trochu napřímil a vážně kývl. Aiwe a Michael zjistili situaci na planetě a každý 

nasedl do jedné Šipky.  

 

„Kdy přiletí ženy?“ dožadovali se rusálové v nově nalezené wraithské líhni u svého 

Prvního. Kleofáš chtěl pokrčit rameny, ale rozmyslel si to. Nechtěl dávat najevo nevědomost. 

„Přiletí,“ ujistil své druhy i sebe. „Na minulé pastvině to trvalo také delší dobu, než se 

objevily. Jistě přijdou i sem a budou nás těšit svou přítomností.“ 

Poslední slova už říkal, aniž by se na ně soustředil. V mysli mu ležela uprchlá wraithská 

loď. Stále se nemohl zbavit pocitu, že se mu vznáší přímo nad hlavou a míří na něho celou 

svojí palebnou silou, aby mu vrátila pokus o její zničení. Slabých záblesků hořící zničené lodi 

na vzdáleném obzoru si nevšiml. Nevšiml si ani dvou malých teček, které se objevily nad 

nedalekým kopcem a zase hned zmizely v terénním ohybu. 

 

 

 



234 

 

60. Signály 

 

Ian Davidson poposedl v kapitánském křesle Odyssey. Jejich mise se protahovala a 

plavidlo se měnilo na generační loď. Počítal s tím od začátku a úpravy, kterými před svou 

poslední cestou loď prošla, ukazovaly, že s tím počítali i mnozí jiní. Nikdo dost dobře nemohl 

zakázat veškeré vztahy na palubě, když se stále vzdalovali od Země a čas na návrat nebyl ani 

v dohledné budoucnosti. 

‚Tohle mi byl čert dlužen,‘ pomyslel si, jako každý den několikrát. Pátrání po rase, o které 

byla zmínka sotva na pár řádcích, to považoval nejdříve za dobrý vtip a nakonec za 

mnohaletou noční můru. Nicméně rozkaz byl jasný a vesmírná loď Odyssea už dávno 

přesáhla svoji předlohu. Vždyť řecký hrdina bloudil po mořích jenom deset let. A z toho osm 

let se povaloval na plážích s nějakými kráskami, jestli si Ian dobře pamatoval řecké báje a 

pověsti.  

„Čas šest nula nula. Motory fungují, navigace v pořádku, stav posádky nezměněn. Nástup 

ranní směny,“ ohlásil první důstojník do ticha. 

Ian překvapeně zvedl hlavu. Ranní hlášení ho zastihlo uprostřed přemýšlení o zbytečnosti 

čehokoli. Ani si neuvědomil, že v křesle sedí už dvacet čtyři hodiny. 

„Robertsi, převezměte to, půjdu si odpočinout,“ zamručel Ian nerudně, zvedl se a 

zavrávoral. První důstojník Kamil Roberts odolal nutkání pomoci starému pánovi a v uctivém 

postoji čekal, až uvolní kapitánské křeslo. Ke svému místu se dostal v podstatě nedopatřením, 

když původního prvního důstojníka vcuclo něco jako malá černá díra. Kamil byl v pořadí na 

novou funkci sedmý a ani nepomyslel na to, že by se o takový post měl zajímat, ale všichni 

ostatní před ním se té funkce dobrovolně vzdali buď kvůli pracovním povinnostem, které 

nechtěli opustit, nebo kvůli rodinným i nerodinným vztahům. A tak Kamil Roberts povýšil 

rovnou na druhého nejdůležitějšího člověka na palubě. 

Ranní směna probíhala jako každá jiná. Nic zajímavého, všechno fungovalo, posádka byla 

ráda, že překonali a nechali daleko za sebou oblast, kde se nakupily vesmírné jevy a 

ohrožovaly loď na cestě. Když si někdo stěžoval na nudu, stačilo se zeptat, jestli si chce 

zopakovat Badlands. Ztráta prvního důstojníka byla jen jednou z mnoha, než se z té děsivé 

části vesmíru dostali. I zapřísáhlí odpůrci Hvězdných Bran už dávno uznali, že cesta červí 

dírou je lepší, než léta pátrání po rase, která jistě žádnou Bránu na planetě neměla, a o její 

poloze ve hvězdách měli jen mlhavou představu směru podle nějakých vyprávěnek. 

Odpoledne se ozvalo tiché zaklepání na dveře kapitánovy kajuty. 

„Vstupte,“ zavolal Ian a nenechal se rušit při skládání další malé věžičky z párátek. 

Opatrně je lepil k sobě a pečlivě rovnal každou hranu, aby ladila s výsledkem, který měl 

v hlavě. 

„Pane, zachytili jsme signál. Možná je to jenom protonová hvězda, ale vědci se sluchátky 

jsou dost nervózní a žádají si vaši přítomnost na můstku.“ Jeden z mladších důstojníků stál 

před dveřmi kapitánovy kajuty v pozoru a čekal, až bude propuštěn. 

Ian Davidson mávl rukou, že může odejít, srovnal poslední část párátka, pár vteřin počkal, 

aby si byl jist, že pevně drží na svém místě, a pak se pomalým krokem vydal k můstku. Neměl 

tu misi přijímat. Prostě neměl. Když mu znovu nabídli velení na Odyssey, zaváhal jen na 

zlomek vteřiny, než kývl. Ani vidina dlouhé mise ho nedokázala odradit, i když by se dalo 

říct, že v té době měl už nejlepší léta za sebou. Kapitán vesmírné lodi přece nemohl být 

nějaký zajíc sotva vylezlý ze školních lavic. Ale dneska už to věděl: neměl tu misi přijímat. 

Zastavil se a nechal proběhnout dvě asi tříleté holčičky. Hihňaly se a při běhu se držely za 

ruce. Zamračil se na ně, ale ani si ho nevšimly. Byl pro ně jen překážka v cestě. 

„Tak co je s těmi signály,“ zeptal se, sotva na můstku dosedl do křesla. 
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„Nejsou z protonové hvězdy a s největší pravděpodobností ani z žádného jiného známého 

vesmírného jevu,“ ujistil ho doktor Norbert. Posunul si brýle s tlustými skly a zdálo se, že víc 

z něho nevypadne. 

„Takže jsou z neznámého jevu?“ s rezignovaným povzdechem přijal Ian jeho hru. Vědci si 

rádi hráli na tajemné a odpovědi ze sebe nechávali páčit. Nebylo to vtipné ani zábavné, 

protože tyhle hry s nimi hrával nejméně jednou za měsíc a nikdy z jejich zmatených odpovědí 

nevzešlo nic dobrého. 

„Je to možné,“ trhl doktor rameny. 

„Nebo jsou to nějací mimozemšťané?“ Ian byl trpělivost sama. Všichni v jeho blízkosti 

věděli, že to je předehra k výbuchu zlosti, ale doktor Norbert byl tak zaujatý svými vlastními 

myšlenkami, že se nevšímal opatrných varovných signálů z několika stanovišť. 

„To je,“ doktor na okamžik zaváhal a vyčkal na správný dramatický efekt, než dopověděl: 

„velice pravděpodobné.“ 

„Známí mimozemšťani?“ otočil Ian oči v sloup. Tentokrát byly hrátky obzvlášť výživné a 

zlost odhrábla pomyslnou nohou na startovní čáře. 

„To je složitá otázka,“ zamumlal doktor a tvářil se rozpačitě. 

Nastalo ticho. Kapitán lodi byl čím dál víc rozzlobený a doktor se kroutil jako lusarijská 

břišní tanečnice. 

„Nechceme dělat ukvapené závěry, tak jsme se rozhodli všechno prověřit ještě jednou. Je 

to… Zdá se… Možná jsou to ti praví,“ vyhrkl Erik Norbert a vzápětí zamával rukama nad 

hlavou. „Ještě to prověřujeme, nic není jisté!“ zdůrazňoval zvýšeným hlasem. 

  Ian se pomalu zvedl z křesla a na můstku nastalo ticho. Chvíli si ho vychutnával, než 

vkročil k východu. 

„Až si budete jistí, doktore,“ řekl mezi dveřmi, „budu chtít podrobné hlášení.“ 

Zlost zklamaně dosedla na zadek a čekala na další příležitost. 

Za pár okamžiků už kapitán Odyssey znovu seděl před párátkovou věží a po tváři mu 

občas přeběhlo zamračení nad zbytečným vyrušením. Ti praví. To určitě! Ti praví už to byli 

v posledním roce nejméně třikrát a pokaždé to byl falešný poplach. Nejspíš nějaké zbloudilé 

mračno divného plynu nebo nějaký jiný čert, pomyslel si Ian a s konečnou platností pustil 

Erika a jeho nejnovější hádanku z hlavy. 

Doktor Norbert se vrátil ke své práci a s vervou se pustil do kontroly kontrolní kontroly. 

Kdyby bylo po jeho, vůbec by s tím pana Davidsona neobtěžoval, ale hlavní vědecký 

důstojník požadoval, aby byl kapitán informován o všech anomáliích a signálech, které by 

mohly znamenat, že se konec jejich cesty blíží. Až se to jednou stane, zasnil se na pár 

okamžiků Erik a představil si velkolepé slavnostní uvítání, které se jim dostane od úžasně 

vyspělých bytostí na hledané planetě, snad nebudou noví přátelé vázáni nějakými takovými 

nesmysly, jako základní směrnice, o které tak rád vyprávěl stařičký doktor Simon Coombs, a 

podělí se o své znalosti. 

Odyssey nepatrně upravila směr a vydala se vstříc neznámému signálu slibujícímu 

možnost, že cíl je na dosah ruky. 

 

„To je mi líto, Radku,“ zamumlal Rodney. Tyhle společenské záležitosti mu moc nešly, i 

když se jich po boku Jennifer pár naučil. Právě představa, že Radek ztratil Ann stejně, jako 

Rodney ztratil Jenn… Ne. Ann mohla být stále ještě naživu, Jenn mu už nikdo nevrátí. 

Doktor Zelenka jen kývl, že slyšel, a dál zíral na obrazovku, kde stále dokola jely údaje ze 

senzorů Celeste Grey. 

„Nějaké zprávy o Atlantis?“ zeptal se Rodney po pár minutách ticha. Přešlapoval vedle 

Radka a nevěděl, čeho se chytit. 
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„Hmm? Ne, žádné. Na nejbližší adresu Brány se chystá výsadek, když teď nejsou 

Wraithové na orbitě. Dřív ji nechtěli spustit, báli se, že by její energetické požadavky 

vzbudily pozornost.“ 

Rodney přejel rukou po nejbližším stole a vzpomněl si, že naposledy za jeho deskou viděl 

Samanthu Carterovou. Připadalo mu to tak dávno, jako v nějakém jiném životě, kdy byl svět 

báječně jednoduchý. Problémy řešili pořád, ale bylo to tak snadné! Se Sam a Danielem… 

„Kde je doktor Jackson?“ napadlo ho a hned to řekl nahlas. 

  „Byl tady,“ zamumlal Radek nepřítomně. Oči nespustil z monitoru. „Dožadoval se 

odchodu na Dakaru. Chtěl navštívit toho Jaffu – Teal’ca. Zamítli to.“ 

„On pořád žije?“ vypadlo z Rodneyho. „Teal’c,“ dodal, když Radek překvapeně zvedl 

hlavu. 

„Není tam,“ zamumlal Radek bez souvislosti s Rodneyho otázkou. „Co? Jo. Žije. Teal’c 

žije,“ zareagoval se zpožděním, ale poslední slova už zase říkal bezmyšlenkovitě. 

„Dakara.“ Teď byl zase Rodney zamyšlený. Bez dalšího slova se otočil a vyběhl 

z laboratoře. 

Radek si toho sotva všiml. Kdyby se ho někdo zeptal, byl by přesvědčený, že doktor 

McKay si šel nejspíš pro něco k jídlu. Znovu se dal po pátrání v datech, která poslala Celeste 

Grey. Hledal jednu specifickou wraithskou loď a nemohl ji vypátrat. Kdyby se ho někdo 

zeptal, nedokázal by vysvětlit, proč tolik hledá Wraitha, kterému kdysi dávno John Sheppard 

říkal Todd, ale byl si zatraceně jistý, že potřebuje vědět, kde ten Wraith je. Žádná 

z nepřátelských plavidel se nepodobala lodi, kterou Radek zahlédl na snímcích z jedné 

nebydlené planety v galaxii Pegas. Byl to poslední kus země z té galaxie, kterou viděli před 

cestou pátky na Zemi a bůhví proč Radkovi uvízla v paměti. Kdyby mu do mysli mohl 

nahlédnout wraithský velitel, poznal by hned, že doktor Zelenka pořád hledá svoji unesenou 

ženu, věří, že je živá, a je přesvědčen, že mu ji Todd pomůže najít a zachránit. 

Rodney šel chodbami SGC a mračil se pod nohy. Něco, co Radek řekl, mu zaznělo jako 

signál. Slabé cinknutí myšlenky, kterou nebyl schopen chytit a prozkoumat. Rozčilovalo ho 

to.  

 

Zaklepal hlavou a kapky vody se rozstříkly všude kolem něho. Měl rád ten pocit, když ze 

sebe smyl pot a prach, i když to bylo jenom pod pumpou s ledovou vodou. Práce se dřevaři 

v lese byla náročná, vždyť technika se už dlouho nepoužívala, takže jim zbyly ruční pily a 

sekery jako za starých časů, ale cítil se víc naživu než za celých dlouhých dvacet nebo kolik 

zatracených let. Ani ne tak zatracených jako ztracených, přiznal sám sobě. 

„Přijdeš večer, Johny?“ zeptal se ho Luke, když šel kolem do chatky za svojí ženou. 

Johny se zakřenil a kývl. Dotaz platil pro večerní posezení na kládách kolem velkého 

ohniště. Většinou mezi všemi kolovala láhev nějakého domácího patoku a pár talířů, které 

ženy pečlivě doplňovaly. Johny s kytarou u táboráku nemohl chybět. Alkoholu se ani nedotkl, 

jen hrál a zpíval. Nikomu to nevadilo, aspoň zbylo víc na ostatní. 

Kanadské lesy zarůstaly rychleji, než stačilo pár zbývajících dřevařů, vykácet. O dřevo byl 

pořád zájem, ale rozhodně ne tak velký, jako před celogalaktickou pandemií. 

Johny seděl na kládě, prsty se jen lehce dotýkal strun a do praskání skomírajícího ohně se 

nesla lehká melodie. Skláněl hlavu tak, že nebylo poznat, jestli sleduje okolí nebo už napůl 

spí. Zůstal poslední. Všichni ostatní odešli nebo se odpotáceli do jednoduchých dřevěných 

chatek a jen sem tam se z pootevřeného okna ozvalo hlasité zachrápání. Melodie zněla pořád 

dál a dál, rozšiřovala se do hlubokého ticha noci, zahalila ohniště s posledními řeřavými 

uhlíky, mýtinu se sruby, dostala se mezi stromy, do jejich korun a letěla ještě výš. Johny 

pomalu zvedl hlavu a zadíval se na nebe poseté hvězdami, které neušil žádný mrak, žádný 

světelný smog i Měsíc se zatím schovával za horizontem a nechával oblohu jen svitu hvězd. 
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Přibližovaly se, až Johnyho obklopily a nezůstalo nic jiného než muž s kytarou a milióny 

planoucích sluncí zastoupené rozhozenými střípky křišťálu na sametovém polštáři. Johny se 

zhluboka nadechl a zamrkal, jak mu větřík foukl do očí obláček kouře a probudil spící slzu.  

Hudba skončila disharmonickým akordem a Johny stiskl kytaře krk tak silně, že mu v dlani 

zapraskal. Zvedl se a odešel do svého domku. Hlavu měl už zase sklopenou. Nikdy si ten 

pohled vzhůru neodpustil, pokud bylo dostatečně jasno na hvězdy, a vždycky toho litoval. 

Některé rány se nehojily, jak správně řekla jeho kamarádka ve vzdálené minulosti. Tehdy nad 

tím pokrčil rameny, ale teď si na to občas vzpomněl. 

Pootočil se, aby protáhl mezi futry široké tělo kytary a zarazil se nad měňavou září 

odrážející se od skleněné tabulky v okně. Rozhlédl se a zůstal stát mezi dveřmi čelem k 

horám. Nad údolím prolétal jasný meteor a střídavě pohasínal a jasněl tím, jak se odrážel od 

zemské atmosféry. Připadal Johnymu jako zmatená zpráva v morseovce, jako signál ke 

změně. 

Další den ráno byla jeho chatka prázdná a na nejvyšší kládě u ohniště byla velkou třískou 

přichycená krátká zpráva, že odchází. V době, kdy si ji dřevaři četli, už Johnyho auto 

překonávalo poslední úsek na bývalých hranicích Kanady a Spojených Států a vezlo svého 

řidiče stále k jihu a k Cheyennským horám. 

 

 

 

61. Dcera Kumesy 

 

„Já tu nejsem!“ zařval Shawn Hopkins a zaběhl za nejbližší roh. Collin smutně zavrtěl 

hlavou. Dlouhé odloučení se na čtyřech trosečnících v pozemské vesmírné lodi Dakota 

podepisovalo nejrůznějšími způsoby. Už tahali Zacharyho Powela z přechodové komory, 

když si usmyslel, že venku ve vesmíru mu bude lépe, Oliver se zavřel v kajutě, kterou si 

vybral jako svůj soukromý pokoj, a měsíc se k němu nedostali. A teď se Shawn proháněl 

chodbami plavidla a schovával se před každým, kdo se objevil v jeho zorném poli. Collin 

začal mít obavy, že až jednou tohle šílenství postihne jeho, bude to ještě daleko horší než u 

ostatních. 

Víc jak čtyři měsíce letěli prázdným prostorem s mlhavou nadějí, že v nejbližší solární 

soustavě, na kterou narazí, najdou funkční Bránu a budou moci projít na Zemi. Zatím jim 

nezbývalo na práci nic jiného, než čekat a šetřit energií. 

„Colline, přijď na můstek,“ ozval se Oliverův hlas z interkomu. 

Loď sice letěla setrvačností v přímce a senzory byly nastavené tak, aby každou překážku 

ohlásily nepřeslechnutelným signálem, ale plukovník Martens hned na začátku cesty rozhodl, 

že jeden z posádky bude na můstku sledovat cestu, a nic na tom nezměnila ani jeho měsíční 

nepřítomnost. 

„Kapitáne?“ Collinův hlas zněl trochu ochraptěle, už dlouho ho nepoužil. 

Oliver kývl na jednu obrazovku, aniž z ní spustil oči. „Blíží se. A rychle,“ komentoval 

jasný bod uprostřed monitoru. 

Collinovi kdoví proč vytanula na mysli představa, jak se k nim temnou nocí žene motocykl 

s rozsvíceným světlem. Vesmírný motocykl.  

„Snad i tady znají přednost zprava,“ vypadlo z něj dřív, než si uvědomil, co říká. 

Olie na něj vrhl rychlý pohled, ale hned se zase vrátil ke sledování přenosu ze senzorů. 

„Neměli bychom třeba uhnout?“ navrhl po chvíli Nicholas, když počítač po několikáté 

spočítal pravděpodobnou trajektorii neznámého zářícího objektu a pokaždé vyšlo, že se 

střetne s Dakotou. 
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„Ještě,“ začal Oliver s prstem připraveným nad řízením. Soustředěním mhouřil oči, jak 

upřeně sledoval ukazatel vzdálenosti, „ne,“ dořekl a změnil směr. 

Collin se nervózně zasmál. Světlo je minulo sotva o pár desítek metrů a nechalo po sobě 

slabou plynovou stopu. 

„Ale co to bylo?“ ozval se jim za zády Zachary. „Kometa ne, slunce za námi je moc daleko 

na takovou záři,“ uvažoval nahlas. 

Olie chvíli sledoval obrazovky, pak pokrčil rameny. „Brzdit a obracet nebudeme, to 

bychom se nikam nedostali.“ 

„Nedostaneme se ani tak,“ neodpustil si Collin při odchodu z můstku. Plukovník Martens 

ho zřejmě neslyšel nebo se tak aspoň tvářil, aby předešel zbytečné hádce. Přemýšlel, jestli ho 

Shawn přijde za půl hodiny vystřídat. 

„Brzdí!“ vykřikl Olie, ještě než se Collin dostal ke dveřím. „To… ta věc se světlem 

vepředu zpomaluje a otáčí se,“ vydechl skloněný nad obrazovkou se záběry ze zádi. Sáhl po 

ovládání a Collin a Zach se po sobě podívali. ‚Brzdit a obracet nebudeme‘ přestalo platit. 

Přinejmenším aspoň první z řečeného, protože Dakota zpomalovala a nechávala světlo, které 

předtím bez rozpaků minula, aby se přiblížilo. 

Zach přešel k jednomu z panelů, sedl si do křesla a bez pokynu nebo dotazů aktivoval 

zbraně. Collin dosedl nedaleko od něj a vyvolal přenos ze zadních senzorů na hlavní 

obrazovku. Zároveň pustil analýzu tělesa. 

„O ou,“ ujelo mu, když přišla první data. Těleso téměř určitě nebylo přírodní útvar.  

„Ale, ale, kohopak to tu máme?“ zachraplaly reproduktory. 

Oliver se k nim otočil. Za celou dobu jejich cesty k domovu nevydaly ani hlásku a teď na 

ně mluvily zastřeným ženským hlasem. 

„Cože?“ nechápavě zavrtěl hlavou. 

„Tady, brouku, na obrazovce.“ Hlas zněl pobaveně a tak trochu výsměšně. 

Oliver, Nicholas a Zachary najednou zvedli obličeje, vypoulili oči a poklesly jim brady. 

 Na obrazovce v čele můstku se na ně v nadživotní velikosti usmívala dívka. Její stříbřitě 

lesklý upnutý overal nedával fantazii moc prostoru a zároveň ji vytáčel do obrátek, protože 

pro muže na Dakotě odhaloval křivky blížící se dokonalosti. 

„No? Už jste se vynadívali?“ dala si dívka ruce v bok a trochu se na ně zamračila. Pak 

teprve zvedli oči k její tváři. Ani té se nedalo nic vytknout a navíc byla lemovaná hustou 

hřívou zářivě blond vlasů, které dívce v divokých prstencích spadaly po ramenou až skoro k 

pasu. 

„K - kdo…,“ pokusil se Oliver o otázku, ale hned na začátku se zakoktal a zmlkl. 

„Kdo jste?“ vyštěkl Shawn. Právě přišel na můstek, aby velitele vystřídal na hlídce, a našel 

tam celou posádku, jak slintá nad obrázkem hezký holky. 

„No, konečně někdo, kdo umí mluvit,“ zajásala dívka. „Ale neměli byste se představit 

nejdřív vy?“ mrkla na Zacha. 

Oliver se pomalu narovnal. Rozum mu opakoval, že se nemá nechat rozptylovat a tělo plné 

hormonů mělo úplně jiný názor. Chvilku bojoval a pak představil všechny členy posádky. 

„Jenom čtyři?“ protáhla dívka obličej. 

„A vy jste?“ zeptal se tichým hlasem Collin. Připadalo mu hloupé ptát se té bohyně na 

jméno, ale zvědavost mu nedala. 

Dívka se na něj usmála. „Jsem Raydan, dcera Kumesy, nechť ji trojhlavá bohyně Nolar 

ochraňuje.“ Její hlas zněl obřadně, jakoby byla dveřníkem u dvora krále a představovala 

princeznu z vážené cizí země. 

Zachary sklonil hlavu, Oliver se prsty pravé ruky dotkl srdce a Collin se chytil opěradla 

křesla, aby před ní nepadl na kolena. Shawn se zašklebil. 

„A co tu chceš, Rajdo?“ vyjel na Raydan ještě bojovnějším tónem než poprvé. 
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Dívka se na něj podívala s nekonečnou bolestí ve velkých hnědých očích. „Hledám 

pomoc,“ vzlykla. „Naši planetu postihla krutá rána, kterou mohou odvrátit jen muži 

ušlechtilého srdce.“ Zadívala se na Olivera, pomaličku sklopila dlouhé řasy a pokračovala. 

„Pět se nás vydalo různými směry, abychom našli pomoc. Už osm dlouhých let bloudím 

temnotou vesmíru v marné snaze nalézt světlo a zoufala jsem si, že nesu domů zlé zprávy o 

cestě bez slávy úspěchu, ale teď mi možná svítá naděje. Nám všem svítá naděje.“ 

Collin poslouchal její hlas a připadalo mu, že slyší stříbrné zvonky rozechvělé slabým 

vánkem. Dojem úžasné dokonalosti byl rázně přerušen Shawnovou pěstí, která Nicholasovi 

přistála na zádech. 

„To sou ale pěkný žvásty, Rajdo. Copak za ně chceš? Tak už se vyžvejkni,“ zahalekal 

Shawn rozjařeně. 

Raydan ztichla a zmateně zamrkala. Žádný muž s ní ještě nikdy takto nemluvil, ani 

nevěděla, že je to možné. 

„Omluv našeho přítele, není zcela zdráv,“ vypravil ze sebe Oliver. Měl vztek, že se 

s Raydan pořád baví Shawn. Oliver Martens byl přece kapitán lodi, on by měl zastupovat 

všechny na palubě a mluvit za ně. 

Raydan povytáhla obočí a lehce se na Olieho pousmála. 

„Naše planeta není daleko,“ neurčitě mávla rukou. Zach tiše zaúpěl. „Za vaši pomoc vám 

budeme neskonale vděčné,“ pokračovala a laškovně přivřela jedno oko. 

„Nevíme, co chceš,“ pokrčil Shawn rameny. Zdálo se, že jeho nepochopitelná rozjařená 

nálada pomalu opadává. 

„Ještě jsem vám to neřekla?“ podivila se Raydan. „Chceme vás. Všechny čtyři. Pouhá vaše 

přítomnost nás může zachránit. Naši muži… zmizeli. Už je to mnoho let, vlastně se na ně ani 

nepamatuji. Naše rasa bez nich vymírá.“ 

„Nemáte chlapy? Tak to potřebujete něco jiného, než ušlechtilá srdce, ne?“ Shawn se zase 

začal chechtat, ale smích ho v mrazivém tichu, které nastalo, postupně přecházel. „A kolik vás 

je, zlatíčko?“ 

Raydan přemýšlením svraštila čelo. „Nevím,“ snažila se odpovědět. „Když jsem odlétala, 

bylo nás několik miliónů. Snad. Opravdu se nepamatuji.“ 

„Miliónů?“ vydechl Zach a zatočila se mu hlava. 

„Máme svoji misi,“ namítl bezbarvě Collin. Cítil, že to musí říct, i když mu ta slova vázla 

v krku, až se málem udusil. Oliver a Zachary se na něj nechápavě podívali. 

„A to jste za celou tu dobu nenašly žádné muže?“ Shawn se snažil tvářit vážně, ale koutky 

úst mu cukaly. 

„Naše technologie není tak vyspělá, abychom se mohly vydat daleko,“ potřásla Raydan 

vlnami svých vlasů. „ Za těch osm let jsem našla jen tři obyvatelné světy. Jeden byl na pokraji 

vyhynutí, a těch pár mužů, kteří přežívali, nám nemohli pomoci kvůli chorobě, co je zabíjela. 

Další svět byl příliš mladý, aby na něm žila lidská populace, a ten třetí postihla nějaká 

strašlivá zhouba, která část obyvatel zabila a zbytek unesla. Snad měly mé sestry větší štěstí.“ 

Přejela muže na palubě Dakoty hodnotícím pohledem, který jasně říkal, že tohle stačit 

nebude. „Poleťte za mnou,“ řekla a vypnula obrazovku. Vzápětí se na monitorech Dakoty 

ukázaly souřadnice planety, kam měla Raydan namířeno. 

„Ani se nezeptala, jestli vůbec chceme,“ zabručel nespokojeně Shawn. 

Oliver už zadával kurz podle Raydaniných instrukcí a Zachary kontroloval stav motorů. 

Nechtěl, aby jim v půli cesty vypadly a oni se nedostali tam, kam je dcera Kumesy vedla. 

Přesun na Raydaninu planetu trval skoro tři neděle a pro čtveřici mužů byl k nepřečkání. 

Raydan se jim na obrazovce už neukázala a Collin marně hledal závadu, kterou by mohl 

opravit, aby se s dívčiným plavidlem mohli spojit sami. Obrazovka nefungovala stejně jako 
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měsíce předtím a komunikace sice přijímala písemné pokyny druhé lodi, ale jinak si ani 

neškrtla. 

„Aby ne,“ skřípal zuby Shawn, „když kus lodi, kde byly původně antény a celé 

komunikační centrum, odfičelo s částí vzduchu do vesmíru a místo ní jsou tam jenom svařené 

plechy, abychom nemuseli pořád hlídat silová pole. Stejně by mě zajímalo, jak to dělá, že sem 

dokáže něco poslat.“ 

Na poslední větu mu nikdo nedokázal odpovědět. Vidina cíle je udržovala v pohotovosti, 

ale bez přímého zrakového stimulu se zase dokázali ovládat a vyvstávala před nimi spousta 

otázek, na které chtěli znát odpovědi ještě předtím, než přistanou. 

Další možnost byla pokusit se přeletět z jedné lodi do druhé. Vzhledem k tomu, že plavidlo 

Raydan nebylo nijak rychlé ani v porovnání se šnečím tempem Dakoty bez hyperpohonu, se 

to jevilo jako dobrý nápad. V hangárech Dakoty zbyly dvě stíhačky a Jumper, všechno 

původně poškozené, ale za dlouhého letu se Zachovi podařilo Jumper opravit a se zaváháním 

přiznal, že i jedna ze stíhaček by se dala v případě nouze použít. S rozpaky se na sebe všichni 

čtyři podívali. Rozhodnout, kdo by se měl vydat za Raydan, bylo ošemetné. Cesta sama 

nebyla těžká, ale nikdo nevěděl, jestli na jejím konci bude něco jako přistávací port nebo bude 

zakončena potupným návratem. A ještě důležitější bylo, koho vybrat, aby se ostatní tři necítili 

poškození. Oliver vážně přemýšlel, že by jako kapitán Dakoty měl zdvořilostní návštěvu 

vykonat sám, ale Zach ho rychle vyvedl z omylu, když prohlásil, že kapitán musí zůstat ve své 

lodi, i když jde ke dnu uprostřed moře, což teprve uprostřed vesmíru. Námitky, že Dakota 

přece nejde ke dnu, nebyly Oliemu nic platné. 

Než se dohodli, obrazovka zase zablikala a Raydan se na ně usmívala, jakoby celou dobu 

věděla, o co se snaží. 

„Už tam budeme,“ řekla vesele. „Držte se přímo za mnou, proudy vás mohou zanést 

daleko z kurzu.“ 

„Proudy?“ Collin nezvedl oči od pilotního stanoviště, protože se bál, že ztratí koncentraci a 

zabloudí v pásu asteroidů, které se kolem nich hnaly v těžko předvídatelném zmatku. Jejich 

pás byl naštěstí úzký a Dakota z nich vyklouzla bez poškození. 

„Nevidím planetu,“ začal Zach sedící u senzorů. Přerušil ho jásavý výkřik Raydan a její 

malá loď najednou zmizela. 

„Stop!“ zařval Oliver a vrhl se ke Collinovu stanovišti. Nemusel. Nicholas Montgomery už 

stál na pomyslných brzdách a přední trysky prskaly před plavidlo, jak se snažily ho zastavit. 

Zároveň osvětlily to, co mělo zůstat co nejdéle skryto: Poloprůhledný výběžek natažený 

přímo k lodi. Collin pootočil zadní trysky a dokázal se divné překážce vyhnout, aniž by o ni 

Dakota zavadila. 

„Co to, u všech vesmírných nestvůr, je?“ zasyčel Shawn. 

„Vypustím trochu chladící kapaliny,“ navrhl zdánlivě klidně Zach. „Její oblak by mohl 

vnést jasno do toho, kam nás ta Rajda odvedla.“ Automaticky převzal Shawnovo zkomolení 

dívčina jména. Už to nebyla bohyně nabízející nekonečné potěšení, ale zlá čarodějnice 

lákající oběti do svých sítí. 

Oliver kývl a sledoval, jak ze zadní části lodi vytryskl proud chladící směsi, aby se vzápětí 

rozptýlil a ukázal část svíjející se masy, která proti černému pozadí vesmíru nebyla 

rozeznatelná ani lidským okem, ani senzory pozemské lodi. Po Raydan a jejím plavidle 

nezbyla ani stopa. 

Mrak kapaliny se pomalu rozptyloval a poslední, co Oliver uviděl, bylo chapadlo namířené 

na místo, odkud kapalina vytryskla. 

„Pryč. Leť pryč. Hned,“ otočil se na Collina. Pilot už měl plné ruce práce, aby ve správném 

úhlu vletěl zpátky do pásu asteroidů. Kratinké zaváhání, kdy nechal těsně kolem proletět 
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velký kámen, mělo za následek, že se o ně konec chapadla lehce otřel. Dakota poskočila a 

roztočila se jako káča. Vletěla do pásu kamení a gravitační síly ji vtáhly do divokého tance. 

„Zatracená rajda!“ vykřikl zoufale Zachary. Collin neměl na křik čas, neměl čas skoro ani 

na dýchání. Snažil se loď ovládnout a dostat ze smrtelného sevření. Částečně se mu to 

povedlo. Loď se přestala točit a nechala se volně unášet. Na únik nebylo dost prostoru. 

 

 

 

62. Pomsta 

 

Erin věděla, že spí, ale nedokázala se svým stavem nic udělat. Žádné lucidní snění se 

nekonalo, byla jen bezmocný pozorovatel snu, kde se kromě stupňujícího se mrazu nic 

nedělo. Ani myšlenky nedokázala ovládnout, aby se zabavila a přestala tolik vnímat zimu. 

Mráz a nuda, dvě nejhorší věci, které ji mohly potkat. 

„Kohopak si zavoláš na pomoc?“ zeptal se jí po nekonečně dlouhé době hlas ledovější, než 

všechen mráz, který ji obklopoval. Snažila se stáhnout ústa do úšklebku, ale led je pevně tiskl 

k sobě a nedovolil jim se pohnout. 

„Nestojím ti za odpověď?“ pokračoval hlas. „Jak si přeješ,“ s poslední větou se vytrácel a 

zanechal po sobě jen závan ledového vzduchu. 

Erin zamrkala a překvapilo ji, že to zmrzlýma očima dokáže. I rty se pohnuly a dovolily ji 

jedno krátké slovíčko: „Louisi,“ zašeptala neslyšně. 

Ruka hladící ji po rameni se zarazila a pomalu odtáhla. Uslyšela tichý vzdech někde nad 

svou hlavou. Mráz zmizel a nechal po sobě jen ledový pocit ztráty. Na zkoušku stiskla ruku 

v pěst a přejela klouby po hladkém teplém povrchu, na kterém předtím její dlaň odpočívala. 

Slabé vyjeknutí ji přimělo zvednout hlavu. 

Carson Beckett se šklebil. 

„Lechtáš,“ řekl jí, ale nesnažil se odtáhnout ani uhnout před jejím dotykem.  

Erin se nadzvedla, překonala přání zabalit se do peřiny a spustila nohy na studenou 

podlahu. Když vstala a otočila se, zjistila, že Carson leží s rukou nataženou na prostěradle 

směrem k ní a tváří se rozpačitě. Usmála se na něj. 

„Jsem ráda, že jsi přijel,“ řekla a přejela mu rty po tváři. Sotva se od něj odvrátila, obličej 

se jí stáhl bolestí. Věděla, kdo může za to prázdno, co cítila. Letmý pohled z okna ji 

přesvědčil, že to, co jí ve snu připadalo jako nekonečno, bylo sotva pár desítek minut. 

Kde jsou Wraithi! Napadlo ji pod vlažnou sprchou. Začala pátrat po nepřátelských lodích, 

ale všechny zmizely. Zůstaly jen dvě, skryté a nehybné v měsíčním údolí na odvrácené straně 

zemské oběžnice. Téměř všechny systémy měly vypnuté nebo stažené na minimum. 

Nebezpečí od nich nehrozilo. Ušklíbla se nad tím, jak rychle brouci zdrhli po její návštěvě, a 

vzápětí jí po tváři stekla slza, když si vzpomněla, co všechno od té doby ztratila. 

Erin wraithské lodě na Měsíci opustila těsně předtím, než se v jedné z nich začaly zevnitř 

párat tři zámotky s uskladněnou potravou. 

„Připravím večeři,“ strčil do dveří koupelny hlavu Carson. Nečekal na potvrzení a než se 

Erin utřela a oblékla, slyšela, jak rachotí s nádobím a brouká si přitom nějakou melodii. 

Opřela se o rám dveří tak, aby na ni nebylo vidět, a přivřela oči. 

Do těla ji udeřil mráz a ledový vichr se kolem ní prohnal tak, že jí pronikl pod každý 

kousek oblečení a mrazil jí krev. Stiskla zuby a udělala krok vpřed. Špičkou nohy narazila do 

neviditelné překážky, nestačila se zastavit a přitiskla se na ni celým tělem, jen hlava jí trhla 

dozadu, tak byla ušetřena bolestivé rány do nosu. 
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Překážka byla hladká a průhledná jako polámané sklo a chladná jako kus ledu. Erin se 

odtáhla a zamžourala skrz, protože tam viděla nějaký pohyb. Podařilo se jí najít místo, kde se 

přes mírné pokřivení dal obraz rozeznat, a hlasitě zaskřípala zuby. 

Na mírném svahu vzrostlé louky rostl jediný vysoký, košatý strom s větvemi, které 

dosahovaly až skoro k zemi a poskytovaly příjemný pocit soukromí. Skrz ně prosvítalo slunce 

a u bližší strany kmene tvořilo zlatavé louže na rozprostřené velké kostkované dece s pečlivě 

urovnanými střapci po celém svém obvodu. Na jednom jejím rohu byl postavený veliký 

proutěný koš, ze kterého vykukovalo hrdlo lahve s vínem. Nic jiného Erin v koši neviděla, ale 

stejně jí bylo jasné, že je naplněný vybranými pochoutkami a skvostným nádobím. Zpoza 

stromu vystoupil štíhlý tmavovlasý muž v pohodlných kalhotách barvy saharského písku a 

rozhalené černé košili. Usadil se na dece, pak se napůl položil a hrábl do koše, aby si vybral 

malý sladký kousek pečiva. Strčil si ho do úst a labužnicky si olízl prst, na kterém zůstala 

trochu cukru. Pootočil hlavu a zamrkal na zkoprnělou Erin za mrazivým sklem. Hned zase 

hlavu odvrátil a usmál se někam stranou. Erin viděla, jak k němu přichází mladičká 

dlouhovlasá dívka v krátkých šatech posetých růžemi. Klekla si vedle koše, vytáhla láhev a 

nalila víno do broušeného poháru. Podala ho muži a nalila i sobě. Přiťukli si a Erin zaťala 

nehty do skleněné desky, když viděla, jak po malém doušku muž postavil obě sklenice 

stranou a sklonil se nad dívkou pohodlně ležící na dece. Chtěla vykřiknout, ale nedokázala ze 

sebe vypravit žádný zvuk. Muž se na ni znovu významně podíval a pak už se věnoval své 

společnici. 

„Kde máš cibuli?“ vyrušil Erin z pozorování Carsonův hlas. 

„Cože?“ trhla sebou a roztřásla se v teple svého domku. 

„Cibuli,“ opakoval trpělivě Carson, ale jeho oči zaznamenávaly každé Erinino hnutí a 

pomalu si o svoji dávnou kamarádku začal dělat starosti stejně, jako kdysi na Atlantis. Také 

byla pořád duchem nepřítomná, a když se jí zeptal, na co myslí, tvářila se, jakoby ji chytil při 

nějaké velké nepřístojnosti. 

Erin se zpola omámeně rozhlédla a zamířila do kuchyně, aby sáhla pod pult a vytáhla 

krabici plnou cibule. 

„Pomůžu ti,“ rozhodla se. Nechtěla se dívat, jak se Dar zajímá o někoho jiného. Otočila se 

ke dřezu a zastavila se uprostřed pohybu. Mráz ji zalil jako ledová sprcha. Hekla a otočila se 

dokolečka, jak se rozhlížela. Jestli uvidí Dar, řekne mu hezky od plic, co si o jeho legráckách 

myslí. 

„To není žádná odpověď,“ řekl vedle ní hlas, který ji oslovil už dřív. 

Nadechla se a ucítila, jak jí mrazem tuhnou plíce. 

„Prostě toho nech,“ vypravila ze sebe. 

„Uprostřed vaření?“ podivil se Carson. Cibule už byla nakrájená a prskala na pánvi a 

hromádky zeleniny rozložené na talířích Erin vehnaly do úst sliny. Usmála se na doktora. 

„Pracuj rychleji, mám hlad,“ naklonila se, aby sebrala kousek okurky, a odešla si sednout 

ke stolu. 

Carson po ní pokukoval a čekal, kdy se zase zarazí a od úst jí půjde pára. Připadala mu 

jako drak těsně před tím, než začne chrlit oheň. 

„Máš hlad? Bude to ještě chvíli trvat, tak mi zatím řekni, co se to s tebou děje,“ navrhl. 

V nastalém tichu solil kousky masa. Hodil je ke sklovaté cibulce a zvedl oči. Erin seděla 

s lokty položenými na stole a dívala se před sebe nepřítomným pohledem. 

„Holka, holka,“ povzdechl si Carson věda, že ho Erin neslyší. „Do čeho jsi to spadla?“ 

 

V jedné z wraithských lodí v blízkosti Země se začaly zevnitř párat tři zámotky 

s uskladněnou potravou. 

„Je tu někdo?“ šeptl mužský hlas. „Fénix,“ dodal, když nikdo neodpověděl. 
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„Fénix,“ odpověděli mu zároveň žena a další muž. 

Tři hlavy vykoukly ze zámotků, rozhlédly se a kývly na sebe. 

„Tak tři? To je dobré. Máte…?“ ptal se ten, kdo promluvil první. 

„Jasně, Tony, proč jinak bychom tu byli,“ ušklíbl se druhý muž, vykročil ze zámotku na 

chodbu a znovu se rozhlédl, tentokrát ne, aby zjistil, kdo z Fénixu je přítomen, ale aby se 

přesvědčil, že je nevyruší žádný Wraith. Spokojeně kývl, že je kolem klid, a sáhl do pečlivě 

zapnuté bundy. 

„Tady jsou kamarádky,“ usmál se na dvojici dlouhoocasých krys, opatrně je postavil na 

zem a díval se, jak zvědavě čenichají kolem a rozbíhají se chodbou pryč. 

„A tady jsou moje,“ připojila se žena. Z kapes pohodlné vesty začala tahat hejno myší a 

dalších malých hlodavců. S tichým pískotem všichni zmizeli, sotva se jim drápkaté tlapky 

dotkly země. 

Muž i žena se otočili na Tonyho. Pokrčil rameny a strčil si ruce do kapes. „Sebrali mě moc 

brzy,“ řekl omluvně. „Ale vím, jak se odsud dostaneme,“ mrkl na ženu. „Pojďte.“ 

Vedl je chodbou na křižovatku a zastavil se u jednoho z wraithských terminálů. Zůstal na 

něj zírat, jak se snažil pochopit, co s ním. 

„Nevíš, jak dál?“ zeptala se ho ironicky žena, když předtím nahlédla do každé z chodeb a 

přesvědčila se, že jim zatím nehrozí žádné nebezpečí. 

„Jsi nějaká chytrá, Ester, tak to zkus sama,“ zamračil se na ni Tony a ustoupil, aby jí 

uvolnil místo. 

Ester se rozběhly prsty po panelu a na pružné bláně se objevil průřez lodi s vyznačením 

jejich pozice. Další sérií pokynů přiblížila jejich sekci a našla nejkratší cestu ke stanovišti 

Šipek. 

„Můžeme jít?“ zeptala se, aniž by čekala na odpověď, nakoukla do jedné z chodeb, jestli je 

stále prázdná, a rozběhla se. Muži se na sebe podívali, pokrčili rameny a běželi za ní.  

„Umíš to i s tímhle?“ kývl Tony hlavou k hangáru plnému wraithských stíhaček. 

Nedokázal zabránit, aby mu v hlase nezazněl uražený tón. 

Ester se zamyslela. Nechtěla si hrát na hrdinku a nemohla za to, že jí na rozdíl od jejích 

mužských kolegů bavily takové věci, jako bylo fungování vesmírných lodí. Věděla, že Tony 

neuznával nic, co nebyl boj, a Brendon se rád nimral v podružnostech, ale celek mu unikal. 

Ukázala na jednu z cest vybíhajících do otevřeného prostoru, kde se vykládal a nakládal 

náklad uložený v Šipkách. „Počkejte tam,“ řekla krátce, nečekala na jejich odpověď a zmizela 

za nejbližším rohem. 

Tony a Brendon se svěšenými rameny došli skoro na konec cesty a čekali, jestli se Ester 

objeví ve stíhačce nebo přizná neúspěch. 

„Zatraceně!“ vyjelo z Brendona, který se právě díval k ústí cesty do Úlu. 

Objevila se tam partička wraithských vojáků. Nejdřív to vypadalo, že projdou bez 

zastavení, ale jeden z nich se pootočil tak nešťastně, že si postávající dvojice mužů všiml a 

upozornil ostatní. Wraithská hlídka se vydala po cestě a chystala si zbraně. 

„Kruci, Ester, doufám, že jsi někde zalezlá,“ zavrčel Tony, zalovil ve svém oblečení a 

vytáhl malý zavírací nůž. 

Brendon se na něj podíval a povytáhl obočí. „To jako fakt?“ zašklebil se na perořízek 

v Tonyho ruce, a pak se dotkl pohledem omračovačů, které se k nim blížily. 

„Lepší než nic,“ ujistil ho Tony a přikrčil se v očekávání útoku. 

Brendon se neskrčil. Postavil se do bojového postoje s nohama rozkročenýma pro lepší 

rovnováhu, rozpřáhl ruce, přes jednu se podíval na Wraithy a rychle pokrčil a natáhl prsty ve 

všeobecně známém pokynu k začátku boje. 

Dva z vojáků schovali zbraně a i přes masky bylo vidět, že se na boj muže proti muži 

(muže proti Wraithům?) těší. 
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Tony nečekal, až k němu nepřátelé dojdou a vyrazil jim naproti, nůž napřažený před sebou. 

Stačila jedna rána, Tony vyletěl do výšky, přeplachtil nad Brendonem a dopadl na zem daleko 

za ním. Omráčený zůstal ležet na hraně cesty, takže každou chvíli hrozilo, že přepadne a jeho 

rozbité tělo zůstane někde v hlubinách organické lodi. 

Brendon nikam nespěchal. Nechal vojáky přijít až k sobě a využíval toho, že cesta byla 

natolik úzká, aby ho nemohli obstoupit a vždy mohl útočit jenom jeden. Vojáci zůstali stát a 

sledovali, jak se jejich druh potýká s bojovnou potravou. 

Brendon věděl, že Wraithové jsou silnější a odolnější, takže se snažil uhýbat, aby ho žádná 

rána nezasáhla přímo. Dařilo se mu to, ale přes všechnu svoji snahu musel každou chvíli 

couvnout. 

Wraith útočil a pod maskou tiše supěl. Už dávno měl toho člověka skolit a nakrmit se na 

něm. Místo toho ho nedokázal ani pořádně zasáhnout a sám utržil pár nepříjemných ran. Byl 

čím dál tím víc rozladěný a dělal zbytečné chyby. Ustoupil a přenechal své místo dalšímu 

vojákovi. 

Brendon si v duchu gratuloval, že se mu podařilo zastavit neustálý tlak, když se Wraithové 

vyměnili a před ním stanul nový bojovník. Stačily tři rány, aby Brendon musel zase couvnout. 

Noha se mu zarazila o překážku a zavrávoral. Při ústupu se dostal až k tělu Tonyho a skoro se 

mu podařilo ho shodit z cesty. Další ráně se nedokázal včas vyhnout. Prohnul se do oblouku a 

o dva metry dál dosedl na zadek. Než se vzpamatoval, Wraith stál nad ním a napřahoval 

krmnou ruku. Další z vojáků vytáhl Tonyho do kleku a chystal se na něm nakrmit. 

Brendon nedokázal ubránit sebe, natož přítele. Zoufalstvím zařval. 

Svist Šipky jeho křik přehlušil a sběrný paprsek bez výběru sebral oba muže i tři Wraithy. 

Stíhačka udělala prudký obrat, vyhnula se střelám zbývajících vojáků a probořila se 

z mateřské lodi ven. 

Ester v kokpitu byla bílá jako stěna. Doufala, že se jí podařilo zasáhnout předtím, než Tony 

a Brendon přišli k větší úhoně. Na Zemi si snad s trojicí Wraithů poradí. 

Hnala stroj na nejvyšší stupeň a postupně se uklidňovala. Jejich mise byla splněna. 

Ve wraithské lodi se skupina myší pustila do ohlodávání sloupku jednoho z počítačů. Už si 

našli domov v prázdném zámotku a začali hledat potravu pro své budoucí potomstvo. 

 

 

 

63. Před branou 

 

„Doktore Jacksone? Danieli!“ Hlasité volání se stupňovalo a bouchání na dveře hrozilo, že 

každou chvíli prorazí tenkou přepážku a vlomí se do Danielova bytu. 

„Co se děje?“ mumlal Daniel. Snažil se rychle vstát z postele, ale kyčle ho zrazovaly, tak 

se kymácel a hledal, čeho by se zachytil. Nakonec prudce dosedl zpátky, až matrace 

zaprotestovala. Nikdy si nepředstavoval, kolik radostí mu přinese vyšší věk. 

„A to jsem Jackovi nevěřil,“ zavrčel si pro sebe při vzpomínce na starého přítele a jeho 

občasné stížnosti na bolavá kolena. 

Další hlučné zabušení ho vytrhlo z myšlenek a přinutilo ho znovu vstát. Tentokrát se mu to 

povedlo bez větších potíží, přetáhl přes sebe župan a celkem rychle se dostal ke vchodu. 

„Rodney?“ vypadlo z něj nedůvěřivě, když prudce otevřel a doktor McKay mu skoro vletěl 

do náruče, jak se napřahoval k další dunivé ráně. 

„Jdeme na Dakaru. Hned!“ vykřikl Rodney Danielovi do ucha. 

„Přestaň křičet,“ požádal ho Daniel slušně a ukazováčkem si kvedlal v uchu, aby se 

vzpamatovalo z nenadálého útoku. 
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Rodney odstoupil, aby si Daniela prohlédl, usoudil, že nic nepotřebuje, popadl ho za ruku a 

táhl ho ven. 

„Tak dost.“ Daniel se zapřel nohama a Rodney klopýtl, jak se marně snažil ho přinutit 

k další chůzi. „Co tu děláš, Rodney? Kam mě vedeš a co to má společného s Dakarou?“ 

Rodney se zastavil a položil si ruku na hlavu, jak se snažil ovládnout. Zavřel oči a přikývl 

na svou myšlenku. 

„Promiň, zapomněl jsem, že není každý tak geniální,“ Pod nechápavým pohledem doktora 

Jacksona začal znovu: „Ahoj Danieli. Víš, jak je na Dakaře ten přístroj, co vyhubil 

replikátory? Vím, že Jaffové ho brání jak rozzuření sršni, ale určitě je ukecáš, aby nám 

dovolili ho použít na vyhubení Wraithů.“ Rodney zastrčil ruce do kapes a zhoupl se ze špiček 

na paty a zpátky. „No?“ nevydržel dlouho čekat na Danielovu reakci. 

Daniel zvedl prst a zmizel ve své ložnici. Za chvíli se znovu objevil oblečený v kalhotách a 

košili místo županu, cestou ke vchodovým dveřím vzal z věšáku objemnou tašku na rameno a 

přihodil do ní ještě pár věcí. 

„Doufám, že máš domluvený průchod Branou,“ řekl, když za nimi zavíral a popoháněl 

Rodneyho z domu ven. 

V autě se Daniel zamračil na prázdnou silnici a mrkl po Rodneym. „Moc se mi to nelíbí,“ 

řekl. 

„Co tím myslíš?“ 

„Sam měla velké problémy se správným nastavením toho stroje na Dakaře a to jí pomáhala 

Selmak. Taky šlo o vyhubení druhu, který byl uměle vyrobený a vůbec neměl vzniknout. A 

v neposlední řadě byl úplně odlišný od biologické podstaty živých tvorů, jako jsou třeba lidé. 

Seš si jistý, že místo nich nevyhubíš nás?“ 

„Wraithové byli taky omyl,“ vyhrkl Rodney. „A to pořádný.“ 

Daniel zahučel něco, čemu nebylo přes zvuk motoru rozumět, ale nesouhlasný výraz v jeho 

tváři nenechal doktora McKaye na pochybách, že s ním Daniel nesouhlasí. 

Rodney svíral volant a klouby mu postupně bělely. „Tak jo,“ zavrčel, zpomalil, zajel až ke 

krajnici a úplně zastavil. Vypnul motor a podíval se Danielovi do tváře. „Řekni mi, s čím 

vším máš problém.“ Založil si ruce a čekal. 

Daniel se nenechal dlouho prosit. „Tak předně si myslím, že Wraithové vznikli přirozeným 

vývojem, ať se nám to líbí nebo ne. Aspoň to vyplývá ze záznamů z té planety… Nová 

Veitona? Pochybuju, že by si dal někdo tolik práce, aby komplex tunelů popisoval pohádkami 

a výmysly. Tím vzniká pochybnost, jestli máme vůbec nějaké právo chtít je vyhubit. Kdo 

jsme, abychom –„ Zmlkl uprostřed slova, protože mu Rodney začal mávat rukama před 

obličejem. 

„Vy jste se snad spřáhli s Andoriel!“ ječel, sotva nabral dost vzduchu. „Jako bych slyšel tu 

wraithomilku.“ 

Daniel počkal, až se Rodney trochu uklidnil, a pokračoval: „Když už ses zmínil o Áje – 

pokud se pamatuju, mezi Wraithy je pár jedinců, kteří zase nejsou tak špatní, ne?“ Pár vteřin 

čekal, ale Rodney tentokrát mlčel. 

„Dobře,“ usmál se Daniel, „tak trochu jinak. Sice o mě říkají, že jsem pacifista, ale idiot 

nejsem a i pro mě platí, že když si mám vybrat, jestli přežijeme my nebo oni, tak jsem určitě 

pro ‚my‘. Ano, Rodney, půjdeme spolu na Dakaru a pokusíme se Wraithy zlikvidovat. Pokud 

to půjde tak, abychom neohrozili nikoho jiného,“ trochu zvýšil hlas, aby zdůraznil poslední 

slova. 

Rodney si pohoršeně odfrkl, chopil se volantu a vyjel na silnici. Cesta k Bráně byla ještě 

dlouhá. A tichá. 
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Johny postával před vstupem do Cheyennského komplexu a čekal, jestli ho pustí dovnitř. 

Moc nadějí si nedával, ale nechtěl se vzdát předem, když měl za sebou dlouhou cestu 

z kanadských hor. Při vzpomínce na svoji poslední práci se zadíval na otevřené dlaně a 

z jednoho z prstů si vymáčkl podebranou třísku. Po zatroubení auta za zády skoro poskočil. 

Neuvědomil si, že stojí uprostřed silnice a bude na ní takový provoz. Ustoupil a otočil se, aby 

viděl na projíždějící. Za tmavými skly toho moc vidět nebylo, tak se odvrátil, aby se podíval 

ke vchodu, jestli mu někdo nenese verdikt o vstupu. 

„Johne!“ výkřik zněl napůl překvapeně a napůl radostně. Auto stálo napříč cesty a zpoza 

volantu se soukal Rodney McKay. „Johne,“ opakoval už tišeji, když se zastavil proti 

Johnymu. 

„Plukov… pane Shepparde,“ pozdravil Daniel. Vystoupil z auta a došel ke dvěma mužům, 

kteří si mezitím krátce podali ruce a vzápětí si padli do náruče. 

„Netušil jsem, jak rád tě uvidím,“ řekl dojatě Rodney, odtáhl se a nechal Daniela, aby se 

s Johnem Sheppardem taky přivítal. 

„Vypadáte dobře,“ řekl opatrně Daniel. Poslední zprávy o bývalém plukovníku 

Sheppardovi naznačovaly, že se už dotkl opileckého dna. Nikdo nevěřil, že by se dokázal 

zvednout. 

„No,“ John si rozpačitě připlácl vlasy na temeni hlavy, „bylo už i líp,“ řekl váhavě. Pořád 

cítil, že démoni jsou mu v patách a čekají na nejbližší příležitost. 

„Co -?“ začal Rodney, ale ani jemu nešla přes rty otázka, co John dělá před SGC. Ani ji 

nemusel dopovědět, John pochopil a smutně se zašklebil. 

„Čekám, jestli mě pustí dovnitř,“ vysvětlil. Daniel kývl. Pamatoval si, jak přísná jsou 

opatření k ochraně Hvězdné Brány. Rodney tolik pochopení neměl. 

„Jdeš s námi,“ prohlásil odhodlaně. Zaparkoval auto kousek dál, aby nepřekáželo dalším 

přijíždějícím vozidlům a všichni tři vešli do vysoké pruhované brány vojenského komplexu. 

Formality pro vpuštění sice trvaly trochu déle, ale nakonec seděli v zasedačce – Rodney a 

John na jedné straně stolu a Daniel naproti nim. Do čela se usadil velitel SGC generál Paul 

Davis. 

„Pořád Dakara?“ zeptal se bez úvodu Daniela. „Víš, že Jaffové s námi stále nemluví?“ Ani 

nečekal na Danielovo kývnutí a pohledem přeletěl k Rodneymu. „Říkal jste, že máte nějaký 

plán, týká se nějak Daniela?“ 

Rodney se nadechl k dlouhému výkladu, ale Daniel mu skočil do řeči hned po první hlásce. 

„Na Dakaře je antický stroj, který dokáže zničit Wraithy stejně, jako zničil replikátory. Jen je 

potřeba ho dobře nastavit. Doktor si myslí, že to dokáže.“ Zamračil se. Tato fáze mu pořád 

dělala velké starosti. 

Rodney až poskočil nad tou nedůvěrou. „Nastavím,“ důrazně ujistil Daniela i Paula. 

Paul sklonil hlavu, jak přemýšlel. Nejdřív ho napadlo, proč na to nepřišel nikdo jiný. Hned 

se pousmál. Jak by mohl, když nejgeniálnější je právě doktor McKay, který s tím nápadem 

přišel. 

„Minule to skoro nevyšlo,“ připomněl. „Pokud vím, majoru Carterové tehdy pomáhali 

nejenom Tok’rové, ale i Baal. Tok’ry už o pomoc požádat nemůžeme a nevíme, jestli je 

Baalovo území napadeno. Nemáme o něm žádné zprávy, ale jestli už se s Wraithy setkal, 

mohl by mít zájem na jejich likvidaci.“ 

„Nebo taky ne,“ zamyslel se John. „Jestli se dobře pamatuju na hlášení od Andoriel, 

Wraithové a goa’uldi už se setkali. V Pegasu, když Anat ovládla jednu wraithskou královnu,“ 

doplnil na nechápavé pohledy ostatních. 

Daniel zalapal po dechu. Úplně na to hlášení zapomněl, dokud se o něm John nezmínil.  

„Jestli se nepletu, něco jako Anat při útoku padlo,“ zamručel Paul. Hlášení z různých částí 

Země chodila při útoku tak chaoticky, že ne vždy měl čas je pořádně pročíst. 
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„Jestli si královna nechala jméno Baalovy družky,“ mohl by s ním být problém,“ mračil se 

Rodney. Nápad, že by jim Baal pomohl na Dakaře, se mu právě začínal líbit. 

Paul se rozhlédl a položil ruce dlaněmi na stůl. „Váš návrh pošlu dál i s vlastním 

doporučením. Kdy přijde odpověď, to vám říct nemůžu. A vás,“ otočil se na Johna, „se to 

vlastně netýká.“ Zarazil se. „V návrhu uvedu, že jste přispěl informacemi.“ Pokývl si sám pro 

sebe a přimhouřil oči. „Když už vás tady mám, doufám, že nikam nespěcháte. Všichni tři. 

Vytvořil se tady takový malý tým, který se zabývá vším, co se týká našeho nejnovějšího 

nepřítele. Určitě by uvítali vaši pomoc.“ 

„No jistě,“ prskl Rodney, ale pak zvážněl. Představa, že znovu pracuje v SGC, se mu líbila. 

John jen přikývl. V tak dobrý konec ani nedoufal. 

Daniel se zamyslel a nakonec souhlasil taky, i když si nebyl jist, čím by ohledně Wraithů 

mohl přispět. „Mezitím se můžeme pokusit kontaktovat Baala a zjistit, jak se mu noví sousedé 

pozdávají, a taky sehnat Teal’ca nebo někoho jiného z Dakary,“ navrhl. S goa’uldy a Jaffy to 

uměl docela dobře. 

 

Anat se dívala do malé svraštělé tvářičky a marně čekala na jméno, které jí mělo vytanout 

v mysli hned, jak dítě poprvé uvidí. Maličká princeznička po chvíli přestala plakat a doširoka 

otevřela veliké hnědé oči. Anat se na ni zkusmo usmála. Dalo jí to trochu přemáhání, protože 

se pamatovala, že všechny nově narozené princezny měly oči modré a průzračné a jejich 

barva se změnila až po prvním roku života. 

„Alexis. Sisi,“ řekla bez přemýšlení. Děvčátko se na ni také usmálo. 

„Mama,“ řeklo na oplátku. Dívaly se na sebe, obě překvapené a váhající, co od té druhé 

mohou čekat. 

Anat se vzpamatovala první, pohybem ruky přivolala čekající pomocnice a předala jim 

Sisi, aby ji nakrmily. Sama se nakrmila vzápětí, jen přešla do vedlejší místnosti, kde na ni 

čekal sotva odrostlý mladík. Trhal sebou v poutech a z jeho myšlenek bylo jasné, že by 

královnu s největší radostí zabil. Byl přesně to, co Anat potřebovala: bojovný duch plný 

životní energie. Nedala mu žádnou šanci na diskuzi, natož na boj. Srazila ho na kolena a 

jediným plynulým tahem z něj vysála každý kousek života, který se v chlapci skrýval. 

Vracela se zpátky k Sisi a říkala si, jak je možné, že dítě nepláče. Vždycky plakaly, než si 

zvykly, že s nimi někdo manipuluje, aby je přebalil, nakrmil, oblékl, uložil. Alexis, kromě 

počátečního pláče vyvolaného námahou při porodu, ani nezakňourala. Podívala se, jak s ní 

pomocnice pohupují po prvním jídle, a Sisi padá hlavička únavou, a přešla do koupelny. 

Čekala ji speciální očista. Věděla, že po Alexis už žádnou další nástupkyni mít nebude. Sisi 

bude poslední a jediná, která zůstane. Je ta nejdokonalejší… Zarazila se. Vůbec nevěděla, kde 

se v ní vzala ta jistota, že víc královen není potřeba. Odpočívala v teplé lázni, nechávala tělo 

stále zdevastované porodem regenerovat a přemýšlela, odkud se berou myšlenky, které nejsou 

její. Všechny se týkaly Alexis, ale malá královnička přece nemohla užívat telepatii, navíc tak 

silnou, že ji Anat zachytila. Wraithské dívenky se přenos myšlenek učily až v dospívání a 

byly k tomu potřeba pomůcky. Anat se pohledem dotkla černých kovových prstýnků 

odložených na malém stolku u stěny koupelny. Používali je všichni i v dospělosti. Snáze se 

s nimi usměrňoval tok myšlenek a byl silnější. Zavřela oči, všechno přemýšlení si zakázala a 

soustředila se jen na obnovu těla. Celého těla. O dalších nástupkyních rozhodne až podle 

situace a nenechá se ovlivňovat poporodními stavy. 

„Mama?“ ozval se hlásek za dveřmi koupelny. 

Anat se usmála, oblékla se a vešla do velkého pokoje za svou nejmladší dcerou. 

Sisi se vzpírala pomocnicím v náručí a natahovala se po ní. Anat jen potřásla hlavou, řekla 

pár uklidňujících slov a usadila se v křesílku, aby na Sisi dobře viděla. Všechna starost byla 
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na pomocnicích. Střídaly se v krátkých cyklech, aby byly vždy odpočinuté a nedělaly chyby. 

Královna sama se dítěte v prvních letech života sotva kdy dotkla. 

Příjemně unavená Anat přivřela oči a odpočívala. Cítila, že i Alexis usíná a pomocnice se 

snaží pracovat co nejtišeji, aby královnu a její dítě nerušily. V mysli jí vyrostla vysoká tmavá 

zeď oddělující dvě staré mocné rasy. Zeď rychle stárla a objevovaly se v ní trhliny, až se 

jedna rozšířila a otevřela mezi světy rozeklanou bránu. Anat se k ní přiblížila, ale nedokázala 

projít na druhou stranu, i když věděla, že by díky tomu vládla nekonečně vekou mocí. V bráně 

se objevila malá postavička. Skákala z jedné strany zdi na druhou, jakoby to byla jen hra. 

‚Alexis,‘ vypravila ze sebe Anat. Postavička se zarazila a natáhla ke královně ruce. Anat se 

s vypětím všech sil dokázala dotknout malé ručky. Sisi ji se smíchem popadla za ukazováček 

a táhla za sebou do brány. Anat vykřikla bolestí a snažila se vykroutit, ale princeznička stisk 

nepovolila. Její smích se z radostného dětského změnil na cynický chechot a táhla Anat 

rychleji a rychleji. Královna se zmítala bolestí a ve snaze se vyprostit, ale marně. Těsně 

předtím, než se Anat dostala na rozhraní obou světů, se k ní Alexis otočila. Bledou tvář měla 

staženou do divokého šklebu, a když otevřela ústa, místo jazyka se v nich svíjel had. Anat 

pocítila hrůzu a vzápětí se její tělo i mysl rozletěly na tisíce zářících částeček. 

Jedna z pomocnic se ohlédla po královně. Wraithka seděla v křesle jako předtím a její tvář 

byla neproniknutelná, jen na čele se jí perlily velké kapky potu. Pomocnice se rozhlédla po 

čistém kousku látky, aby královně otřela čelo, ale zakňourání princezničky ji přimělo jít se 

podívat, co dítě potřebuje. Na královnu zapomněla. 

 

 

 

64. Trochu jiné setkání 

 

Rin vycházel ze svého bytu jen v nejnutnějších případech. Celou dobu se snažil pochopit, 

co znamená hromada papírů schovaná v podlážce klece s divným broukem. Ten chrastící tvor 

ho rozčiloval. Nebyl schopný si na jeho přítomnost zvyknout, nevěděl, jak ho má krmit a jestli 

potřebuje vodu, ale stejně to bylo jedno, protože se přes skleněnou zábranu se nedostal, a 

když to zkoušel, pokaždé brouk zašustil krovkami a Rin ucuknul, jakoby dostal jedovaté 

žihadlo. 

Po pár probdělých nocích se rozhodl, že klec vrátí staříkovi. Přehodil přes ni látku, pečlivě 

ji srovnal, aby nikdo nezahlédl, co nese, a rozběhl se na náměstí. Nedošel ani na konec ulice, 

když ho zastavil shromážděný dav. 

„Co se to děje?“ zeptal se ženy v poslední řadě. Přestala natahovat krk, aby viděla dál, a 

otočila se k němu. 

„Kde jste poslední dny byl?“ zeptala se překvapeně. „Přiletěla vesmírná loď s cizinci a na 

náměstí budou na velkoplošné obrazovce vysílat jejich setkání s Radou.“ 

Rin se podíval směrem k náměstí a na přikrytou klec. 

„Kdy to začne?“ chtěl vědět. 

Žena se na něj zamračila, protože ji vyrušil při hledání nejvhodnějšího průzoru ve 

shromážděném davu. 

„Brzy,“ odsekla nerudně a snažila se proklouznout mezi lidmi někam jinam. 

Rin rozpačitě přešlápl, ale nakonec se rozhodl a rychle vykročil zpátky. Chtěl odložit klec 

a pokusit se vrátit k náměstí včas, aby viděl aspoň část ceremoniálu. Z jiné planety k nim už 

dlouho nikdo nezabloudil. Tak dlouho, že takové setkání Rin nezažil, a starší o něm vyprávěli 

jenom z doslechu od svých prarodičů. 

„Thorinegen Gavrasetar?“ oslovil ho nenápadný muž dřív, než stačil vejít do domu. 
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Rin váhavě přikývl. 

„Půjdete s námi.“ To už nebyla otázka, ale rozkaz. Než se Rin stačil vzpamatovat, 

obstoupili ho dva vojáci a odváděli ho někam pryč. 

„Co to má znamenat?“ začal se bránit, ale nikdo ho neposlouchal. Zatočili s ním za 

nejbližší roh do opuštěné postranní uličky, kde čekali další tři vojáci a instalovali zařízení, 

které Rin nikdy předtím neviděl. Tři asi metrové tyčky stály na podstavcích tak, že tvořily 

malý trojúhelník. Jeden z vojáků právě pootočil poslední volnou tyčí, aby zapadla do stojanu, 

a horní konce tyček se bíle rozblikaly. 

„Stoupněte si, prosím, sem,“ ukázal Rinovi nenápadný muž mezi tyče. 

Rin byl tak překvapený prosbou, že ho poslechl. Vkročil do vyznačeného trojúhelníku, 

muž stiskl tlačítko na malém ručním přístroji, bíle blikající konce tyčí se rozzářily intenzivní 

modrou a Rin i se zakrytou klecí zmizel. 

„Doufám, že to dobře funguje,“ zamumlal si muž pro sebe. Strčil přístroj do kapsy a 

sledoval vojáky rozebírající přenosné přenášecí zařízení. Bylo zatím jediné a po krátkých 

testech poprvé použité. Kdyby Radu tolik netlačil čas, testování by probíhalo ještě nejméně 

půl roku, ale Sehol trval na tom, že se pan Gavrasetar musí zúčastnit oficiálního setkání 

s cizinci hned po uvítacím ceremoniálu, a vědci se s výhradami dali přesvědčit, že je přenašeč 

dostatečně spolehlivý na Rinův transport. 

 

Ian Davidson popotáhl sako své parádní uniformy a pokusil se ještě víc narovnat, aby se 

knoflíková léga přestala krabatit. Po letech nepoužívání se uniforma ve skříni srazila na 

nějakou odporně malou velikost. 

Prošel pár kroků tam a zpátky a při pohledu do zrcadla pokývl hlavou. Všechno bylo tam, 

kde to mělo být. Žádný knoflík neměl zaječí úmysly a pásek kalhot držel pevně. 

„Jsme připraveni, pane,“ strčil do kajuty hlavu první důstojník. 

„Děkuji, pane Robertsi,“ zamumlal Ian. Povzdech si raději odpustil, natolik knoflíkům zase 

nevěřil. 

Zatím nevěřil ani tomu, že je jejich hledání u konce, i když tomu všechno nasvědčovalo. 

Mluvčí Rady Sehol potvrdil všechny indicie, nebo aspoň souhlasil, že o nich slyšel. Rozhodně 

Pozemšťané dostali předběžný souhlas seznámit se s místními historiky. Teď užší velení 

Odyssey čekalo přímé setkání s Radou, po kterém jim hned měl být představen nějaký 

zaručený odborník. 

Pětice Pozemšťanů pomalým důstojným krokem vešla do přijímacího sálu Rady a 

pozdravila se Seholem a jeho společníky. Složitá jména byla příjemně zkrácena a Ian byl 

upřímně rád, že si nemusí pamatovat Eepanseholdlouhan Potovrtentoněco nebo jak znělo 

oficiální jméno Sehola. Celé dlouhé uvítání pečlivě zaznamenávaly kamery a obrazem i 

zvukem přenášely setkání do obrazovek na celé planetě. Ian celou dobu vydržel stát rovně 

jako pravítko a vysloužil si několik obdivných pohledů od všech přítomných. Kamil Roberts 

rozdával úsměvy a jen s velkým přemáháním zůstával v klidu. Radost z toho, že brzy poletí 

domů na Zemi, se snažil maskovat, jak nejlépe uměl, ale moc se mu nedařilo. Další tři 

členové posádky – dvě ženy a muž – se drželi stranou a většinou do hovoru nezasahovali. 

Po krátkém uvítání od Sehola Ian ve stručnosti představil svoji loď, planetu Zemi a její 

některé úspěchy ve zkoumání vesmíru. Zmínil se o přátelských i nepřátelských rasách, se 

kterými se pozemšťané setkali, a celé vystoupení uzavřel žádostí o pomoc při pátrání po 

dávných obyvatelích malé planety v galaxii Pegas, které snad kdysi říkali Nová Veitona. 

Rada jednotně a synchronizovaně pokyvovala hlavami, po ukončení Ianova monologu mu 

poděkovala a na velké plátno u jedné stěny sálu nechala promítnout několik záběrů z vlastní 

planety s náležitým výkladem. 
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Po hodině bylo konečně učiněno zadost protokolu i zvědavosti obyvatel planety, 

obrazovky na náměstích pohasly a obyvatelé se rozcházeli. Vzápětí se začaly shlukovat 

hloučky a zuřivě debatovat o tom, co po nich ten tvor, který si říká člověk, vlastně chce. 

 

Ian mrzutě snášel kapku potu stékající mu po tváři. Zvednout ruku tak vysoko, aby ji mohl 

setřít, se neodvážil. V posledních minutách veřejného vystoupení si v uniformě připadal jako 

ve svěrací kazajce. 

Po vypnutí kamer se do sálu nahrnulo mnohem víc lidí, kteří se chtěli s návštěvníky 

seznámit a měli dost vysoké postavení nebo konexe, aby se dostali do první skupiny. Někteří 

se shlukli kolem pozemšťanů, jiní využili situace, aby si promluvili s někým z Rady. Všichni 

Pozemšťané trpělivě odpovídali na otázky a čekali na příchod odborníka na dávnou historii. 

Sehol postával se dvěma ženami z Rady a potichu se s nimi bavil. Pozvedl hlavu a přátelsky 

kývl na Iana, ten mu to s trochu kyselým výrazem oplatil. Právě vysvětloval cosi z pozemské 

etiky maličkému muži a opatrně se k němu skláněl s celým tělem toporně napjatým, jak dával 

pozor na příliš malou uniformu. Sehol k ženám prohodil ještě nějakou polohlasnou poznámku 

a přešel ke kapitánovi Odyssey. Omluvil se znalci etiky a odvedl kapitána kousek stranou. 

„Už nemusíte být upnutý v tom vašem obleku. Tady nejsme zvyklí na odlišování profesí 

nebo hodností oblečením, jestli chcete, můžete si udělat pohodlí.“ Pousmál se na Iana a vrátil 

se k ženám. 

Ian si rozepnul knoflíky saka a tiše zasupěl nad obnoveným přísunem vzduchu. 

„Pozor!“ vykřikl někdo v sále. „Začíná přenos.“ 

Kamil Roberts předtím zvědavě pozoroval trojici mužů, kteří do tří podstavců na zem 

umísťovali blikající tyče. Dělo se to hned vedle něj, dokonce musel poodstoupit, aby udělal 

místo na vytvoření trojúhelníku. 

Po upozornění na přenos se většina lidí v sále ohlédla po stěně, kde bylo při uvítacím 

ceremoniálu umístěno velké promítací plátno, ale zeď byla holá až na několik obrazů a pár 

zaměstnanců před ni právě umísťovalo stoly, pokrývalo je velkými kusy tuhé látky a začalo 

na ně nosit malé občerstvení. 

Trojúhelník z tyček se rozzářil ostrým bílým světlem a Kamil s vyjeknutím uskočil. 

Zavrávoral a zamával kolem sebe rukama. Tím na sebe upoutal pozornost tvora, který se 

objevil ve světelném trojúhelníku. Tvor se na Kamila vrhl, srazil ho tváří k zemi a zakousl se 

mu do zad. První důstojník Odyssey se snažil převalit a čelit útoku, ale dokázal jen křičet a 

tlouci rukama do země. Po okamžiku, kdy všichni v sále strnuli, se k tvorovi rozběhlo asi pět 

mužů a snažilo se ho odtáhnout. Sekal po nich dlouhými drápy a zuby měl pořád zaražené 

v Robertsových zádech. 

Kamilův křik se změnil v pískání a sípot, až zmlknul úplně. Tvor ho pustil a zvedl se. Byl 

víc jak o hlavu vyšší, než nejvyšší člověk v sále, ze široké lidské tváře s placatým nosem se 

dívaly složené hmyzí oči a z lopatek až po ramena mu nad hlavu vyrůstal pás dlouhých 

kovových trnů. Z rozedraných šatů mi visely ruce zakončené černými drápy, a když se 

narovnal, na zem za ním sklouznul dlouhý, na konci rozdvojený ocas. 

Kamila si už nevšímal. Poodstoupil od něj a rozhlédl se. Jedna z žen se k napadanému 

sklonila a převrátila ho na záda, aby zjistila, jak mu může pomoci. Její výkřik přinutil tvora se 

otočit jejím směrem, ale po krátkém pohledu se vrátil ke sledování shromážděných. 

Ian Davidson se ocitnul v první řadě vyděšených lidí couvajících od tvora. Ukročil, aby 

měl lepší výhled na svého prvního důstojníka, a zalapal po dechu. Z mladého muže plného 

elánu zůstala jen vysušená kostra bez jediné jiskřičky energie. 

Za zády tvora se pootevřely dveře a jimi nenápadně proklouzl vysoký muž. Dveře se 

zavřely s hlasitým klapnutím, které tvora přinutily se ohlédnout. Muž znehybněl uprostřed 

pohybu. Tvor si hlasitě odfrkl a pomalu se obracel zpátky. Sotva se muž dostal z jeho zorného 
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pole, dal se znovu do pohybu. Proplétal se mezi uhýbajícími lidmi a nepřestával tvora 

sledovat. Zůstal stát krytý za Ianem. Položil mu ruku na rameno, aby mu kapitán neskočil do 

rány a zvedl ruku s přístrojem, který mu zakrýval celé předloktí a za prsty pokračoval dál 

úzkou trubicí. Namířil ji na tvora a jeho ozbrojená ruka sebou lehce trhla. Tvor udělal půlkrok 

k jedné skupině lidí a napřáhl k nim drápaté ruce. Zásah ho přistihl uprostřed pohybu a srazil 

ho na kolena. Tvor vydal rozzlobené zasyčení a pokusil se zvednout, ale druhá rána ho poslala 

k zemi. Dopadl na ni bokem, přitáhl ruce i pokrčené nohy k tělu a převalil se na záda. Sykot 

nepřestával a tvor se zahoupal ze strany na stranu a pokusil se zvednout. Třetí rána tvora 

znehybněla a umlčela. 

 

Rinovi se zatočila hlava. Snažil se zakrýt oči před prudkým světlem. Zvedl ruce, látka 

z klece spadla a přímo před obličejem se mu zvedala hlava toho divného chrastícího brouka. 

Vykřikl, pustil klec, ta zmizela, ale brouk zůstal viset před ním. Pokusil se ho odstrčit, ale 

brouk byl rychlejší. Přitiskl mu hladké břicho na obličej a nohama se pevně chytil v jeho 

vlasech. Rin propadal panice a světlo sílilo, až začal ztrácet vědomí. Než se to opravdu stalo, 

brouk zmizel a Rin stál v potemnělé místnosti plné zlatavých blesků. Omámeně se rozhlédl. 

Jeden z blesků jasně zaplál a upoutal jeho pozornost. Záře blesku byla nádherná a lákala Rina 

se přiblížit a dotknout se ho. Lákání se změnilo v touhu a touha v hlad. Rin cítil takový hlad, 

jaký ještě nikdy v životě nepoznal. Prohnul se bolestí a pochopil, že blesk mu pomůže hlad 

zahnat. Vrhl se k němu a přisál se k jeho zářícímu povrchu. Jeho tušení bylo správné, tělem se 

mu rozlévalo příjemné teplo a energie proudila bez zakolísání. Blesk zazářil jasněji a začal 

matnět. Ani tehdy ho Rin nechtěl pustit, dokud v blesku zůstávala nějaká energie. Až když 

blesk zčernal a nezbylo z něj nic, neochotně ho pustil. Narovnal se, prozkoumal své pocity a 

rozhodl se, že ukrutný hlad pominul, ale k pocitu nasycení má ještě daleko. Začal vybírat 

mezi blesky ty nejvíc zářivé. Bylo to obtížné. Jednotlivé blesky matněly, vzplály a hned skoro 

zhasly, když se k nim otočil. Konečně si vybral a vydal se správným směrem, když mu něco 

podrazilo nohy. Zřejmě nedostatek energie způsobil, že si v chůzi ještě nebyl jistý. Musí to 

hned napravit a nakrmit se. Napůl se zvedl a znovu upadl, tentokrát na záda. Zlostně křičel, že 

potřebuje vstát, že potřebuje utišit ten hlad, který mu už zase hlodal vnitřnosti jako hejno 

brouků. Brouků? Před očima se mu zatmělo a vědomí se odstěhovalo na neznámou adresu. 

 

„Co to bylo?“ vydechl Sehol. Mluvčí rady byl bledý a hlas se mu třásl. 

„Přenos asi něco narušilo,“ řekl zamyšleně jeden z přítomných a s váháním přistoupil 

k ležícímu tělu. „Jestli se nemýlím, je to pan Thorinegen. Také je to pan Thorinegen,“ opravil 

se vzápětí. „V paprsku muselo být ještě něco jiného organického, co se během přenosu spojilo 

s Rinem v tuhle… věc.“ 

„Vy blázni!“ vykřikl někdo v davu kolem tvora a do popředí se protlačil starý muž. „Co jsi 

dělal, na co jsi myslel?“ zeptal se ležícího Rina. Rozhlédl se po přihlížejících a zamračil se na 

Sehola. „Co jste to provedli!? Věděli jste přece, že dostal Klec. Který idiot ho poslal 

přenašečem?“ 

„Klec?“ zeptal se Ian. „Klec s čím?“ 

Stařík se k němu otočil a důkladně si ho prohlédl. Po pár vteřinách usoudil, že přece jenom 

odpoví. 

„Klec s tvorem z naší staré domoviny. V dobách, o kterých se u nás veřejně nemluví,“ 

zamračil se stařík na Sehola, „nás skoro vyhubili. Pak se s nimi někteří naučili žít, což je ještě 

tajnější, než sama jejich existence, a nakonec nás z naší původní planety vypakovali.“ 

Rozhlédl se po rozptýlených členech Rady a pokrčil rameny. 
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„Myslím, že teď už to klidně můžete říct všechno.“ Pokývl hlavou ke kameramanovi, který 

se krčil v koutě sálu a pilně zaznamenával všechny události. Malé světélko oznamovalo, že 

vysílání se nejenom nahrává, ale zároveň i přenáší v živém vysílání. 

„A taky si myslím,“ pokračoval stařík a otočil se k Ianovi, „že je to odpověď na vaše 

otázky. Jste v cíli své cesty. Vašeho muže je mi líto,“ dodal ještě. 

Ian Davidson toporně přikývl. Sako mu sice rozepnuté volně viselo z ramen, ale stejně cítil 

tlak, který mu mačkal vnitřnosti. 

Cíl jejich cesty. Veitoňané. A cosi, čemu Pozemšťané říkali iratuský brouk. 

 

 

 

65. Objevit, prozkoumat, zničit 

 

Nicholas Montgomery seděl v pilotním křesle a pot mu tekl do očí. Neměl čas si ho setřít, 

protože let v hustém pásu asteroidů si žádal celé jeho soustředění. Oliver Martens přešel 

několikrát kolem něj, ale neodvážil se ho oslovit. Collin se snažil dostat loď ze sevření mezi 

kameny a nedařilo se mu. Jakmile se dostal k okraji, nějaký velký balvan zatočil s gravitací a 

vtáhl Dakotu ještě hlouběji. Collin se rozhodl, že se nezvedne z křesla, dokud nenajde cestu 

ven, ale po třech hodinách marné snahy cítil jenom frustraci z toho, že se s lodí nedokáže 

ke kraji pásu ani přibížit. 

Zachary prolézal plavidlo a zjišťoval škody a Shawn se chvíli ochomýtal kolem a zase 

někam zmizel. 

Collin ustálil loď v proudu a opřel se v křesle. Jeho rozhodnutí z něj nevstat, dokud 

nebudou pryč, právě vzalo za své. 

Olie odtrhl pohled z hlavní obrazovky. „Na druhou stranu by to šlo?“ zeptal se. 

„Cože?“ Collin se zarazil napůl zvednutý. „K té obludě?“ Narovnal se, potřásl hlavou a 

zvedl ruce nad hlavu, aby se protáhl. 

„Raydan nebyla…,“ spustil Olie a hned zmlkl, když k němu Collin otočil hlavu. „Jo, tamtu 

druhou,“ řekl polohlasně. 

„Obludy jsou obě a nevím, která větší,“ řekl od vstupu Shawn. Strkal před sebou 

Zacharyho a na ruce mu visela přepravka s ampulkami plnými čiré tekutiny a sterilně 

zabalenými injekčními stříkačkami s jehlami. „Provedl jsem nějaké testy,“ oznámil, když se 

mu podařilo usadit Zacharyho do křesla. „Víte, jak jsem požádal o trochu krve od každého 

z vás? Byli jsme napadeni. Rajda nás držela na provázku nějakého toxického fujtajblu, který 

nás pěkně popletl.“ 

„Raydan ne…!“ vykřikl Zachary a vymrštil se z křesla. Shawn na to byl připravený a rázně 

ho posadil zpátky. 

Collin cítil, jak ho pot štípe v očích. Mnul si je a zároveň se zeptal: „Jak jsi na to přišel? 

Jestli jsme byli napadeni všichni, můžeš mít pokřivený úsudek.“ Odtáhl ruce od očí a podíval 

se na Shawna. „Nebo ještě blábolíš jako v posledních dnech často.“ 

Shawn stáhl obličej do něčeho, co mohl být úsměv stejně jako úšklebek. „Jo, pěkně jste mi 

lezli na nervy,“ přiznal. „Ale Raydan,“ zdůraznil správně vyslovené jméno a výsměšně se 

lehce uklonil, „na mě nemohla mít takový účinek jako na vás.“ 

Olie se zamračil a pak mu svitlo poznání. Shawn vyhledával jinou společnost než ženy. 

„Jak dlouho to z nás bude vyprchávat?“ zeptal se stručně. 

„S tímhle si s tím poradím hned. Malou dávku jsem si vzal taky,“ pozvedl Shawn 

přepravku s ampulkami. Olie natáhl ruku k injekční jehle jako první a Zachary ho následoval, 

i když bylo vidět, že by raději utekl, a na místě ho držel jen přísný pohled plukovníka 
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Martense. U Collina se Shawn zarazil. „Raději ti udělám test ještě jednou. Je to silné,“ pokývl 

hlavou k Oliemu a Zachovi klimbajícími v křeslech, „a ty ses dost vyčerpal, jak ses nás snažil 

dostat pryč.“ Vyměnil plnou stříkačku za prázdnou a odešel s trochou Nicholasovy krve. 

Collin si sedl zpátky do pilotního křesla, odstrčil pohyblivé rameno ovladače a natáhl si 

před sebe nohy. Ohlédl se po Oliem a Zachovi a zívl. „Prejže testy,“ vrčel si polohlasně. „Jen 

tu nechtěl hlídat sám, kdybychom byli všichni v limbu.“ Přes vyčerpání a únavu se snažil, aby 

nechal oči otevřené a hlídal cestu polem asteroidů. 

 

„Útočí na nás!“ vykřikl někdo za dveřmi Paula Davise. Ozval se dusot několika párů 

těžkých bot. Přehnaly se kolem a jejich lomoz zanikl na nejbližším rozcestí. Paul se zvedl a 

vyšel na chodbu. Bez rozhlížení se rychle vydal k ovládání Brány v domnění, že se nepřítel 

pokouší projít horizontem červí díry a napadnout Zemi tímto způsobem. 

V řídící místnosti byl relativní klid. Brána odpočívala za minimálního dozoru a nejevila 

známky nějaké aktivity. 

„Tady, pane,“ ukázal technik na obrazovku počítače. Satelity byly zničené po útoku 

Wraithů, ale pozemní sledování kolem SGC částečně fungovalo a právě ukazovalo přibližující 

se wraithskou stíhačku. 

Paul se zamračil. „Jenom jedna?“ zeptal se. 

Technik se na něj vyděšeně podíval. Kolik by jich chtěl? napadlo ho. 

„Žádnou jinou jsme nezachytili,“ ujistil velitele. „Pokrytí ale není stoprocentní,“ dodal po 

chvíli, když Paul mlčel. 

„Jenom jedna?“ opakoval generál Davis víceméně sám pro sebe. „To by byla sebevražda. 

A Wraithové na sebevražedné mise jediné Šipky moc nejsou.“ 

„Sestřelte ji!“ volal od vstupu Rodney McKay. Ještě pořád v SGC čekal na povolení 

k odchodu na Dakaru. Volný čas trávil s Johnem Sheppardem a poslední dva dny i 

s Carsonem Beckettem a Rodney zjistil, že s odchodem nijak nepospíchá. Ještě nikdy si neměl 

tolik co říct s někým, koho by mohl označit za kamaráda, jako teď. Johnovo vyprávění bylo 

přes všechny jeho vtípky depresivní a Rodney pořád nechápal, jak se bývalý plukovník a 

bývalý muzikant dokázal znovu dát dohromady. Nevydržel a nakonec se na to Johna zeptal. 

Sheppův úsměv byl posmutnělý, když odpovídal: 

„Když jsi tak hluboko, až máš pocit, že hlouběji to nejde, vždycky se najde dobrák, který tě 

zašlápne ještě níž. Ale taky se najde někdo… nebo něco, co ti pomůže.“ 

„Něco?“ chytil ho za slovo Rodney. 

John potřásl hlavou. „Z té doby si toho moc nepamatuju.“ Až po vyslovení poznámky o 

pomoci si uvědomil, že se mu nechce o tom mluvit. Jak měl vysvětlit, že byl před útokem 

Wraithů varován a, jak byl skálopevně přesvědčen, přímo jedním z nich. Todd se mu nejspíš 

nějak dostal do hlavy. V té době to nebylo těžké. John byl přesvědčen, že to byl právě ten 

Wraith, se kterým se znal od doby jejich společného uvěznění u geniiského velitele Kolyi 

v galaxii Pegas, kdo ho dokázal zvednout z chodníku, i když pořád nechápal, jak se mu to 

mohlo podařit. 

Carson měl zážitky úplně jiného druhu. Jeho vyprávění o Africe bylo plné emocí. Ale i on 

měl bolavé místo, o kterém mluvit nechtěl. Všechny dotazy na jeho návštěvu u Erin nechával 

bez odpovědi a v obličeji se mu střídal zasněný úsměv se strachem. Vyprovodila ho ze dveří 

hned po jídle a bylo jí úplně jedno, že je večer a Carsona čeká dlouhá cesta. V jednu chvíli ho 

ujišťovala, že chvíle s ním byly úžasné, a vzápětí ztuhla a od úst se jí linul obláček mrazivého 

dechu. Carson byl rozhodnutý zůstat s ní třeba jen kvůli starosti o její zdraví, ale byla 

nekompromisní a ke konci jeho návštěvy vysloveně hnusná, jen aby odešel. 

„Na co čekáte?“ zeptal se Rodney, když se podíval na obrazovku, kde se Šipka přibližovala 

ke vstupu do Hory. 
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„Něco se mi na tom nelíbí. Máme spojení s Celeste Grey?“ zeptal se Paul. 

„Spojení navázáno. Můžete mluvit,“ oznámil technik po pár ťuknutích do klávesnice 

počítače. 

Paul si vyměnil několik slov s komunikačním důstojníkem zatím jediné pozemské 

provozuschopné lodi a ujistil se, že kolem Země není žádný pohyb a všechna wraithská 

plavidla schopná letu se stáhla z dosahu. 

„Takže ztracená?“ usmál se. „Palte!“ 

 

Ester v kokpitu stíhačky proletěla těsně kolem Měsíce a za chvíli už se plášť Šipky 

rozpaloval, jak vstupovala do atmosféry Země. Vykřikla bolestí, když se začal tavit jeden ze 

spojů, a jiskry jí popálily ruku, pak teprve zpomalila sestup. Údaje ve wraithštině rychle 

nabíhající před jejíma očima, jí většinou nedávaly smysl, protože byly jinak řazené, než se 

učila při ovládání některých systémů velké wraithské lodě. Už zprovoznění Šipky jí dělalo 

potíže, proto nechala Brendona s Tonym tak dlouho čekat na rampě, až se jim to málem stalo 

osudným, a teď si uvědomila, že přistání bude ještě mnohem složitější, když automatický 

naváděcí systém nemůže použít, i kdyby ho našla. Přepadla jí panika a bránila jí se soustředit 

na řízení a další nezbytné úkony. Třeba přistání! Napadlo ji vyděšeně. Před vnitřním zrakem 

viděla Šipku rozbitou o skalní stěnu a své ohořelé tělo napůl trčící z trosek. Přejela si rukou 

oči, jakoby tu vidinu mohla smazat, ale vzápětí ji vystřídala nová – Šipka se potápí do 

hlubokého oceánu, ztrácí energii a tlak vody po vypadnutí ochranného štítu mačká 

z Esteriných plic i poslední zbytky vzduchu. Na hladinu je daleko a nikde žádná pomoc. Ester 

vyjekla a zalapala po dechu. Ostrý pískot přerušil další katastrofické scénáře. Wraithská 

stíhačka oznamovala, že se velkou rychlostí blíží k pevnému povrchu a za pár minut opravdu 

dojde ke srážce. 

Ester si zaryla nehty do dlaní a přinutila se vnímat okolí. Zhluboka se nadechla, jak ji to 

Andy učil při tréninku, pomalu vypouštěla vzduch a snažila se uklidnit divoce bijící srdce. 

Ještě dva pomalé nádechy, a pak už mohla položit ruce na ovládání a začít se stíhačkou jemně 

manipulovat. 

Srovnala let s povrchem, určila svoji polohu a rozhodla se, kde bude nejlepší vyložit 

náklad a přistát. 

Tiché cinknutí ji upozornilo, že byl stroj zaměřen. Panika znovu vystrčila nos a Ester 

začala kroužit a poletovat ze strany na stranu, protože jí právě došlo, že z pohledu 

pozemských senzorů se jeví jako nepřítel. Přitom pořád hledala místo, kde by mohla zhmotnit 

všechny, koho nabrala do paprsku, a co nejblíž od nich přistát, ať už by přistání vypadalo 

jakkoli. 

„Nestřílejte!“ vykřikla, když se ozvalo další cinknutí, tentokrát o pár tónů vyšší než to 

původní. Vyděšeně uhodila od ovládacího panelu. 

„Palte!“ uslyšela mužský hlas. 

Trhla řízením a zavyla bezmocí, když jí střela přes všechno její úsilí o únik dostihla. 

 

 „Nepřátelská stíhačka byla zničena,“ hlásil technik generálu Davisovi. 

„Pošlete tam pár vojáků na průzkum, abychom měli jistotu, že nikdo nepřežil. A kdyby 

našli neporušené přenášecí zařízení, ať ho vymontují a přinesou. Doktor Zelenka by si s ním 

mohl vědět rady,“ řekl Paul. Naposledy se podíval na kouřící trosky Šipky na monitoru a 

odešel zpátky do své kanceláře. 

„Pane?“ otočil se komunikační důstojník na Nathana Velenského ve velitelském křesle 

Celeste Grey. „Poslední údaje z té stíhačky byly trochu jasnější. Vypadá to, že tam nebyl 

Wraith ale člověk. Není možné, aby…,“ zarazil se a se zoufalou otázkou v očích se zadíval na 

velitele. 
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Nathan se krátce zamyslel. „Není,“ prohlásil. „Na lodi stále probíhají opravy a na senzory 

se nemůžeme spolehnout na sto procent. Byla to nepřátelská stíhačka. Ať už ji řídil kdokoli, 

pořád to byla nepřátelská stíhačka.“ 

Terys se na něj ze svého místa zašklebila, ale neřekla nic. 

Nathan se odvrátil od posádky a zadíval se před sebe. Snažil se, aby na něm nebyla znát 

žádná pochybnost, i když se jim neubránil. Pokud někdo ze zajatých obyvatel Země unikl 

z wraithské lodi v jejich stíhačce a snažil se dostat zpátky domů, pak se nedá nic dělat. 

Přemýšlení o tom, kdo seděl v kokpitu, nikomu neprospěje. Zhluboka se nadechl. 

„Další oblet planety. Vezměte to z větší vzdálenosti, ať máme nadhled,“ řekl nahlas 

důrazně. 

Posádka se zabrala do práce a o malém vyrušení už nikdo nemluvil. 

 

Krysa latinským jménem Cricetomys gambianus si spokojeně olizovala čumák. Na tom 

novém místě nebyla o potravu nouze. Potravou byly samy stěny, ve kterých žila, a tři nedávno 

vylíhnutá mláďata byla silná a rostla tak rychle, že už bylo možné se s nimi bez problémů 

přesunout do dalších prostor. Krysa se protáhla a zavrtěla se, aby si proklepala kožich, pak 

dala pokyn k odchodu. Mláďata se za ní rozběhla, klopýtala jedno o druhé a rozbíhala se do 

stran, aby se zase sešla v neuspořádaném houfu. Matka krysa zpomalila a otočila dlouhý 

pohyblivý nos ke straně. Hejno malých šedých myšek proběhlo kolem a krysí rodince se 

pečlivě vyhnulo. Jídla bylo všude tolik, že potyčky mezi jednotlivými druhy hlodavců byly 

minimální. 

Poslední myška se zastavila a zvědavě zvedla hlavičku ke krysím mláďatům. Matka na ni 

výhrůžně zasyčela a myška se dala s vyděšeným jekotem na útěk. 

Ve wraithském Úlu, ukrytém před senzory z blízké planety i její jediné vesmírné lodi, se 

ozvalo tenké zapištění. Hlídka vojáků v kuklách se zastavila na rozcestí chodeb a chvíli 

natáčela hlavy na všechny strany, aby určila směr, odkud se divný zvuk nese. Wraithové 

nezjistili nic a zvuk se neopakoval. Vojáci pokračovali v chůzi, stále se rozhlíželi, ale otočit se 

je nenapadlo. Kdyby to udělali, mohli zahlédnout velkého hlodavce, jak odvádí skupinku 

svých mladých a hejno myší mizející v temném otvoru prokousaném ve stěně jedné 

z postranních chodeb. 

 

 

 

66. Domluvená schůzka 

 

Andoriel navečer bloumala po ulicích a hledala včerejší den. Jinak by to asi nenazvala. 

Těch pár zbývajících obyvatel starého sídliště znala z mládí a oni se pamatovali na ni. Pár 

týdnů klidu si užívala, ale mezi vysokými domy se jí stýskalo po lese a trápilo ji, že se před 

návštěvou wraithské lodi nedostala k cíli své cesty. Nevěděla jak kontaktovat SGC, které bylo 

stále pro naprostou většinu lidí utajené. Sbírala síly a byla rozhodnutá opustit bezpečný 

přístav ve středu Evropy, jakmile bude připravená. 

„Ájo! Andoriel!“ Křik se ozýval zpoza vzdáleného rohu a Andoriel se ho lekla, až 

nadskočila. Zakopla a rozhodila ruce, jak chytala rovnováhu. Než se vzpamatovala, objevil se 

původce hlasu a chvátal k ní. 

„Radku,“ vydechla. „Co tady děláš? Jak jsi mě našel?“ vypadlo z ní rychle za sebou. 

„Jsi v kontaktu s tím Wraithem? S tím, jak mu John Sheppard říkal Todd,“ spustil Radek 

bez pozdravu. 
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Andoriel se nadechla, aby mu řekla něco o dobrém vychování, ale pak si to rozmyslela a 

potřásla hlavou. 

„Ne. Vím, že na Zemi neútočil, ale to je tak všechno,“ pokrčila omluvně rameny. „Co se 

stalo? Proč ho sháníš?“ zeptala se. 

Radkovi klesla ramena a celý se zhroutil do sebe. Andoriel měla dojem, že se snad i 

zmenšil. 

„Radku!“ houkla na něj napůl rozzlobeně a napůl vyděšeně. Takhle svého dávného 

kamaráda ještě neviděla. „Povídej,“ vyzvala ho, když zvedl hlavu. 

Pokusil se o to, několikrát otevřel ústa, ale nic z nich nevyšlo. 

Andorel ho sledovala a na čele se jí dělaly vrásky. Jako by jich nebylo i tak dost, napadlo ji 

a stiskla rty, jak se snažila potlačit úšklebek. 

„Povíš mi to doma,“ navrhla a odtáhla Radka do svého bytu. 

Postavila před něj velký hrnec s čajem a omlouvala se, že kávu nemá. Čaj byl z bylinek, 

které se daly najít i kolem paneláků, a chutnal skvěle. 

Doktor Zelenka před sebe položil ruce sepjaté na příjemně teplém hrnku, zadíval se někam 

do kouta a snažil se co nejstručněji vyložit ztrátu ženy a své naděje na pomoc nepřítele. 

Andoriel pozorně poslouchala a cítila balvan, který ji táhl k zemi a hrozil ji pohřbít pod 

tíhou Radkova vyprávění. 

„Tohle bude chvíli trvat a budu potřebovat klid. Natáhni se zatím vedle,“ kývla ke dveřím 

ložnice. Představa, že telepaticky vyhledá Ace se jí moc nelíbila, stejně jako představa, jak se 

asi Radek dostane k tomu, aby si s ním povyprávěl. Nalila ještě jeden hrnek čaje a poslala 

s ním Radka vedle. Pak si sedla do křesla a začala s dechovým cvičením. 

Radek si sedl na postel a cítil, jak se mu čaj rozlévá po těle a přináší klid. Na chvilku 

zavřel oči. 

Probudil se v neznámé místnosti pečlivě přikrytý dekou. Nemohl si vzpomenout, kde je, a 

v rozespalosti se automaticky zeptal: „Ann, bude snídaně? Mám hlad.“ 

Odněkud se ozvalo zašustění a hlasitý povzdech. To nebyl hlas Ann. Radek se posadil a 

obul si boty pečlivě přichystané v nohách postele. Zvedl hlavu od tkaniček a ve dveřích uviděl 

Andoriel. Opírala se o futro a zamyšleně ho sledovala. 

„Vyspal ses?“ zeptala se. „Aaaa… ten Wraith s tebou bude mluvit, ale musíš ještě chvíli 

počkat. Není snadné se sem dostat.“ 

Radek vstal a vyjeveně se na Áju zadíval. „Jak…? Jak jsi to dokázala,“ zakoktal. 

Trhla rameny, otočila se a odešla si sednout zpátky do křesla, ze kterého vstala na Radkův 

křik po probuzení. 

„Jo, a snídaně není,“ řekla s malým úsměvem. „Propásl jsi ji, ale na pultě v kuchyni něco 

k jídlu najdeš.“ 

„Měla bych ještě zavolat někoho jiného,“ zašeptala si sama pro sebe. Nechala Radka, ať si 

v kuchyni hospodaří, jak uzná za vhodné, a přes únavu, která na ni padla, znovu přivřela oči a 

snažila se dosáhnout spojení, tentokrát ne se vzdálenou vesmírnou lodí, ale s někým o hodně 

blíž a přitom snad ještě nedostupnějším, než byla mysl wraithského velitele.   

„Ájo!“ vyjekla Erin, když se jí Andoriel dotkla. „Co se děje?“ zpozorněla hned. Věděla, 

že Andoriel by ji nevyhledala, kdyby to nebylo nezbytně nutné. Když se dozvěděla, co po ní 

kamarádka chce, neudržela zoufalý povzdech. „Nechceš zrovna málo,“ řekla zamyšleně. 

„Pokusím se, ale nic neslibuju.“ Ájina prosba byla přesně v duchu toho, co by od ní Erin 

čekala. Přinutit kapitána Celeste Grey, aby nestřílel po nepřátelské lodi, která mu proletí 

kolem nosu proto, aby kamarád mohl požádat o pomoc, to mohla vymyslet jen Andoriel. 

„Tak jo, udělá to,“ ozvala se Erin za chvíli v Ájině hlavě. „A jinak se máš?“ neodpustila 

si. Kdyby nebylo Radkovy návštěvy, ani jednu by nenapadlo, že spolu mohou mluvit na dálku 

bez pomoci přístrojů. 
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Andoriel nechala v rychlosti proběhnout několik vzpomínek a napadlo ji, kolik se toho 

událo potom, co se s Erin naposledy viděly. 

Erin byla ve svém vzpomínání stručnější. Z místa svého pobytu se v podstatě nehnula a 

většinu času trávila v jiné dimenzi, o které se nehodlala rozšiřovat. 

„Běž předat vzkaz a dávej si pozor, Wraithům se nedá věřit, i když znáš jejich pravé 

jméno,“ ukončila setkání. 

Andoriel zamrkala a skoro se svalila na zem, jak se jí zatočila hlava. Za sebou uslyšela 

spokojené pomlaskávání Radka. Nejraději by si šla lehnout, ale čekal ji ještě jeden krátký 

výlet. 

„Hotovo,“ vydechla ochraptělým hlasem za pár minut. Sbalila se do klubíčka a usnula. 

 

„Prostě to nedělej,“ řekl Nathan Velenský. Stál před stanovištěm Terys a mračil se na ni.  

Terys Hallová se mračila na něj a poťukávala prstem poblíž ovládače lehkých zbraní. Zbytek 

posádky na můstku Celeste Grey významně koukal do svých terminálů nebo před sebe na 

velkou obrazovku a doufal, že se stal neviditelným. Terys byla výbušná i sama o sobě nejen, 

když měla prst na spoušti. 

„Wraithská stíhačka vstoupila do atmosféry na označeném místě,“ řekl důstojník u senzorů 

do ticha, které nastalo po poslední Nathanově větě.  

Velitel Celeste Grey se odvrátil od Terys, sedl si do svého křesla a vyťukal něco na svém 

displeji. Pak zvedl pohled a pevně se zadíval do vzdorovitých očí svého střelce. 

„Pro cestu zpět platí stejná pravidla,“ řekl tichým ledovým hlasem. 

Terys nesouhlasně stiskla rty, ale kývla, že rozuměla. Mít Šipku před sebou a nemoci se do 

ní trefit jí působilo téměř fyzickou bolest. 

Nat se opřel, rozhlédl se a kývnul na pilota, aby začal s dalším obletem Země. Nemělo 

smysl zůstávat na místě a hlídat, jestli své matce dobře porozuměl, plánovaná „návštěva“ 

bude trvat delší čas. 

 

Ace zrušil ochranný štít kokpitu v Šipce, ještě chvíli zůstal sedět a rozhlížel se po okolí. 

Střecha dlouhého sedmipatrového domu byla sice jednou z mnoha stejných, ale domy byly 

dost daleko od sebe a výhled, který se mu otvíral, nebyl tak depresivní, jak si původně myslel. 

Mezi domy se klikatily cestičky a zbytek plochy byl zarostlý dost vysokým porostem stromů 

a keřů s kousky temně zeleného trávníku. Sídliště, kde se Šipka usadila, bylo na vyvýšenině 

nad údolím s větší řekou, ve kterém pokračovalo město změtí různých stavebních stylů, na 

druhou stranu od sídliště se otvírala rovina ukončená v dáli mlhavými siluetami vzdálených 

hor. 

Wraith pozorování moc dlouho neprotahoval, vytáhl se ze stíhačky a zmizel v otvoru 

zpřístupňujícím vnitřek domu. Instrukce od Andoriel byly jasné a po pár krátkých schodištích 

stanul před určenými dveřmi. Byly pootevřené a tvářily se neškodně. Nic nenaznačovalo, že 

by za nimi někdo bydlel. Ace vytáhl ruční omračovač a šťouchl do křídla dveří. Nehlučně se 

otevřely a odhalily podlahu plnou špinavých stop a zdi pokryté pavučinami zšedlými 

prachem. 

„Zavři za sebou,“ ozval se hlas z pokoje vpravo. 

Poslechl a v očích mu blesklo pobavení, když zjistil, že na první pohled chatrné vstupní 

dveře zevnitř kryje plát oceli. 

„A pojď dál,“ pokračoval hlas. 

Následoval ho do pokoje, kde po prachu, špíně ani pavučinách nebylo ani památky. 

Andoriel stála u křesla pod oknem a unaveně se usmívala. Doktor Zelenka před příchodem 

Wraitha přecházel nervózně sem a tam a když Ace uviděl, pohnul se, jako kdyby se k němu 

chtěl vrhnout, ale hned se zarazil. 
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„Vítám tě,“ řekla Andoriel, odstoupila od křesla a kývla k němu. „Posaď se.“ Počkala, až si 

Wraith sedne a rozpačitě se rozhlédla. „Lidským návštěvám nabízím občerstvení.“ V očích se 

jí zaleskl smích. „Tobě ne,“ ujistila Ace. 

„Proč jsem tady?“ zeptal se a zase vstal. Seděl jako jediný a dívat se na Áju a Radka 

nahoru pro něj bylo obtížné. 

„Potřebujeme tvoji pomoc,“ začala Andoriel a čekala, že se Radek chopí slova. Radek 

mlčel a bledou tvář měl pokrytou potem. Pokračovala tedy sama a v krátkosti vyložila, že paní 

Ann Zelenková je v některém z Úlů, které sklízely na Zemi, a její manžel si myslí, že je dosud 

naživu. Po Aceovi chtěli, aby ji našel a přivedl. 

„Proč?“ zeptal se. „Co z toho budu mít, kromě dobrého pocitu, že jsem ti pomohl,“ ušklíbl 

se na Radka. 

Andoriel se znovu na doktora zadívala a tentokrát se jeho mlčením nedala přesvědčit 

k další iniciativě. Radek musel začít mluvit sám. Měl připravenou krátkou řeč, kde převládala 

fakta a neurčité sliby. Ace trpělivě poslouchal a Radek nedokázal poznat, co si myslí. 

Andoriel ustoupila do pozadí. Sklopila hlavu, protože se bála, že bude na Wraitha zírat, a 

nebude schopná vnímat, co se kolem ní děje. Ace krátce pohlédl jejím směrem, když se Radek 

odmlčel. Ucítila, jak se o ni otřelo jeho vědomí, ale o kontakt se nepokusil. 

„Pokračuj,“ vybídl Radka, když se ticho protahovalo. 

„Co? Nevím, co bys chtěl. Ani nevím, jestli dokážeš najít a dopravit sem Ann.“ Doktorova 

slova zněla ostře, ale ve tváři měl zoufalství. 

Wraith se na okamžik zamyslel. „Nabízím toto,“ řekl pak: „Najdu tvoji ženu a přivedu ti ji. 

Pokud bude naživu. Ale nebudu ji vodit sem. Cesta je hlídaná a nepotřebuji, aby mě někdo 

pořád sledoval s prstem na spoušti. Půjdeš se mnou na moji loď. Dostaneš vlastní pokoj,“ 

podíval se po Andoriel a ta kývla, „a budeš se starat o to, aby všechna lodní zařízení 

fungovala správně. Dokážeš to?“ 

Radek Zelenka se pomalu posadil a přikryl si rukama obličej. Andoriel se pohnula, ale 

rozmyslela si to a zůstala stát na místě. Nemohla mu poradit ani poskytnout oporu, rozhodnutí 

bylo na Radkovi. 

Ace nechal doktora přemýšlet a otočil se k Áje. Váhavě k němu zvedla oči. 

„Bude bydlet ve tvém pokoji. Nikdo mu neublíží,“ ujistil ji. 

Usmála se. „Pořád mám svůj pokoj na tvé lodi?“ Hlavou ji projelo Wraithovo zamračení, 

které se na jeho tváři neodrazilo. 

„Žijeme dlouho, ale nezapomínáme,“ upozornil ji. „Vy ne,“ dotkl se prstem její tváře. 

Cítila, že za jeho slovy se skrývá ještě něco, co zatím nebylo vysloveno ani telepaticky ani 

jinak. Nijak nereagovala a čekala, jestli se rozhodne, že jí poví všechno. 

„I v relativně krátkém čase se mohou věci změnit,“ pokračoval po zaváhání. „Mám dvě 

dcery – královny. Měl jsem dvě dcery,“ opravil se. 

„Něco se s nimi stalo. Cítíš za ně odpovědnost.“ Andoriel se neptala. Věděla. 

Vážně kývl. „Ztratily se. Jakmile to bude možné, chci je hledat. Není čas na… staré časy.“ 

„Ano,“ souhlasila. Všechno ostatní zůstalo pečlivě skryto. 

„Vrátím se,“ ujistil ji. 

„To je slib nebo výhrůžka?“ promluvila nahlas a přinutila se usmát. Nechtěla, aby Aceovi 

došlo, že až se příště vrátí, Andoriel už tady nemusí být. Lidé nežijí dlouho a nedávný pokus 

Zaka vrátit jí něco z dřívější podoby nadělal víc škody než užitku.  

„Tak dobře,“ řekl skoro současně s ní Radek Zelenka. „Souhlasím s tím, že půjdu na tvoji 

loď a udělám pro ni, co budu moci. A ty najdeš Ann. Pak nás oba vrátíš na Zemi,“ upřesňoval 

podmínky dohody. 

Ace vážně sklonil hlavu. 

Radek trhnul rukou a zase ji rychle spustil a připlácl dlaní ke stehnu. 
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Wraith se rozesmál, ale po pár štěkavých ‚cha, cha‘ se zarazil. 

„Pokud si přeješ stvrdit naši dohodu podáním ruky, souhlasím. Nemusíš se obávat. Ale ke 

zbytku mé posádky by ses měl chovat obezřetněji. Dostanou pokyny ohledně tvého pobytu, 

ale před tvou hloupostí tě chránit nemohu.“ Natáhl k doktorovi ruku a ten ji váhavě uchopil. 

Krátké potřesení a Radek zase rychle ruku stahoval. Aby zakryl své rozpaky, natáhl se pro 

objemnou tašku a hodil si ji přes rameno. 

„Jsem připraven,“ prohlásil. 

Ace se zatvářil spokojeně a vykročil ke dveřím. 

„Děkuju,“ otočil se Radek k Andoriel a stáhl tvář do něčeho jako úsměv. Pak se otočil a 

vyběhl kolem Wraitha na chodbu. 

„Slib,“ řekl Ace s pohledem na Andoriel. Vyšel za Radkem a vedl ho na střechu, kde 

čekala Šipka. 

Andoriel ho očima sledovala, dokud to šlo, pak je zavřela. Jeho otisk nesmazala celá léta 

odloučení a ten poslední pohled byl jen potvrzením, že obraz wraithského velitele zůstává 

stále stejně znepokojivý. 

„Víš, že nás mohou sestřelit,“ spíš konstatoval, než se ptal Wraith, když nasedal do 

stíhačky a připravoval se ke startu. 

Radek pokrčil rameny. Cesta samotná mu nedělala tolik starostí, jako jeho pobyt na 

wraithské lodi. Pak se mu před očima objevila tvář Ann. S tou představou ho přejel sběrný 

paprsek a Šipka vyrazila přímo k nebi. 

 

 

 

67. Překonat sám sebe 

 

Mistr Hen’lor stál se založenýma rukama a měřil si Baala odshora dolů a zase zpátky. 

Dělal to už nějakou dobu a Baalovi pomalu docházela trpělivost. 

„Chceš mě vidět i z jiné strany?“ natočil se k Hen’lorovi jedním bokem a hned zase 

druhým. „A má záda jistě znáš také,“ prskl Baal, otočil se k Jaffovi zády a udělal pár kroků 

pryč. 

„Stůj,“ řekl Teal’c klidně. „Musíš splnit slib, kterým ses zavázal Danielovi a ostatním 

lidem z Tau’ri.“ 

„No jistě,“ ušklíbl se Baal, ale vrátil se zpátky na místo, odkud odešel. „Bez svého boha 

jste ztracení.“ 

Hen’lor se nadechl k prudkému odmítnutí, ale pohled na klidného Teal’ca ho zarazil. 

Hvězdná Brána se roztočila a za pár chvil se Teal’c vítal s Danilem Jacksonem a Rodneym 

McKayem. 

„Konečně přívětivé tváře!“ rozpřáhl Baal ruce, jakoby oba příchozí chtěl najednou 

obejmout. „Trvalo vám to, než jste pochopili, že se beze mě neobejdete, ale jsem dobrotivý 

bůh a odpouštím vám. Pojďme ke stroji,“ širokým gestem ukázal na masivní vchod do hlubin 

zříceniny starobylé stavby na Dakaře. Nebylo jednoduché ji znovu odkrýt. Při útoku Adrii byl 

chrám úplně zničený a antické zařízení zmizelo pod tunami kamenných bloků. Trvalo léta, 

než se Jaffům podařilo uvolnit trosky natolik, aby zjistili, že místnost s přístrojem je sice 

poničená, ale zařízení samo útok přežilo. A další roky trvalo, než se odhodlali o svém nálezu 

informovat spojence z Tau’ry. 

Lidé a Jaffové, kteří se dosud nepotkali, se navzájem představovali, a Baalovy 

mnohomluvnosti si nevšímali. Rodneymu, který už už chtěl reagovat, šlápl Daniel na nohu, 
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aby mu připomněl plán připravený ještě na Zemi. Jedním z jeho bodů bylo, nenechat se 

Baalem vtáhnout do debaty o ničem. 

„Kde máš vnuka?“ zeptal se Daniel. Prohlížel si Teal’covy propadlé tváře a šedý pramen 

vlasů, který se rozšířil po celé hlavě i po zanedbaném strništi a bradě. 

„Je se zbylými mladými na cvičišti v horách,“ odpověděl Jaffa. Ani on se neubránil 

srovnání seschlého plešatého muže se silnými brýlemi s Danielem, jak si ho pamatoval 

z dřívějších dob. 

„Půjdeme do chrámu,“ navrhl Hen’lor. Nechtěl návštěvu z Tau’ri protahovat déle, než bylo 

nezbytně nutné. Co se jeho týkalo, byli pozemšťané nespolehliví a zahledění sami do sebe 

jako kterákoli jiná rasa, která se cítila nadřazená. Už jen očekával, kdy se pro změnu oni 

prohlásí za vládce soustavy, nebo v jejich případě rovnou za vládce celého vesmíru.  

Rodney McKay si okolí moc nevšímal, dokud nevstoupili do sálu s antickým přístrojem. 

„Tak to je ono,“ řekl si polohlasem sám pro sebe, začal přístroj obcházet a jeho další 

mumlání se stalo nesrozumitelným. 

„Ehm, Rodney?“ oslovil ho Daniel a přešel k němu. „Ale umíš s tím, že jo?“ zašeptal, aby 

ho nebylo slyšet daleko. 

„Co?“ zamračil se na něj Rodney ponořený do zkoumání nápisů. „Jasně, že umím!“ Položil 

ruku na jednu desku a lehce ji zatlačil do podložky. V přístroji zacvakalo, celá jeho plocha se 

podsvítila a další dvě desky vyjely o kousek výš. 

„Tady,“ podal Daniel Rodneymu tablet s hodnotami, které bylo třeba nastavit. Druhou 

rukou tablet připojil k antickému zařízení a díval se, jak na obrazovce tabletu nabíhají čísla, 

která se ani náznakem neblížila správnému výsledku. Jejich hodnoty se zastavily někde na 

osmi procentech a po dalším Rodneyho zásahu klesly na tři. 

„Dovolíš?“ zeptal se Baal se špatně skrývanou škodolibostí. Sáhl doktoru McKayovi přes 

rameno a dotkl se jedné z plošek. Kovový čtverec se zasunul a na tabletu naskočilo patnáct 

procent. „Samanthě Carterové to šlo líp,“ neodpustil si goa’uld poznámku. Rodney zlostně 

stiskl rty, ale neodpověděl. Váhal s rukou nad jedním ze čtverců. 

Hen’lor stál stranou a s nedůvěrou pohlížel na snahu Pozemšťanů podporovanou jedním 

z posledních hadů. S jejich nápadem souhlasil, protože i Jaffové už se setkali s novou rasou, 

která přibyla do Mléčné dráhy, a nebylo to právě přátelské setkání. Naštěstí všechny střety 

proběhly v dostatečné vzdálenosti od Dakary a Wraithové jaffskou planetu zatím neobjevili.  

Teal’c zůstal stát ve vchodu a otočil se k přístroji zády, jakoby chtěl hlídat, aby ostatní 

nebyli rušeni. Bylo to zbytečné, protože Jaffů zůstalo tak málo, že se vešli do devíti větších 

vesnic a ty byly od sebe tak daleko, že se jejich obyvatelé setkávali jen jednou do roka, aby 

mezi sebou neztratili kontakt. U Brány a antického zařízení se střídala hlídka, protože v její 

blízkosti už dlouho žádná ze vsí nebyla. 

Daniel se několikrát otočil a chtěl na Teal’ca zavolat, ale pokaždé si to rozmyslel a vrátil se 

k práci, která se začínala zdát nad jejich síly.  

Po dosažení osmdesáti procent se křivka zatím pokaždé propadla zpátky na původních 

patnáct a žádná ze zadaných kombinací se neukázala jako ta vedoucí k cíli. 

„Co kdybych…,“ začal Rodney. 

„Chtělo by to…,“ řekl současně s ním Baal. 

Oba se zarazili a podívali se na sebe. 

„Tam,“ ukázal Baal na jeden ze čtverců. Rodney v ten samý okamžik ukázal na opačnou 

stranu přístroje. 

Daniel se podíval z jednoho na druhého a zpátky. 

„Zkuste obojí,“ navrhl, když se ani jeden nepohnul. 

„To není dobrý nápad,“ ozval se zvláštně zastřený hlas a vedle Daniela se objevil hologram 

Asgarda. 
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„Ahoj, Olafe,“ řekl Daniel automaticky. 

„Vy dva se znáte?“ zarazil se Rodney. Nikdy od doktora Jacksona neslyšel, že by vyprávěl 

o setkání s Asgardem takového jména, a pokud se pamatoval, nikdo takový nebyl zmíněný ani 

v jenom hlášení. 

Daniel se zatvářil vyděšeně a na Olafových tenkých rtech se objevilo něco jako úsměv. 

„Doktor Jackson byl kdysi na návštěvě v mé lodi, ale je to už nějakou dobu a nebylo to 

důležité.“ Asgardův hlas se zahoupal rozpaky, které nikdo z přítomných nechápal. „Přes 

všechny nejasnosti stále platí, že zmáčknout najednou více panelů než jeden, je krajně 

neprozřetelné,“ upozornil Olaf na původní téma. Trochu se zakymácel a poodstoupil, aby 

uvolnil místo pro další holografickou postavičku. Nikdo ji neznal a také Daniel tentokrát 

mlčel. 

Rodney po příchodu Olafa sotva pozvedl hlavu od nápisů na zařízení. Když se objevil 

nový Asgard, nepřítomně ho přejel pohledem, zase se vrátil k jeho tváři a narovnal se. 

„To snad není možné,“ vydechl a tentokrát se vyděšeně zatvářil on. 

Kattie-Baanan se na něho zamračila a natáhla se na špičky, aby si antický přístroj mohla 

lépe prohlédnout. 

„Já bych v tom problém neviděla,“ řekla po krátkém zkoumání. „Účinek se znásobí a o to 

vám nejspíš jde, ne?“ otočila se k Baalovi. 

I goa’uld si ji pozorně prohlížel a jedno obočí mu trčelo skoro uprostřed čela jako velký 

otazník. „Vypadáš jinak, než je u vašeho druhu obvyklé. Postoupili jste v evoluci?“ zeptal se 

nakonec. 

„Kattie má problém splynout se svým novým tělem,“ připustil Olaf po krátkém zaváhání.  

„To se nedivím,“ vyjekl Rodney. „Vždyť je to Wraith!“ 

Hen’lor i Teal’c sáhli po zbraních, a pak ruce zase spustili, když si uvědomili, že se dívají 

na hologram a ne na živou bytost. 

Kattie si opřela ruce v bok a výhrůžně se k Olafovi naklonila. „To není žádný problém,“ 

vyjela na něj ostře. „A nejsem žádná Kati, mé jméno je Baanan. Jsem dcera Anat a wraithská 

královna. Kolikrát ti to mám opakovat!?“ 

Přes málo pohyblivé mimické svaly v obličeji se Olafovi podařilo zatvářit se zoufale. 

„Co vás přivedlo k naší planetě?“ dostal se konečně ke slovu Hen’lor. 

„Ten přístroj vysílá nepatrné elektrické výboje, které zachytily naše senzory. Přiletěli jsme, 

abychom zjistili, kdo se zařízením manipuluje. Jsme na vaší orbitě,“ vysvětloval Olaf. 

„No, a pomůžete?“ chtěl vědět Daniel. 

Olaf se odmlčel a opatrně stočil pohled ke Kattie-Baanan. 

Rodney si přestal hologramů všímat a upřeně se díval na tablet, kde zářilo krásných 

osmdesát šest procent. Nenápadně kývl na Baala. 

Goa’uld přimhouřil oči a kývl. I on chtěl vyhladit všechny Wraithy z Mléčné dráhy. Jeho 

setkání s Anat neprobíhalo tak, jak by si představoval. Využila ho, zabila, okradla a zmizela. 

To se vládci soustavy nedělá. Ani tomu bývalému. 

Oba se s Rodneym natáhli a současně zmáčkli dva čtverce. 

Olaf vyjekl hrůzou a zmizel. Kattie-Baanan se rozesmála, ale zmizela také, jak se 

holografický přenos přerušil. 

Antické zařízení začalo hučet a rozblikalo se.  Ukazatel na tabletu spadl na nulu a vzápětí 

se začal šplhat k horní hranici. 

„Devadesát pět, šest, sedm, osm…,“ odpočítával Rodney nadšeně. „Devadesát devět 

celých tři.“ Nadechl se, aby pokračoval, ale číslice se zarazily a pak o dvě desetiny procenta 

klesly. „Zatraceně!“ vykřikl a uhodil pěstí do boku stroje. 

„Zkusíme to znovu,“ pokrčil rameny Baal. Rodney se na něho zadíval a tvář se mu 

postupně roztahovala úsměvem. 
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„To už musí vyjít,“ řekl procítěně a s novým nadšením začal zkoumat popsané čtverce. 

Daniel nakrčil čelo. S Olafem se sice nevázal žádný pěkný zážitek, aspoň si na žádný 

nemohl vzpomenout, ale měl nejasný pocit, že by měli dát na jeho varování. 

Teal’c stál už zase u vchodu. Naklonil se dovnitř a zavolal: „Nad námi se objevila 

asgardská loď. Zdá se, že bude přistávat.“ A vrátil se k pozorování. 

Hen’lor se vyběhl podívat na vlastní oči, co se děje, Daniel zůstal a pomáhal Rodneymu 

v rozhodování. Baal položil ruku na další čtverec a čekal, až se ti dva dohodnou. Nebylo to 

tak jednoduché a Baal pomalu ztrácel trpělivost. 

„Zbývá necelé procento,“ upozornil Rodneyho s Danielem, když se jejich výběr omezil na 

dvě možnosti. „Proč nezkusit obě najednou?“ 

„Obě?“ zarazil se Rodney. 

„I s mojí volbou, protože ta je jistá,“ ujistil ho goa’uld. 

„Tři!?“ zhrozil se Daniel. 

Baal trhl hlavou. „Co by se tak asi mohlo stát?“ zeptal se uštěpačně. „Přesáhneme sto 

procent?“ 

Rodney je přestal vnímat v okamžiku, kdy se zaměřil na zmáčknutí tří čtverců najednou. 

Pro aktivaci destrukčního zařízení museli dosáhnout rovných sta procent, jinak hrozilo, že 

zlikvidují jiný druh než Wraithy. Zbývalo devět desetin procenta, a když aktivují tři body 

najednou, něco se vyruší, něco proběhne… 

„Připravte se,“ zavelel hlasitě. „Na tři. Raz, dva…“ 

 

Pozemská loď Jennifer Keller se zaleskla v odpoledním slunci a s ohnivým zábleskem si 

prorazila cestu atmosférou do volného vesmíru. Generál Evan Lorne v kapitánském křesle 

spokojeně mhouřil oči a nejraději by začal vrnět. Jeho vyhnanství v náborovém středisku 

netrvalo tak dlouho, jak se obával, a další kariérní postup byl téměř raketový. Když mu 

zároveň s povýšením na generála přišla i nabídka na funkci kapitána nejnovější pozemské 

lodi, tančil po pokoji se svojí ženou i dcerou a smál se na celé kolo. Brzy ráno před odchodem 

na loď opřel o stěnu u jídelního stolu nový hotový obraz a stále ještě s úsměvem za sebou 

potichu zavřel vchodové dveře. 

O pár hodin později spolu s celou posádkou Jennifer a za pomoci lidí z Celeste Grey 

dokončoval poslední testy na orbitě Země a připravovali se k přeletu nad Dakaru, aby mohli 

doktorům McKayovi a Jacksonovi poskytnout pomoc, kdyby jí bylo potřeba. 

„Možná už budou hotoví a letíte tam zbytečně,“ polemizoval plukovník O’Neill. Nakrčil 

čelo a usmál se nad Lorneovým zaraženým výrazem. „Ale je to vhodný cíl pro cvičný let a 

můžete pak třeba vzít oba doktory zpátky domů,“ dopověděl myšlenku. 

Evan počkal, až mladší verze Jacka O’Neilla vytvořená odpadlíkem z Asgardu zmizí 

z obrazovky, a hlasitě si odfoukl. Hned na to se obrátil k pilotovi: „Zadejte kurz k Dakaře. 

Jakmile dokončíme prvotní testování na orbitě, trochu se proletíme.“ 

Kontrola trvala ještě další dvě hodiny a skončila v mezích parametrů. Všechna zařízení 

nepracovala na sto procent, ale s tím ani nikdo nepočítal. 

„Jste připraveni na první let. Budeme vás sledovat. Hodně štěstí,“ rozloučil se s Evanem 

Nathan Velenský z můstku Celeste Grey. Generál Lorne jen kývl a podíval se na pilota. 

„Vpřed, pane Johnsone. Letíme na Dakaru.“ 

Posadil se do křesla a díval se, jak se jeho loď vzdaluje od Země a otvírá se před ní 

hyperprostorové okno. 

„Další kontroly za letu tunelem. Dávejte všichni pozor,“ upozornil posádku. Věděl, že je to 

zbytečné, ale nedokázal si to odpustit. 

Zkušební let probíhal klidně a Dakara se blížila každým okamžikem. 
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„Za patnáct vteřin budeme v cíli,“ ohlásil pilot. Pomalu zvedl ruce zatím volně položené na 

opěradlech. 

„Pozor!“ vykřikl důstojník u senzorů a chytil se panelu před sebou. Jennifer Keller sebou 

škubla do strany a náraz ji vyhodil z hyperprostoru. 

„Hlášení,“ dožadoval se Evan, sotva se zvedl ze země, kam ho náraz shodil.  

„Aktivuji senzory, probíhají skeny okolí,“ hlásil důstojník, který první reagoval na 

nebezpečí. 

„Lodní motory jsou poškozené. Na palubě šest máme trhlinu v trupu,“ ozývaly se další 

hlasy. Čelní obrazovka standardně zobrazující vesmír před přídí lodi poblikávala a stále se 

nemohla rozhodnout, jestli něco ukáže nebo se spokojí s šedými a bílými pruhy. 

„Pane!“ zvolání bylo tak ostré, že rázem umlčelo všechny ostatní. „Jsme na místě. Jsme v 

cíli. Tady má být solární systém s planetou nazývanou Dakara.“ 

Evan se otočil k obrazovce, která se právě rozzářila a ukázala obraz z okolí plavidla.  

„Koordináty souhlasí,“ zašeptal hlas do naprostého ticha. 

Kolem Jennifer Keller se přehnala změť kamení. Sledovali ji pohledem až k místnímu 

slunci. K tomu, co kdysi bylo krásným nazlátlým kulatým sluncem a teď z něj zůstala 

roztřepená skvrnka. 

„Ani jedna planeta. Část sutin letí pryč, a část míří ke slunci. Zatím není jasné, jestli ho 

další materiál stabilizuje nebo přivede k zániku.“ Důstojník u senzorů zachovával ledový klid. 

„Vědecká sekce potvrzuje. Celá solární soustava je zničená a slunce samo sotva odolává 

kolapsu,“ ozvalo se z interkomu.  

„Volejte Zemi,“ řekl těžce Evan Lorne. „Ohlaste, že pokus o zničení Wraithů pomocí 

antické technologie selhal. A také, že Rodney McKay překonal sám sebe. Adresu Hvězdné 

brány na Dakaře bude nutné vyjmout z databáze.“ 

 

 

 

68. Nezastavitelní 

 

Anat stála na můstku své lodi a ve tváři byla bledší, než bylo u Wraithů běžné. Její loď se 

stále ještě nepohnula ze své pozice nad planetou s bývalou líhní a královna spřádala plány, jak 

se zbavit nového nepřítele. Znemožnila sice rusálům opustit planetu a také se dál krmit na 

sotva vylíhnutých Wraithech, ale rozhodně je nezabila, jak si představovala. Navíc jí 

odpočinek rušily divoké sny, které nepocházely z její hlavy a nenechaly ji ani na okamžik 

v klidu. Z myšlenky, že s druhou líhní, která byla založena, se stalo něco podobného jako 

s tou, co nedávno musela zničit, se jí dělalo fyzicky špatně a nedokázala se prozatím přinutit 

k její kontrole. 

„Informujte ostatní lodě, že tato planeta je nebezpečná,“ řekla unaveně. „Potřebujeme 

novou líheň utajenou před vpádem těch… tvorů.“ Poslední slovo prskla, jako by bylo jedovaté 

„Mami?“ ozval se jí v hlavě vtíravý hlásek. 

„Ano, miláčku?“ zeptala se nahlas a potlačila touhu zaúpět. Sisi byla neúnavná a neskonale 

otravná, když něco chtěla. 

„Ta planeta, kde jsme sklízeli naposledy, jak je na tom? Přijď sem a pověz mi to.“ 

Anat se už přestala divit, kde Alexis bere různé informace. Vzhledem k její schopnosti od 

narození bez problémů číst v myšlenkách ostatních, by bylo divné, kdyby neměla všechny 

informace a zajímavosti, po kterých její zvědavá mysl zatoužila. 

Královna se otočila a vydala se ke svým pokojům, aby podala vysvětlení. 
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Krabat stál u zdi můstku a starostlivým pohledem sledoval svoji paní. Bývala unavená, ale 

takhle ji ještě nikdy neviděl. Počkal, až zmizela, a zadal do komunikace krátký vzkaz všem 

wraithským lodím o novém nebezpečí. Podíval se na holografický obraz planety se zničenou 

líhní a všiml si drobných teček, které zachytila sonda prolétající nad rozsáhlými lesy. 

Rusálové se začali shlukovat. Zřejmě už zjistili, že na planetě zůstali sami a přísun potravy je 

pryč. Velitel se ohlédl po vchodu, kde zmizela královna a zamyšleně si přejel rukou po 

tenkém knírku. Nechal si ho narůst v nedávné době, a stejně jako měly jeho vlasy černý 

pramen nad čelem, měl i knírek v bílém základu pár černých chloupků u jednoho koutku úst. 

„Nastavte zbraně,“ rozkázal a poslal cílové souřadnice na stanoviště střelců. Pokusí se 

zničit aspoň některé z těch děsivých příšer. 

Královna zachytila jeho povel a spokojeně přimhouřila oči. Aspoň někdo, kdo poslouchal 

rozkazy a plnil její přání dřív, než je vyslovila. Jestli je nějaká možnost, jak rusály 

zlikvidovat, Krabat na ni přijde. 

„Co bys chtěla vědět?“ zeptala se své dcery hned ve dveřích svého pokoje, pokynem ruky 

odehnala pomocnice a posadila se do oblíbeného pohodlného křesla. 

Sisi stála proti ní a přidržovala se zkrabatělé stěny lodě. Právě se učila chodit a sotva držela 

rovnováhu. Anat si ji prohlížela a mlčela. Její třetí dcera ji děsila, i když by to nikdy 

nepřipustila ani sama sobě. Mlčení se protahovalo a královna si všimla, že organická hmota 

lodi se pod Alexisinými prstíky mění. Vypadalo to, jakoby tála a zároveň černala. 

„No?“ přerušila její sledování Sisi. „Co víš o těch lidech?“ Poslední slovo zavrčela a 

odhalila první bělostné zoubky, které se jí draly z dásní. 

Královna se nadechla a otevřela ústa, když se jejího vědomí zmocnil nedočkavý proud, 

odnášel s sebou všechny její myšlenky a vzpomínky na rasu obývající planetu jménem Země. 

Anat se chtěla bránit, ale proud ještě zesílil a vyplavoval i hluboce skryté vzpomínky, o 

kterých Anat nevěděla, že je má. 

Alexis stála u zdi a zvědavě se dívala na matku ležící na zemi. Královně tělem občas 

projela křeč, jinak byla bezvládná a z pootevřených úst jí vytékal proužek slin. 

Sisi se ušklíbla, pootočila se a vrávoravě udělala pár krůčků k měkkému polštáři. Pustila se 

zdi a svezla se na něj. Položila si tvářičku na hladký a pružný povrch polštáře a zavřela oči. 

Potřebovala nějakou chvíli na to, aby dokázala všechny nové myšlenky správně utřídit. 

Anat se se zasténáním posadila a rukou si usilovně třela čelo ve snaze zbavit se urputné 

bolesti hlavy. Pohled jí bezcílně létal po pokoji, dokud se nezastavil na kusu černé zkrabacené 

zdi, která se právě začala loupat a odpadávat, jak se na její místo drala nově vytvořená tkáň. 

Vzpomněla si, že toho černého kusu se držela Alexis, a přeskočila očima na malého 

odpočívajícího andílka v bílých šatičkách a prstýnky černých vlásků stočených kolem tváře. 

S nezaujatým údivem si všimla, že se v nekonečné černi Sisiných vlasů objevilo pár 

světlejších pramínků. Některé zářily do oranžova, některé se topily v blankytné modři a jiné 

šedly až do oslnivě bílé. 

Královna se přiblížila k ležící dceři a s očima upřenýma do její tváře vytáhla od pasu malý 

rituální nůž. 

„Už brzy to skončí,“ zašeptala neslyšně. Sklonila se, pevněji nůž sevřela v levačce a 

napřáhla se k ráně. Okamžik zaváhala - vražda budoucí wraithské královny nebyla běžnou 

záležitostí – a Alexis otevřela oči. 

„To od tebe není pěkné,“ usmála se na královnu. „Mohla by sis ublížit.“ 

Anat s hrůzou sledovala nůž, který chtěla zabořit do těla Sisi a který bez jejího přičinění 

změnil směr a zabodl se jí pod rameno pravé ruky. Vykřikla, pustila ho a mávla rukou až 

vstávající Sisi srazila k zemi. Princezna jen hekla, a pak zůstala ležet bez hnutí, protože 

narazila hlavou na ostrou hranu. 
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Královna překvapeně zamrkala. Ještě před okamžikem byly stěny lodi příjemně hladké a 

oblé a náhle se na nich objevily špičaté výstupky. Na jeden z nich Sisi narazila při pádu. 

Královna si z těla vytrhla nůž a pustila ho na zem. Rána se jí rychle zatáhla a černá krev se 

jí přestala rozlévat po stříbřitě šedých šatech. Rozhlédla se po místnosti a zaznamenala, že její 

stěny jsou už zase přívětivě oblé. Zvedla malé tělíčko Alexis a položila ho na lůžko. Obličej 

její dcery úplně ztratil narůžovělý nádech zděděný po jejím otci, byl bledý s modrými 

skvrnami. Anat s princeznou nezacházela právě šetrně, ale přesto nepostřehla ani náznak 

samostatného pohybu natož odporu. 

Vražedná nálada ji přešla, zůstala jen únava a nechuť. Vyšla z pokoje na chodbu a kývla na 

pomocnice, že se mají znovu ujmout svých povinností. 

 

 Kolem místa dopadu sestřelené Šipky se obezřetně pohybovala skupina vojáků. 

Nepřátelská stíhačka ležela na louce u okraje lesa a na první pohled se zdála neporušená. 

Úzký proužek kouře, který vojáky odvedl k místu dopadu, už stačil rozfoukat vítr. Velitel 

malé jednotky dal rukou pokyn, aby se rozestoupili a blížili se k cíli ze všech stran, kde je 

kryly stromy. Dvojice vybraných vojáků se sesunula k zemi a plížila se k Šipce ve vysoké 

trávě louky. Všichni si byli vědomi, že ve sběrném zařízení mohl být schovaný regiment 

děsivých nepřátel, který se dokázal před pádem materializovat. 

Pilotní sedadlo stíhačky bylo prázdné. Energie štítu, který uzavíral kokpit, občas zaprskala, 

ale přes svoji snahu nedokázala nad křeslem vytvořit ochrannou vrstvu. Při bližším pohledu 

bylo jasné, že Šipka dostala zásah do zadní části a pilotovi se po dopadu zřejmě podařilo 

utéct. 

Tři vojáci začali prohlížet cizí stroj a snažili se objevit sběrné zařízení, aby ho podle 

rozkazu vymontovali a dopravili na základnu, ostatní se rozestoupili a hledali stopy po 

nepřátelích nebo alespoň pilotovi. 

„Nejde to. Neleze ven,“ zamumlal jeden z vojáků u Šipky. Sběrné zařízení se jim podařilo 

najít rychle, ale s jeho vyzvednutím nastaly potíže. Roztřepený otvor po zásahu byl těsně 

vedle zařízení a vysunovací mechanizmus se poškodil. Zavolali na pomoc dva další a 

společně se snažili zařízení uvolnit, aniž by ho ještě víc poškodili. Mávání Boba na hlídce si 

nevšímali. 

Robert MacQuenn nebyl právě z nejbystřejších, a kdyby armáda neměla zoufalý 

nedostatek vojáků, nejspíš by neprošel ani prvním kolem výběru, ale snahu mu nikdo upřít 

nemohl. Díky své snaze se dostal až k hlídce u Cheyennské hory a v tomto případě nahradil 

jednoho člena speciální jednotky vyslané prozkoumat sestřelený nepřátelský stroj. Cítil v tom 

příležitost ukázat, že dokáže mnohem víc než jenom hlídat u vstupu a neptat se, co se mu děje 

za zády ve střeženém zařízení. 

Hlídání se stejně nezbavil. Stíhačka byla prázdná a Bob dostal za úkol hlídat okolí, než se 

technikům podaří vymontovat ze stroje, co bylo potřeba. Vzal své poslání s veškerou vážností 

a pečlivě se rozhlížel, aby mu neunikl žádný pohyb. Prohlížel každý trs trávy, každý kmen 

stromu pohledem zkoumal až do koruny a každý keřík v přiděleném úseku obešel. Zároveň 

sledoval i vzdálenější okolí, takže si byl jist, že ho nic nepřekvapí. 

Zastavil se na vzdáleném okraji svého úseku a právě se chtěl kus vrátit, když zaslechl tiché 

zasténání. Ohlédl se po technicích u stíhačky a mávl na ně, aby je upozornil na možné 

nebezpečí, ale nevnímali ho. Pevněji sevřel pažbu krátkého samopalu a s očima upřenýma na 

podezřelý keř obrostlý vysokou travou ho začal pomalu obcházet. 

Nejdřív se objevila hubená noha v pevné botě a nohavici nasáklé krví, pak zakrvácené 

prsty svírající hlubokou ránu ve stehně a nakonec se ukázala hlava s kšticí divoce trčících 

platinových vlasů. 
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„No konečně,“ zavrčela žena s ránou na noze a zlostně se na Boba podívala. „Co ti tak 

dlouho trvalo?“ 

„Co - cože?“ zakoktal Robert. 

„Už tady trčím pěkně dlouho, vypadalo to, že ani nikdo nepřijde,“ stěžovala si žena a 

posunula ruku přitisknutou na stehně, aby lépe zakryla zející ránu. Podívala se na Boba, na 

své zranění a zpátky na vojáka. „Že bys mi třeba pomohl?“ navrhla sarkasticky. 

„Moment,“ zvedl před sebe Robert prst a sáhnul po vysílačce. Když nereagují na jeho 

mávání, snad budou aspoň poslouchat, pomyslel si. Stručně oznámil svůj nález, počkal na 

potvrzení a pokyn k pomoci a pak teprve se shýbl k ženě a levačkou přitom lovil v jedné 

z kapes uniformy pevně smotaný obvaz. Přitiskl ho ženě na stehno a několikrát dlouhé konce 

omotal kolem nohy, aby držel na místě. 

„Mimochodem, já jsem Ester,“ řekla žena, když zkontrolovala Bobovu práci. „Byla jsem 

v té Šipce,“ kývla hlavou k havarovanému stroji. „Ukradli jsme ji, ale…“ 

„Řekněte to všechno veliteli,“ přerušil ji Robert. Koutkem oka zaregistroval, že se k nim 

blíží skupinka vojáků, otočil k nim hlavu a mávl. Tentokrát ho viděli a přidali do kroku. 

Bob vyděšeně syknul a zachytil Ester, která si právě tuto chvíli vybrala, aby omdlela. 

 

Andělín VeselýŘezáč seděl na zemi u hromady velkých balvanů, které se nakláněly tak, že 

nad ním tvořily malý převis. Každou chvíli se přikrčil, aby viděl větší kus oblohy mezi 

stromy. První vzrušení pominulo a nahradila ho únava a zlost. Konečně měli rusálové šanci 

k růstu a dělení supin, když přišel zásah shůry. Přímo shůry, zašklebil se Andělín. Útok 

z orbity byl přesný a v jistých směrech smrtící. V bývalých líhních byly shromážděné všechny 

ženy a některé z nich měly těsně před porodem. Rusálové přišli v jednom okamžiku o 

všechny mladé a na další budou muset dlouho čekat. Také všechny lodě byly zničené, pokud 

Andělín dokázal odhadnout, a žádný z hmyzích lidí nepřežil, aby je mohl řídit, kdyby 

náhodou zůstala některá nepoškozená. Na druhou skupinu vedenou Kleofášem spoléhat 

nemohl, ti už byli jinde a osud Andělína je ani trochu nezajímal. Snad je tato planeta 

dostatečně lákavá, aby se na ní chtěli usadit noví osadníci. 

Andělín se rozhlédl po zemi a hmátl po dlouhé mnohonožce, která se proplétala mezi 

kameny. S povzdechem si ji strčil do úst a polkl. Bylo to tak žalostně málo potravy, že snad 

ani nestála za námahu se zvedáním ruky. 

Země se otřásla blízkým výbuchem a Andělín se přikrčil, když vedle něj dopadl uvolněný 

kámen. Znovu vyhlédl ven a uviděl dým stoupající o kus dál z lesa. Nad hlavou mu zabzučela 

stíhačka, po stranách se jí zablesklo a další detonace Andělína přinutila vysoukat se z úkrytu, 

který se začal hroutit. 

Zamračil se. Říkal svým druhům, ať zůstanou skrytí a rozptýlí se daleko od sebe, ale 

zřejmě někdo usoudil, že nebezpečí pominulo. 

„Hloupí,“ zamumlal si pro sebe. „Zbytečně se vysilují.“ 

 

Krabat se na můstku wraithské lodi mračil ještě víc. Už nějakou dobu bombardoval místa 

s větším výskytem těch tvorů, a když útok přestal, nevypadalo to, že by se počet nepřátel 

zmenšil. Šipky se zapnutými senzory i malé pátrací sondy létaly nad celou oblastí a přinášely 

stále stejné údaje. Wraithský velitel to nechápal. Po dlouhém a pečlivém sledování zjistil, že 

jakákoli rána rusály neroztrhá, jak by to udělala s lidmi nebo Wraithy, ale pouze je odmrští a 

na pár chvil omráčí. Sotva se vzpamatují, vstanou, oklepou se a jdou dál, i když o poznání 

pomaleji než před zásahem. Boj s takovým nepřítelem se zdál nesmyslný. 

„Přece musí jít nějak zabít!“ vykřikl Krabat a rozzlobeně uhodil pěstí do ovládací desky.  

Odpovědí mu bylo jen nerušené ticho a výsměšně se pohybující tečky rusálů na 

holografickém zobrazení planety. 
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69. Zlozvyky 

 

„Nevím. Prostě nevím!“ vybuchl Michael. Seděli s Aiwem uprostřed lesa na hromádce 

velkých kamenů obrostlých mechem a vymýšleli způsob, jak se zmocnit jednoho z rusálů, aby 

od něj mohli získat nějaké informace a případně i genetické vzorky. 

Pokud něco takového vůbec mají, pomyslel si Aiwe. Sebral klacek a zaryl s ním do mechu 

mezi kameny. 

„Místní flóra za to nemůže,“ ozval se mu za zády hlas. 

Oba se s Michaelem vymrštili připraveni k boji, ale ruce jim klesly, když zjistili, že na 

druhé straně kamení stojí dva Wraithové. 

James a Maya obešli balvany a zastavili se. 

„Ztratili jste se?“ zeptala se Maya. Trochu se ošila pod Michaelovým upřeným pohledem. 

Stačilo pár slov na obou stranách, aby se ujistili, že je zajímá stejná věc.  

James a Maya vedeni opatrností nepřistáli před pár desítkami dní přímo u líhně, ale o kus 

dál, a nehrnuli se přímo k hlavnímu vchodu. Stačila jim chvíle, aby pochopili, že se wraithská 

základna proměnila v něco jiného a nebezpečného. Od té doby se drželi v přiměřené 

vzdálenosti a sledovali, co se děje. 

„Jsou neuvěřitelní,“ potřásl hlavou Michael. Na jednu stranu ho rusálové děsili a na druhou 

fascinovali. Pohodlně se s Aiwem znovu usadili na kamenech. 

„Tak bych to nenazval.“ James se zatvářil kysele a po krátké prohlídce míst vhodných 

k sezení zůstal stát. S rusály se potkal jako první na planetě s Thanatem, kde společně s 

Mayou zůstali dlouhé roky, než je tam našla Ana-al. Občas si na tu dobu vzpomněl s určitou 

nostalgií. Na té planetě je nezatěžovaly výmysly wraithské hierarchie a mohli si dělat, co se 

jim zlíbilo. Setkání s rusály bylo Jamesovo poslední dobrodružství předtím, než byli přinuceni 

vrátit se do Úlu. 

Maya se posadila vedle Aiweho a přejela prstem po poničeném mechu, aby ho srovnala.  

„Drží se pohromadě,“ uvažovala nahlas. „Pokud nehrozí velké nebezpečí, to se pak 

rozprchnou na všechny strany a je těžké někoho z nich najít.“ 

„Zbraně na ně nepůsobí. Aspoň ne ty, které jsme vyzkoušeli, když jsme objevili nějakého 

zatoulaného.“ James se raději nezmínil, že pokus byl jen jeden a skoro ukončil všechno jejich 

snažení, protože je rusál pronásledoval, dokud mu nezmizeli v blízkých skalách. Předtím na 

něj použili omračovače, které mu nijak výrazně neublížily. Dalších pokusů se raději vzdali, 

protože si při útěku všimli, že se jejich směrem vydala celá tlupa ušatých tanečníků. Naštěstí 

svůj hon brzy vzdala a vrátila se k bývalé líhni. 

„Vylákat jednoho, sebrat ho Šipkou…,“ rozváděl Aiwe nápad, který už několikrát probírali 

s Michelem.  

„Kam pak s ním? Naše loď nemá zadržovací plošinu a vaše, jestli se nepletu, taky ne,“ 

podíval se Michael tázavě na Jamese. Ten jen potřásl hlavou a Michael pokračoval: „Bez 

pořádného omezovacího pole je chytání rusála k ničemu. Museli bychom vybudovat základnu 

na druhé straně planety a přenést ho tam, ale pořád není jisté, jestli bychom ho udrželi.“ 

„Neudrželi,“ ujistila ho Maya. Už ji nebavilo omílat pořád dokola stejné neúčinné postupy. 

Téma ‚jak nechytit rusála‘ bylo vyčerpávající. 

„Víte, co se dělá ve wraithském společenství s uprchlíky?“ 

Ace stál vedle hromady kamení a přísně si celou čtveřici prohlížel. Ze všech stran se 

k jejich pozici blížili wraithští vojáci. 
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Michael vyskočil, James se mračil a Maya zbledla, jen Aiwe, který se už zase rýpal 

klackem v mechu, s tím kouskem dřeva mrštil k jednomu z vojáků a odfrkl si. Nic neřekl, ale 

jeho otrávený výraz nenechal Ace na pochybách, co si myslí o jeho pokusu je vystrašit. 

„Máte štěstí,“ pokračoval Ace tichým hlasem, „že to není váš případ. Co jste zjistili o 

našem novém nepříteli?“ 

Maya pokrčila rameny. Leknutí ji rychle přešlo a myšlenka, že by jim Ace s svou lodí 

mohl pomoci, se jí líbila. 

„Chceme jednoho chytit, ale ještě jsme nepřišli na to, jak, když jsme tu byli jenom čtyři se 

špatně vybavenými loděmi. Osobní souboj je zbytečně nebezpečný,“ zkráceně informovala 

velitele. „Ve tvém plavidle jsou skvěle vybavené laboratoře,“ řekla schválně pomalu. 

„Ano. To jsou,“ souhlasil Ace klidně. 

Čtveřice se na sebe podívala a na tvářích se jim objevil úsměv. 

 

Lesem se hnal Wraith. V plné rychlosti přeskakoval změť kořenů a nízké keříky a dovolil 

si jen krátké pohledy za svá záda, aby se ujistil, že ho rusál stále pronásleduje. Honičce 

předcházel dobře mířený výstřel z energetické zbraně a kratičký vítězný taneček, dokud se 

rusál nevzpamatoval. Pak už na nic nebyl čas a James uháněl lesem přímo k mýtině, kterou si 

předem vyhlédl. Přeběhl jí sotva polovinu, když zakopl, zůstal ležet a chytil se za nohu. Rusál 

potěšeně zamlaskal a zpomalil. Kořist mu už neuteče. Svist Šipky nad hlavou zaregistroval 

pozdě a nestačil uskočit, když ho zachytil sběrný paprsek.  

James se zvedl ze země a zamával rukama, aby na sebe upoutal pozornost další stíhačky a 

co nejrychleji se dostal do lodi na orbitě. 

Mezi posledními stromy se objevil Kleofáš a snažil se Wraitha chytit, než se dostane do 

bezpečí, ale Maya v další Šipce byla rychlejší. Sebrala Jamese Kleofášovi přímo před nosem. 

„Rychle!“ vykřikl na něj Michael, sotva se dostal do hangáru se Šipkami. James se za ním 

rozběhl a skoro vrazil do rusála, který se právě rozhodl utéct hordě wraithských vojáků a 

docela se mu to dařilo. Setkání s Jamesem ho na okamžik zpomalilo, ale pak ho smetl z cesty 

jediným pohybem ruky a zmizel za nejbližší zatáčkou. 

Rusál prchal nepřátelskou lodí a tiše si pro sebe vrčel, protože toto plavidlo bylo členěné 

jinak než to, kterým se dostali na planetu s další wraithskou líhní. Původně měl v plánu 

oběhnout krátký okruh kolem hangáru, dostat se do jedné z malých přepravních lodí a odletět 

zpátky na planetu, ale chodba, kterou se vydal, vedla do neznámých končin a nevypadalo to, 

že by se na některém rozcestí vracela zpátky k hangáru. 

„Stůj!“ vykřikl malý mužík s brýlemi na nose a postavil se rusálovi do cesty. Rusál k němu 

mávl rukou, aby ho odhodil stranou, ale mužík uskočil sám, natáhl přitom nohu tak, že se 

zachytila rusálovi za kotník a ušatý tanečník pokračoval ve své cestě několika 

nekontrolovanými kotrmelci. 

„Dobrá práce,“ kývl Ace na Radka a očima se dotkl blízkých dveří. Radek Zelenka na nic 

nečekal a zmizel za nimi. Hned na začátku svého pobytu na lodi pochopil, že plést se do cesty 

rozběhnutým Wraithům není dobrý nápad. 

Než se rusál stačil zvednout, sedl si mu na záda jeden z vojáků a další se hnali z obou 

stran, aby mu pomohli. Rusál se zvedl, ale proti takové přesile se rozhodl nebojovat a zamával 

rukama nad hlavou. 

„Tak dobře, přátelé!“ vykřikl. „Vzdávám se. A jsem vám plně k dispozici,“ lehce se 

uklonil směrem k Aceovi. „Když to bude i naopak,“ zakřenil se na závěr. 

Aiwe stál v chodbě a sledoval, jak si rusál vykračuje uprostřed celé jednotky vojáků a 

zářivě se usmívá. 

„Pane,“ oslovil ho voják, který jako první na rusála skočil po jeho útěku. „Omlouvám se. 

Nebylo možné zaslat zprávu, že se přiblížila jiná loď.“ 
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Aiwe v něm poznal vojáka, kterému se podařilo uprchnout ze zajetí rusálů a s nímž se 

setkali na orbitě této planety. Zatímco s Michaelem na planetě zkoumali možnosti, jak zničit 

rusály, zůstal v lodi a měl je informovat, kdyby nastala nová situace, třeba, kdyby přiletělo 

další wraithské plavidlo. O příletu Ace je neinformoval. Aiwe lehce pohnul hlavou. „Chápu. 

Z ničeho tě neobviňuji.“ 

Wraith couvl a pak zmizel v nitru plavidla. Aiwe se za ním díval a povzdechl si. Vojákovo 

chování bylo zvláštní. Dlouhý pobyt s rusály Wraitha zřejmě vyvedl z rovnováhy. Aiwe jen 

doufal, že se to nestane i jim a posádce Aceovy lodi.  

 

„To je k ničemu,“ zavrčel James a sevřel ruku v pěst. Musel se hodně ovládat, aby s ní 

nebouchl do stolu a nerozbil přitom wraithskou podobu tabletu. 

„Zkoumat neznámé může být frustrující,“ souhlasil Aiwe a dál upřeně zíral na nabíhající 

data. Nabíhala stále dokola, nic nového se z nich nedozvěděli, jen to, že rusálové jsou sice 

z atomů a molekul, ale to byla tak asi celá podobnost se kterýmkoli jiným tvorem, se kterým 

se setkali. 

„Co je tohle?“ poklepala na jeden řádek prstem Maya. Dívala se Aiwemu přes rameno a 

snažila se přijít na nějaký jiný pohled, který by jim pomohl. 

„Nic,“ zamračil se Aiwe. 

Smích ze zadržovacího pole je všechny přinutil otočit tam hlavy. 

Rusál se smál na celé kolo, a kdyby se mohl pohnout, nejspíš by se smíchy skácel k zemi. 

„Nevšímejte si ho,“ zašeptal Michael tak nahlas, aby to rusál nepřeslechl. Wraithova další 

slova přehlušilo zahýkání. Rusál se přes odpor pole svíjel smíchy a z očí mu tekly slzy. 

Zalapal po dechu a trochu se uklidnil. 

„Nic nechápete. Jste úplně vedle,“ vyrážel ze sebe. „Nás nejde zničit ničím, co máte 

k dispozici, to byste museli najít Muamuu.“ Rusál zamrkal, aby z očí vyhnal zbytky slzí a lépe 

viděl. „I kdybyste ho našli, nic s ním nesvedete.“ 

„Co je Muama?“ zeptala se Maya a přistoupila blíž k rusálovi. 

„Muamua,“ zašeptal rusál, „není co.“ Pokusil se zamlet v poli, aby se k Maye dostal blíž. 

„Muamua je kdo.“ 

„Muamua?“ vyprskl James. „To bude nějaký skřet.“ 

Wraithové kolem se rozesmáli. Rusál se na ně zamračil, a když zjistil, že se směje i Maya, 

rozzlobeně křikl: „Kleofáš není žádný skřet, je to náš velitel. Ten první, bez kterého bychom 

nebyli, a jediný, kdo může způsobit naši smrt!“ 

Wraithové se dál zubili a zdálo se, že rusála vůbec neposlouchají. Maya se otočila zpátky 

k zadržovacímu poli a vesele na rusála mrkla. 

„No jasně,“ prohodila, jakoby řekl otřepaný vtip. Rusál zuřil. Ještě nikdy nikdo se 

neposmíval jejich Muamuovi 

„Hloupé jídlo!“ prskl po nich. „Dokud žije, nemůže se nám nic stát. Museli byste zabít 

jeho, abyste mohli zlikvidovat nás, a to se vám nikdy nepovede.“ 

„Zabít Kleofáše?“ zeptal se najednou vážně Michael. „To by šlo. Děkujeme za radu,“ 

ušklíbl se na rusála a odešel. I ostatní se přestali bavit a zmizeli z laboratoře. U rusála zůstala 

jen hlídka. 

Rusál strnul, ale pak se ušklíbl a začal se rozhlížet kolem sebe. Jeho víra v Kleofášovu 

nedotknutelnost zůstala nedotčená a začal přemýšlet nad možnostmi útěku. Cítil, že pole ho 

už dlouho neudrží. Prohlížel si místnost a odhadoval, kudy se z ní nejlépe dostane do hangáru 

(asi dveřmi ;-)), pak mu padly oči na wraithského vojáka a potěšeně zamlaskal. Nezůstane bez 

svačinky. Znovu se zamlel. Slabé pípnutí naznačilo, že silové pole se vzdává. Už za pár chvil 

bude volný a na cestě ke Kleofášovi, aby byl svědkem jeho vítězství. 
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Wraith na stráži se otočil k ovládacímu pultu a dotkl se jeho povrchu. Zadržovací plošina 

blikla a rusál zachrčel, jak z něj silové pole vytlačilo vzduch. Najednou nemohl pohnout ani 

špičkou ucha. V duchu se proklínal za to, že ho dostihl zlozvyk podceňovat potravu. Kdyby 

tak okázale nedával najevo, že se může aspoň omezeně hýbat, stráž by si ničeho nevšimla.  

Na blízkém rozlehlém rozcestí chodeb se zastavili Maya, James, Aiwe, Michael a Ace. 

„Když najdeme toho Kleofáše, mělo by se povést ho taky zabít,“ pokyvoval hlavou Aiwe a 

mračil se. Jak Kleofáše vylákají samotného na opuštěné místo? A jak se dá zabít rusál, který 

je zároveň … moula? 

„Muamua,“ opravila ho Maya. Ani si neuvědomil, že uvažuje tak nahlas. 

„Přivedu ho,“ prohlásil sebevědomě James. Pohodil hlavou, když se na něj Maya 

zamračila. 

„Půjdu s tebou,“ nabídl se Michael. 

Ace stál stranou a sledoval, jak se čtveřice ujímá plánování a vedení akce. Rozhodl se 

nezasahovat, pokud to nebude nutné. Vzápětí ho požádali o pár desítek vojáků na zničení 

Kleofáše a všech ostatních rusálů. Po krátkém zaváhání, aby se rozhodl, kteří vojáci budou 

nejvhodnější, souhlasil. 

„Kdy?“ zeptal se netrpělivě Aiwe. Nemohl se dočkat útoku, protože čekání a vymýšlení 

plánů už měl plné zuby. 

„Zítra,“ zívla Maya. „Musím si to ještě nechat projít hlavou. Nejlepší nápady mám, když se 

na to vyspím.“ 

„Spaní,“ ohrnul Michael nos a Maya se už poněkolikáté oklepala pod jeho pohledem.  

James se jen zašklebil. Moc dobře věděl, že nejenom Michael, ale i on, Ace a Aiwe si rádi 

položí hlavu na polštář a zavřou oči. Některé lidské zlozvyky byly krajně návykové. 

   

 

 

70. Nejsilnější a nejslabší 

 

Kleofáš se blaženě protahoval a nenápadně přitom odstrčil poslední dívku, která odolávala 

jeho snahám o druhou vlnu potomstva. Dívka vyjekla a rychle se zvedla. Kleofáš se po ní 

ohlédl, podrtil mezi zuby kletbu, ale ústa se mu roztáhla k úsměvu, když zjistil, že dívčinu 

paži svírá Wraith a chystá se na ní nakrmit. 

„Jen si dej,“ zamumlal rusál polohlasně a pohodlně se usadil, aby počkal, až se jeho večeře 

nasytí. James neodolal pokušení a přitiskl k dívce ruku. Zachvěla se, ale nevydala žádný zvuk, 

jen na Wraitha upírala velké modré oči, které ztrácely svůj lesk, jak se energie přelévala. 

„Teď já!“ vyskočil Kleofáš na nohy. Nedokázal už čekat, to sousto bylo příliš lákavé a 

přišlo samo. To se v poslední době nedělo a Kleofáš byl rozhodnutý si tohoto brouka nechat 

sám pro sebe.   

„Raději ne,“ roztáhl na něj James rty v zubatém úsměvu a vyhnul se rusálově prvnímu 

výpadu. Polomrtvou dívku použil jako štít, strčil ji rusálovi do náruče a rozběhl se pryč. 

Kleofáš nechal dívku bez povšimnutí spadnout na zem a okamžik se zálibně díval za 

Wraithem, než se za ním vydal. Byl si jistý, že mu kořist neunikne. 

James se několika skoky přenesl přes zarostlý okraj lesa a mezi prvními stromy si dovolil 

krátké ohlédnutí. Kleofáš se právě rozhodl k pronásledování a začal se nepříjemně rychle 

blížit. James se obrátil na další útěk, když ho něco zastavilo uprostřed pohybu.  

„Kampak?“ zašveholil mu do ucha neznámý hlas. Vedle něj stál další rusál a držel ho nad 

loktem. James sebou cukl, ale rusálovo sevření nepovolilo. 
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„Jistě tu máš loď a také druhy, kteří přiletěli s tebou.“ Rusál se usmíval a James viděl 

potměšilé ohníčky v jeho očích pokaždé, když se Wraith pokusil osvobodit z jeho sevření. 

Zůstal v klidu stát a oplatil rusálovi jeho úsměv. 

„Nic takového tady není. A i kdyby bylo, může ti to být fuk.“ Vycenil zuby tak náhle, že 

rusál ucukl. Ale nestačilo to na to, aby Jamese pustil. Wraith začal propadat panice. Kleofáš 

už mu dýchal za krk a další rusál… s dalším rusálem nepočítali. 

Ani Kleofáš s nikým jiným nepočítal a jeho zlostný výkřik zmrazil všechno živé v okolí. 

Pro rusála držícího Jamese to bylo tak nepříjemné, že svou kořist pustil a otočil se směrem, 

odkud se zvuk ozýval. James padl na kolena a snažil se nacpat si prsty do uší až po poslední 

článek, ale klouzaly mu ven po krvi vytékající z proražených bubínků. 

Když Kleofášův jek přestal, rozhostilo se v Jamesově hlavě ticho. Doufal, že to nebude na 

dlouho a regenerace si s poškozením sluchu poradí, zatím se skokem dostal na nohy a zároveň 

o kus dál od rusála, aby se dostal z jeho dosahu, a rozběhl se do lesa. Nepohyboval se tak 

rychle, jak byl zvyklý, a v členitém lesním terénu ztrácel rovnováhu. Neslyšel nic. Ani svůj 

supící dech, ani Kleofášův smích, když se za ním rusál znovu rozběhl a srazil svého druha na 

zem, aby mu nepřekážel v cestě. 

Rusál na zemi pozvedl hlavu a rozhrnul trs kapradí, který mu bránil ve výhledu. Viděl, jak 

jejich První dohnal kořist a trhnutím z ní oddělil končetinu. Pomalu se zvedl a vydal se za 

nimi. Třeba se mu podaří utrhnout pár soust, než bude po hostině. 

James upadl, převalil se a bolestně hekl, když se pahýl trčící z jeho ramene setkal se zemí. 

Hned se zase zvedl a zavrávoral stranou. Ticho v uších se změnilo na slabé zvonění, ale 

regenerační proces se plně zaměřil na ztrátu ruky a Wraithovy uši zůstaly hluché. Snažil se 

dostat co nejdál z rusálova dosahu. Už mu tolik nezáleželo na tom, aby Kleofáše zavedl na 

předem domluvené místo, chtěl se hlavně dostat pryč a soustředit se na obnovu. 

Kleofáš se zastavil, aby do sebe nasoukal první sousto, a po očku přitom sledoval 

potácející se kořist. Byl si jistý, že mu neunikne. 

 

Maya přešlápla a vyhlédla zpoza skalní stěny. Čekali, až k nim James dovede rusála, 

kterého bylo nutné zabít, aby mohli skoncovat i se všemi ostatními. Nechtěla, aby to byl právě 

James, kdo bude v největším nebezpečí, ale nemohla jeho rozhodnutí napadnout před 

ostatními. V ruce svírala malý omračovač a každou chvíli ho přendala do druhé, aby si otřela 

vlhkou dlaň. Do dneška netušila, že se jako Wraith může potit. 

V poslední době se jí víc a víc vracely vzpomínky na její lidský život před setkáním 

s Jamesem a dneska konkrétně ji v hlavě strašilo divné jméno Mojmír, které nemohla zařadit. 

Ostrý jekot ji přinutil skrčit se a oči jí rychle létaly po okolí ve snaze odhalit důvod toho 

poplachu. Křik ustal a Maya se postupně narovnávala, sledovat podezřívavě okolí ale 

nepřestala. 

„Něco je špatně,“ zamumlal Aiwe kousek od ní. „Půjdu se podívat.“ Nenechal Mayu 

zareagovat a rozběhl se směrem, odkud očekávali Jamese a Kleofáše. Maya se nadechla, aby 

se ohradila a nabídla, že Jamese půjde hledat sama, ale bylo už pozdě a věděla, že Michael 

spoléhá na to, že právě tady bude střelec. Stiskla rty nevolí a zůstala na místě. 

 

 James se potácel lesem a postupně získával vládu nad strachem, takže znovu naváděl 

rusála na správné místo. Kleofáš nepospíchal. Kořist byla zraněná a vysílená a nemohla utíkat 

dlouho. A čím víc sil bude Wraith v konečném boji mít, tím to bude celé zajímavější. 

Rusál, který Jamese překvapil v lese, už byl na nohou a postupoval souběžně s Jamesem 

trochu stranou, aby Wraitha neztratil z dohledu, a zároveň, aby se pro Kleofáše nejevil jako 

hrozba. Když bude rychlý a šikovný, dostane se ještě pořád při hostině i na něho. 
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James upřel oči na kus skály, který vystupoval mezi kmeny stromů, a vydal se k němu. Až 

se tam dostane, najde jiný záchytný bod. Zapotácel se, jak mu noha podklouzla na vlhkém 

kořenu, a mávl rukama. Z pahýlu u ramene už mu vyrazily špičky prstů a postupně se 

natahovaly, aby se osvobodila dlaň. Zraněný Wraith potřeboval čas a klid na obnovu utržené 

ruky a celkovou obnovu organizmu, ale čas a klid nebyly momentálně k mání. Při rychlé 

chůzi se kymácel, ale nepolevoval. Mýtina už nebyla daleko. Jednou už jim dobře posloužila a 

nebylo nic jednoduššího, než ji využít znovu. 

Kleofáš zpomaloval, jak se blížil ke kořisti. Na okolí mu připadalo něco známého. Tady se 

s tím Wraithem setkal už jednou, když mu s pomocí stíhačky ukradl jednoho z druhů. Možná 

je ta paseka něco jako jejich startovací plocha, uvažoval rusál. Znovu se zadíval na Wraitha,  

který se právě poroučel k zemi a zbývající rukou se snažil co nejrychleji se zvednout. Kleofáš 

naklonil hlavu na stranu a zastavil se. Hlad nebyl tak veliký, aby se mu chtělo riskovat. 

James se znovu sesunul k zemi. Tentokrát byl pád hraný. Rusál se na kraji mýtiny zastavil 

a dál se mu nechtělo. Wraithský plán byl v zásadě jednoduchý. Stačí, když se jim podaří toho 

moulu nabrat do Šipky a vyklopit ho na oběžné dráze. Ale moula nechtěl spolupracovat. 

Obcházel holé prostranství a dával si záležet na tom, aby se nedostal k jeho okraji. James se 

dopotácel doprostřed a zůstal ležet, jen občas zvedl ruku nebo pohnul nohou. 

Rusál, který ho překvapil na začátku útěku, tolik zkušeností jako Kleofáš neměl. 

Bezstarostně se k Jamesovi rozběhl, sotva se ujistil, že muamua nemá o kořist zájem. 

Wraith si ho všiml až na poslední chvíli a nestačil se zvednout k obraně nebo útěku. Rusál 

se na něho vrhnul a v prvním útoku mu utrhl nohu. James zavyl bolestí a vykopl tou zbývající 

ve snaze od sebe rusála vzdálit. Rusál opravdu ustoupil ale jenom proto, aby se na Jamese 

vrhl z jiné strany a pokusil se ho připravit o dorůstající ruku. Náraz z energetické zbraně ho 

odhodil stranou a trochu ho zpomalil. Rozhlížel se, kdo se opovážil ho rušit při krmení, a 

netrvalo mu dlouho objevit u kmene blízkého stromu přikrčenou postavu se zbraní 

přichystanou k dalšímu výstřelu. Ohlédl se po Jamesovi a usoudil, že tato kořist nikam 

neuteče. Mohl se tedy soustředit na další lov. Kleofáš viděl to, co jeho druh, a zamířil 

k postavě za kmenem stromu sám, tam nebezpečí nehrozilo. Blížil se opatrně, aby ho nová 

kořist nezahlédla, a podařilo se mu ji překvapit zblízka. 

Rusál se zarazil a vrátil se k Wraithovi uprostřed mýtiny. Nehodlal se plést do lovu svého 

prvního. 

 

Maya schovaná u skalní stěny byla čím dál nervóznější. Přes svou nechuť k telepatickému 

dorozumívání, se úporně snažila spojit se s Jamesem. Nedařilo se jí to. Jediné, co 

zaregistrovala, byly vzdálené výkřiky, a o těch nedokázala s určitostí říct, jestli jsou vítězné, 

varovné nebo bolestivé. Pootočila hlavu na stranu a zadívala se do míst, kde byla Šipka s 

Michaelem připravená k okamžitému vzletu, jakmile se muamua dostane na mýtinu v lese. 

Tam bylo spojení bez problémů. I Michaelovi se čekání zdálo dlouhé, ale byl rozhodnutý 

vydržet, dokud bude třeba. Maya se rychle stáhla a zablokovala svou mysl, před dalšími 

telepatickými vjemy. Pomalu přejela očima okolí a pokývla na Ace, který se k ní blížil zcela 

nepokrytě. 

„Tady,“ řekl tiše, když k ní došel, a podal jí jiný druh zbraně, než byl energetický 

omračovač, který Wraithové používali. 

Maya nakrčila čelo, ale bez váhání po zbrani sáhla a odjistila pojistku. Pistole byla 

připravená ke střelbě. Ace jí podal ještě dva plné zásobníky a pokynul jí, aby ho následovala. 

Sám svíral starou pozemskou pé devadesátku z lodních zásob. 

Mírným obloukem se přiblížili k mýtině a Maya skoro vyjekla hrůzou. Jeden z běžných 

rusálů trhal uprostřed volného prostranství Jamese na kusy. Wraith byl tak vyčerpaný, že se 

už nedokázal bránit. Chtěla se k němu rozběhnout, ale Ace ji chytil za loket a přinutil ji 
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zastavit se po prvním kroku. Zároveň ji pootočil, aby se podívala jinam. Maya na okamžik 

ztuhla a pak se vydala přímou cestou ke Kleofášovi, který právě srazil Aiweho na zem a chytil 

ho za hlavu. Maya ještě za chůze zvedla oběma rukama pistoli a začala na Kleofáše střílet. 

Střely rusálem procházely a každá mu vzala kousek života. Další střelba se v krátkých 

dávkách ozvala trochu stranou, jak se ke Kleofášovi blížil Ace. Rusál sebou trhal, ale pořád se 

držel na nohou. Maya vystřílela první zásobník, nechala ho vypadnout a rychlým pohybem 

nasadila další, sotva začala znovu střílet, odmlčela se na nabití pé devadesátka. 

Kleofáš se svezl do sedu. Maye se zdálo, že skrz jeho prostřílené tělo vidí, ale pořád se 

držel zpříma a Aiweho hlavu nepustil. 

Rusál u Jamese se na chvíli přestal cpát a otočil se, aby viděl na Kleofáše. Situace vypadala 

trochu jinak, než si ji představoval, tak nechal bezmocnou kořist ležet a vydal se muamuovi 

na pomoc. Přiblížil se k Maye a zálibně ji přejel pohledem. Mladý zdravý kus, jistě velmi 

chutný. Zauvažoval, jestli nemá zavolat druhy k hostině, ale pak si všiml, že Kleofáš leží bez 

vlády na zemi. Vzápětí mu po zádech přeběhlo zvláštní mravenčení, které mu naznačilo, že se 

cosi změnilo. Maya se k němu otočila, zvedla pistoli a jedinou ranou ho trefila do hlavy. 

Rusál překvapeně rozhodil ruce a skácel se k zemi. 

„Jamesi!“ vykřikla Maya, přeskočila mrtvého rusála a rozběhla se k hromádce uprostřed 

mýtiny. Zastavila se nad ní a vyděšeně se zadívala příteli do očí, které se už stačily potáhnout 

matnou blankou smrti. Jamesovi chyběly všechny končetiny a hlavu měl otočenou 

v nepřirozeném úhlu. 

Nízko nad mýtinou přeletěla Šipka, sebrala Mayu a vyložila ji v lodi na orbitě. 

Ace zkontroloval, že je Kleofáš opravdu mrtev, a dal telepatický pokyn vojákům 

k likvidaci zbytku rusálů. Sklonil se nad Aiwem, dotkl se ho a zase se pomalu narovnal. 

Wraith, který přežil pokusy ve Via Dimidia, nepřežil Kleofášův útok. 

„Pane, nepřátele nekladou skoro žádný odpor. Jejich likvidace nebude trvat dlouho,“ 

oznámil jeden z nižších vojenských velitelů a zastavil se pár kroků od Ace. 

„Ano,“ pokývl Ace hlavou. „Pošlete stíhačku, ať nabere oba naše mrtvé a naloží s nimi 

podle zvyklostí.“ Počkal, až velitel vydá příslušný rozkaz, a pak se sám nechal přepravit na 

loď. 

Nejprve vyhledal Mayu. Našel ji opřenou o zeď hned vedle hangáru, kde ji vyložila Šipka. 

Sebral jí z ochablé ruky pistoli a odvedl ji na můstek, aby mohli sledovat zničení rusálů na 

velké holografické obrazovce. Michael už tam byl. To on seděl v kokpitu Šipky a čekal, až se 

Kleofáš dostane do otevřeného prostoru, aby ho mohl sebrat a v dostatečné vzdálenosti od 

planety vypustit do volného vesmíru. Rusál jim jejich plán překazil a jediné, co Michael mohl 

udělat, bylo odnést Mayu z místa, kde byl její přítel zabit, do bezpečí. 

Kdyby byla Maya schopná si víc všímat okolí, zjistila by, že se na ni Michael už zase dívá. 

Tentokrát ne jako na zajímavý objekt, ale se smutkem, který nedokázal skrýt. Nabídl se, že 

Jamesovi pomůže se zabitím Kleofáše, a když rusálové Jamese trhali na kusy, mohl Michael 

jen sedět v kokpitu, celé to zpovzdálí sledovat a být připravený vyrazit, jakmile se naskytne 

první příležitost.  

„Hotovo, pane, všichni rusálové byli zničeni,“ ohlásil vojenský velitel asi po dvou 

hodinách. V té době už byl Ace na můstku jen s nejnutnější posádkou. Maya i Michael odešli, 

aby se každý po svém vyrovnali s výsledky poslední akce. 

„Pane, ta Wraitha Maya se snaží dostat do hangáru Šipek,“ ozval se jeden z důstojníků 

hned po hlášení vojenského velitele. 

Ace se zamračil a vydal se na osobní kontrolu. Než došel k hangáru, dospěl k rozhodnutí a 

nepatrným pohybem Maye uvolnil cestu. Každý se se svým smutkem vypořádává jinak, Maya 

zřejmě potřebuje klid a samotu. Naštěstí jsou nad planetou, která ji to může poskytnout. 
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Opírala se do dveří hangáru a sotva se otevřely, proklouzla dovnitř. Sotva se na Ace podívala, 

než nasedla do Šipky a odletěla.  

„Připravte se opustit tuto soustavu, jakmile budeme na palubě všichni,“ rozkázal Ace, když 

došel zpátky na můstek, a pak zmizel ve své pracovně. Zničení rusálů si vyžádalo mnohem 

víc sil, než se původně domníval. 

 

 

 

Vánoční dodatek 

 

Maya klečela uprostřed lesa s rukama zarytýma do studené země, jak se snažila ovládnout 

křečovitý pláč. Když si v lodi brala Šipku, viděla, že ji Ace sleduje neproniknutelným 

pohledem, ale neřekl ani slovo a odešel. Maye bylo jasné, že na ni počká. Byl tak zatraceně 

chápavý, až by mu někdy s radostí vyškrábala oči. Teď ne. Teď jediný pohyb, který zvládla, 

byly trhané vzlyky, které jí třásly tělem. 

Les kolem ní utichal, jak se snášela noc. Denní zvířata usínala v tajných doupatech a noční 

ještě nerozlepila ospalé oči. Wraithka si ničeho z toho nevšímala ponořená do své lítosti. 

Nad lesem se rozvalovala těžká mračna a nechala slunci otvor jen na poslední paprsek, než 

se ztratilo za obzorem. Paprsek se dotkl Mayiny tváře a sklouzl na větev nad ní, kde se 

v mírném větru pohupoval rozcuchaný zelený chomáč. 

V náhlé tmě zablikala malá bílá hvězdička a tiše se snesla k zemi. Následovala ji další a 

ještě jedna a za chvíli se na les snášel první sněhový poprašek nastávající zimy. 

„Vždyť tu zmrzneš,“ ozval se nad Mayou tichý hlas. Nereagovala na něj, tak ji jeho majitel 

vzal za paže a zvedl ji. Oprášil jí sníh z vlasů a ramen a pak přes ni přehodil široký plášť. 

„Nikomu by to neprospělo,“ mluvil na ni, když ji do pláště balil a na pár vteřin ji k sobě 

přitiskl. Maya sebou trhla, aby se mu vyprostila. Skoro se jí to podařilo, zůstaly jenom jeho 

ruce na jejích ramenou. Zatím ještě nebyla schopná slovně reagovat, ale otřela si rukama 

mokré tváře a zjistila, že si zmrzlými slzami rozdírá obličej. 

„Půjdeme?“ Wraithův hlas na konci zazněl otázkou. Nakročil, ale Maya prudce zavrtěla 

hlavou a vzepřela se. Hned povolil a vrátil se proti ní. Nechala obličej schovaný v dlaních a 

zavřela oči. Nechtěla nikoho vidět. Stáli tak dlouho, až Maya uslyšela tichý smích. Tak ji to 

překvapilo, že zvedla hlavu a tázavě se na Wraitha podívala. 

„Nevím, jak znáš lidské zvyky,“ pobaveně se na ni ušklíbl, „ale koukej,“ kývl hlavou 

někam nahoru. 

Nechtělo se jí zvedat oči, nechtělo se jí dívat se vůbec na nic, ale zvědavost byla silnější. 

Stačil jí jeden letmý pohled a ze rtů jí unikl tichý vzdech. Tento zvyk znala. Sklopila hlavu a 

zapíchla oči do sněhové břečky vzniklé pod jejich nohama. 

Wraith se k ní pomalu přiblížil, šťouchl jí nosem do tváře a usmál se, když ucukla, ale 

necouvla. Zkusil to znovu, dokud se jejich rty nespojily v krátkém lehkém polibku. 

„Přece nejsou vánoce, abys mě líbal pod jmelím,“ vydechla Maya a trochu se odtáhla. 

„Tady ano,“ ujistil ji. „Pojď domů.“ Vzal ji za ruku a zatáhl. Tentokrát se podvolila a 

nechala se odvést na blízkou mýtinu. Šipka, se kterou přiletěla, byla pryč, ale nad hlavami jim 

zabzučela další a za chvíli je vyložila v Úlu na orbitě. 

Ace na můstku sledoval přílet Šipky, a jakmile byla na palubě, dal pokyn k odletu. Čekala 

je práce u další líhně. 

Michael odvedl Mayu do kajuty. Celou cestu ji držel za ruku a dřív, než se za ní zavřely 

dveře, znovu ji jemně políbil a strčil jí do ruky snítku jmelí. 

„Krásné vánoce,“ zašeptal. Otočil se a zamířil do nitra lodi. 
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Maya zůstala v pokoji zády opřená o dveře. Zvedla ruku a prohlédla si dárek od Michaela. 

Po tváři jí stekla poslední osamocená slza. 

 

 

 

71. Na hranici kolapsu 

 

Jennifer Keller si prorážela cestu zdevastovanou solární soustavou k okraji, kde už 

nehrozilo nebezpečí, že ji z vesmíru vymete nějaký zapomenutý kus roztrhané planety. 

Souběžně s cestou probíhaly nejnutnější opravy. 

Evan Lorne se do kapitánského křesla nevrátil, procházel lodí a kontroloval vše, na co mu 

padl pohled. Technický personál měl plné ruce práce a pletoucí se velící si vysloužil dost 

nevraživých pohledů i šťouchanců, když neuhnul dost rychle. Evan zůstal stát opřený v koutě, 

odkud viděl na opravy ve volném vesmíru. Mark Adamowski nasoukaný do skafandru se 

v nejvíc poškozené části trupu lodi snažil odpojit zbytky energetických panelů generujících 

silová pole. Přes jedno takové stále fungující ho pár techniků navádělo na správné místo a 

snažilo se mu poradit, jak nejlépe pracovat. Vzhledem k tomu, že Mark byl na lodi ve skupině 

zvané „pomocný personál“, byla jejich snaha nasnadě. Mark byl jediný, který se dostal ke 

skafandrům a mohl pomoci, protože sekce se skafandry byla zatím úplně odříznutá. Marka 

před bolestivou smrtí ve vesmíru zachránil skafandr a rychlost, s jakou se do něj dokázal 

nacpat. 

Mark podle pokynů chytil napůl utržený panel a škubnul s ním, aby ho uvolnil. Technikovi 

leknutím vypadla vysílačka, kterou s Markem komunikoval, protože se kosmonaut zároveň 

pustil a začal se vzdalovat od lodního trupu. Utržený panel mu zůstal v ruce. 

Evan se svezl do sedu a pravou ruku si přitiskl pod levou klíční kost, odkud najednou 

vystřelila ostrá bolest. Další technik křičel do interkomu. Evan ho slyšel, ale nerozuměl. 

Zvýšený hlas chrlící v rychlém sledu slova pro něj byl jenom neartikulovaný řev, který se mu 

odrážel v lebce sem a tam a působil mu další bolest. 

Mark mezitím stále pomalu odplouval, a že je pořád naživu naznačovalo jenom občasné 

líné mávnutí rukou s utrženým panelem. 

 

Andoriel se hned po odchodu Radka a Ace zhroutila do křesla a roztřásla se. Telepatie ji 

vysílila až k hranici, kdy jí začalo vypovídat tělo. Zavřela oči a zůstala nehybně v polosedu 

s hlavou vyvrácenou do strany. Soustředila se jen na to, aby nezapomněla dýchat. Vydržela 

tak dlouho, dokud neucítila, že se jí namáhavý dech uklidnil a propadá se do spánku. Trochu 

se posunula, aby se hlavou dostala na opěrku křesla, a když přitom sklouzla na zem, zůstala 

tam. 

Probudila ji zima a křeč, která jí kroutila nohou od stehna až po prsty. Se zaúpěním se 

převalila na záda a natáhla nohu, aby se křeče zbavila. Jazyk se jí žízní lepil na patro. Chvíli 

trvalo, než se dokázala posadit, a pak i vstát. Potácivě přešla ke kuchyňskému pultu, přinutila 

se pomalu vypít hrnek vody a bez vybírání snědla všechno, co v kuchyni našla. Moc toho 

nebylo. Znovu se napila a doplížila se do ložnice. Padla na postel a znovu usnula. Doufala, že 

se jí po té troše energie z jídla, vody a spánku udělá lépe, ale místo usínání měla pocit, že 

omdlévá. Na chladných táhlých vlnách ji cosi odnášelo pryč. Chtěla křičet, ale temná voda ji 

zalila. Pod ní nebylo žádné dno, okolo žádný břeh, dokonce ani prkno z potopené lodi se 

nevznášelo na hladině, aby jí pomohlo. 
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Marsela Nnesalo proběhla chodbou a zarazila se před zavřenými dveřmi hangáru. Věděla, 

že je částečně zničený, ale také věděla, že část se ho podařilo přehradit silovým polem. Ťukla 

do ovladače dveří a ty se s tichým lupnutím pootevřely. Zabrala za ně, vstoupila a rychle je za 

sebou přirazila. V  prostoru se vzduchem ale bez gravitace se vznášely dvě stíhačky a Jumper. 

Všechny tři stroje byly v oblasti vyhrazené pro opravy, ale Marsela doufala, že aspoň jeden 

z nich bude na krátký let fungovat. Stále se přidržovala dveří a očima pečlivě vyměřovala 

skok k nejbližšímu letadlu. Jemně se odrazila a v pomalém letu před sebe natáhla ruce. Když 

se ocitla v první třetině plavby, vykřikla. Stěny hangáru se začaly pohybovat, jak se loď 

natáčela. Marsela se přinutila nerozhlížet se kolem, ale upřeně sledovat cíl své krátké cesty – 

jednu ze stíhaček. Už se jí skoro dotýkala konečky prstů, když do stíhačky vrazil Jumper, 

který při otáčení plavidla zavadil o stěnu a vydal se na vlastní pouť hangárem. 

Marsela vyjekla, zamávala rukama a zachytila se přitom o zadní stranu Jumperu. 

Přeručkovala k ovládání vstupu a vydechla úlevou, když se na její pokyn dveře vznášedla tiše 

vyklopily. Dostala se dovnitř a zavřela za sebou. Přeletět do přední části bylo dílem 

okamžiku, a jakmile dosedla do pilotního křesla a dotkla se ovládacího panelu, Jumper 

automaticky vysunul záchranné pásy, aby se ve stavu beztíže udržela na místě. 

„Teď ještě motor, miláčku,“ zamumlala si pro sebe. „A letíme,“ pokračovala, když se 

vznášedlo na její pokyn pootočilo. Vyletěla z napůl rozbitého hangáru, krátkým obloukem 

přeletěla bok lodi a začala hledat Marka. Malá postavička se stříbrným panelem stále v ruce 

se zatím příliš nevzdálila. Marsela zavřela středovou přepážku, nastavila Jumper a otevřela 

dveře. Mark poslušně vletěl dovnitř a sotva se dveře zavřely, chytil za přilbu, aby se zbavil 

skafandru. 

„Počkej!“ výkřik z pilotní kabiny ho zmrazil v půlce pohybu. Marsela právě pochopila, 

proč byl Jumper v opravárenském doku. Po otevření dveří do vzduchoprázdna už nešly zavřít. 

 

Generál Lorne se probudil na ošetřovně. Jeho lůžko bylo ledabyle odstrčené do kouta a 

nikdo se jeho směrem ani nepodíval. Evan se pokusil posadit, spustil nohy k zemi a opatrně se 

na ně postavil. Levou rukou si stále třel místo, které ho předtím tolik bolelo.  

„Zřejmě to byl slabý infarkt,“ zamumlal si polohlasně pro sebe. 

„Infarkt?“ otočil se k němu doktor Xang „Ne, to nebyl infarkt, jenom stres. Moc jste toho 

nenaspal a nejste nejmladší,“ sjel Evana trochu pohrdavým hodnotícím pohledem. „Byla to 

jen slabost ze stresu a zřejmě malé křeče v mezižeberních svalech. Nic, z čeho byste se 

nemohl vyspat.“ Otočil se k Evanovi zády a dál se věnoval nějaké lékařské nepochopitelné 

činnosti. 

„Jak,“ začal Evan váhavě mluvit k doktorovým zádům, „jak je na tom loď? Máte tady 

nějaké zprávy?“ 

Doktor se pootočil a pokrčil rameny. „Fungujeme, to je všechno, co můžu říct. Máme tu 

dost napilno.“ 

„Dobře, děkuju,“ řekl potichu Evan a rozhlédl se po svých šatech. Nechtělo se mu na 

můstek v nemocničním andělíčku. 

„Šaty máte támhle,“ mávl doktor ledabyle rukou. „Měl byste odpočívat, ale zakazovat vám 

nic nebudu. Stejně to nemá cenu.“ Už zase se plně věnoval své práci a k Evanovi mluvil jen 

na půl úst a mimochodem. 

Generál se nasoukal do kalhot a košili si zapínal cestou na můstek. 

„Jak jsme na tom?“ zeptal se, když rychle odmávl pozdrav vojáka u vstupu. 

Plukovník Khiari vstal z kapitánského křesla, aby ho uvolnil pro generála a přešel ke 

svému obvyklému postu. Přitom lehce ochraptělým hlasem podával hlášení: 

„Silová pole zatím drží. Nedaří se nám plně obnovit provoz ve vnějších sekcích, které byly 

zasaženy při střetu s troskami solární soustavy. Už se dostaneme ke skafandrům. Díky panu 



277 

 

Adamowskemu a paní Nnesalo jsme k nim obnovili průchod. Všechny použitelné Jumpery 

pomáhají opravářským četám. Další ztráty na životech nejsou, ale máme dost zraněných a 

k některým skupinkám se stále nemůžeme dostat. Všichni, kdo jsou toho schopní, pracují. 

Loď se stále vzdaluje od středu soustavy, ale ještě nejsme z dosahu všech trosek. Senzory 

hlídají, jak to jde, protože většina z nich je poškozená. Zatím jsme se vyhnuli větším 

srážkám.“ 

Evan pokyvoval hlavou, že poslouchá a ťukal přitom do displeje u křesla, aby se co 

nejrychleji seznámil s celou situací. Také se nenápadně podíval, jak dlouho byl pryč. Když 

uviděl čas na obrazovce, znovu ho zabolelo pod levou klíční kostí. Tři hodiny byla při 

poškození lodi zatraceně dlouhá doba. 

„Letí!“ vykřikl důstojník u senzorů a chytil se panelu před sebou. 

„Cože?“ ohlédl se po něm Evan a zjistil, že se všichni na můstku drží čehokoli, co měli 

v dosahu. Jen pilot měl ruce na dotykové obrazovce a zuřivě do ní tloukl. 

„Nejsme z dosahu,“ zopakoval Eugen Khiari kousek svého předchozího hlášení. 

Evan cítil, jak se loď pohnula v jiném směru, a na čelní obrazovce se objevil kus kamene. 

Z jedné strany byl oblý a z druhé zubatý jako miniaturní planetka roztržená vpůli. Miniaturní 

ve vesmírném měřítku, protože i tento kus byl mnohonásobně větší než Jennifer Keller a 

z tohoto pohledu se zdálo, že míří na ni. 

 

„No a co, že jí neublížili?“ mladý plukovník O’Neill, verze 0.2, jak se sám rád označoval, 

se mračil na Johna Shepparda. Už nějakou dobu se dohadovali o Johnově návrhu, pozvat do 

pracovní protiwraithské skupiny Andoriel Norovou. John zdůrazňoval její pobyt na 

wraithských lodích a zkušenosti s jednáním s tímto druhem a Jack odmítal s tím, že podle 

všech hlášení by spíš Wraithy přivedla na Zemi a nechala je plenit, než aby se postavila proti 

nim. Další dva lidé – doktor Beckett a Berenica Brathová z výzkumné sekce – do této debaty 

skoro nezasahovali. 

„Kdyby tu byl Rodney nebo Radek, řekli by si k tomu své,“ zavrčel John a stiskl rty, aby 

neřekl něco dalšího a nevhodného. 

„Bylo by to úplně jedno,“ dořekl ostře Jack. „Rodney je mrtvý a Radek se po únosu své 

ženy ztratil. Možná ho taky unesli, ne?“ 

John překvapeně zvedl hlavu. „Radka našli na pláži v Miami a dostal se do bezpečí, on –„ 

zarazil se. Až teď si uvědomil, že naposledy, když spolu s doktorem Zelenkou mluvil, zmínil 

se Radek o nějaké dovolené nebo cestě. 

„Radek si vzal volno, aby se vyrovnal se ztrátou ženy,“ řekl mírně Carson. „Nikomu neřekl 

kam a odjel.“ 

„Hodil by se,“ nadhodil John a sklopil oči, aby se na doktora nepodíval. Carson Beckett se 

o Andoriel nehodlal dohadovat a jeho prohlášení k její účasti bylo krátké stručné vyjádření, že 

Andoriel Wraithy zná. 

„Ano, ten by se hodil,“ souhlasil Jack. „Ale není tady.“ 

„No, a proč ji nepřivedete, abychom sami posoudili, čím nám může prospět?“ zeptala se 

Berenica unaveně. 

„Dobrý nápad, jedu pro ni,“ vyskočil John a zmizel za dveřmi. 

„Moc dobrý nápad,“ ušklíbl se na Berenicu Jack. Právě to byla věc, kterou nechtěl. Aby se 

skupina rozprchla dřív, než vůbec s něčím začne. 

 

Andoriel balancovala na ostré hraně vysokého skaliska a sotva držela rovnováhu. Krok 

kterýmkoli směrem by znamenal pád do nadýchaných oblaků prozářených sluncem. Vlastně ji 

to lákalo: roztáhnout ruce, odrazit se a letět do neznáma zlatavého krajkoví po okrajích 

mraků. Pomalu rozpažila, vytáhla se na špičkách a očima hledala nejlepší místo k letu. 
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„To nedělej. Žádný odchod se nepovoluje,“ ozval se jí těsně u ucha mužský hlas. 

Zavrávorala a rozhodila ruce. Někdo je chytil a přitiskl jí je k tělu. Chtěla se pootočit a 

podívat se, jak je možné, že se na té ostré hraně udrží ještě další člověk, když sama si ani 

nemohla stoupnout na plná chodidla, ale cizí ruce ji držely pevně. 

„Vrať se,“ řekl důrazně hlas. Snažila se vykroutit ze sevření a podívat se za sebe, jenže to 

pořád nešlo. Nadýchané bílé mraky ztratily své zlaté kraje a temněly, jak se zřejmě blížila 

noc. Andoriel ucítila ledový chlad a napadlo ji, že pokud ji na skalisku zastihne tma, už nikdy 

pro ni nenastane den. 

„Tak už se prober!“ Hlas nabyl na síle a Andoriel trhla hlavou pod závanem vzduchu. 

Prober? Zeptala se zmateně. Byla přece vzhůru. Byla na skále a chystala se roztáhnout křídla 

a letět. Křídla? Neměla křídla. Podívala se dolů a nemohla dohlédnout špičky svých nohou. 

Nejen, že nemá křídla, nemá ani nohy? Pevně k sobě stiskla víčka. 

John si začínal zoufat. Andoriel našel docela rychle, ale nedokázal ji probudit z nějaké 

smrtelné mdloby nebo co ji to postihlo. Když dost dlouho křičel, pohnula rukou. Vzal ji za ni 

a hned také za druhou, protože byly obě jako led. Stiskl je a snažil se jí předat aspoň trochu 

svého tepla. Stáhla tvář, ale jinak nereagovala. Znovu začal volat a pořád jí svíral ruce, 

protože nechtěly roztát. 

Už to chtěl vzdát, když se jí zachvěla víčka a na tváři, tak blízko u její, že z ní viděl jen 

kousek ucha a prošedivělý pramínek vlasů, ucítil lehký studený dech. 

„Konečně,“ kousek se odtáhl a pozorně sledoval, jak se omámeně zamrkala a čelo se jí 

zkrabatilo přemýšlením. 

„Nevím, kde jsi byla, ale jsem rád, že jsi zpátky,“ oslovil ji tiše. 

Neodpověděla, jen k němu otočila pohled a pak ho zase bez zájmu odvrátila. 

„Přijel jsem pro tebe. Potřebujeme tě,“ pokračoval John. Nevěděl, jestli ho vnímá, ale byl 

rozhodnutý říct jí všechno, co měl na srdci. 

Dívala se před sebe a pohnula rukama, aby se osvobodila z jeho sevření. Pustil ji, pak jí 

vzal jednu ruku do obou dlaní a sedl si na kraj postele. 

„Nehnu se, dokud se mnou nezačneš mluvit,“ ujistil ji. Znovu se dočkal neurčitého pohledu 

a tentokrát se neodvrátila. 

„Co?“ zeptal se po chvíli ticha. Pohnula rty, i když ústa se jí neotevřela. „Vodu?“ pochopil 

po další odmlce, kdy sledoval, jak se jí těžce pohybuje ohryzek, když se pokouší polknout. 

„No sláva, to ti to trvalo,“ vypravila ze sebe po prvních doušcích mezi záchvatem kašle. 

„Co tu děláš? Jak ses sem dostal? S čím můžu pomoci?“ 

John se usmál. Andoriel se už zase chovala jako obvykle. 

 

 

 

72. Co se skrývá 

 

Na odvrácené straně Měsíce dvě wraithské lodi i s posádkami přecházely z bojového 

nasazení k částečné hibernaci. Hlídky ztenčené na jednoho vojáka procházely chodbami 

v dlouhých intervalech, většina posádky odpočívala, jen pár vědců a důstojníků obsluhovalo 

senzory. Neměli žádný jiný úkol, než nenechat se chytit a čekat na přílet wraithské flotily. 

Nenápadnost znamenala využívat minimum energie, nechat se lehce zanést měsíčním 

prachem a vůbec se tvářit balvanovitěji, než kdejaký šutr, který povaloval okolo. 

Monitorování pohybu nepřátel kolem planety bylo jednoduché. Na orbitě stále hlídkovala 

pouze jedna jediná loď. Aspoň tak se důstojníci domnívali podle nepatrných známek, které 

dokázaly senzory zachytit. Větší starosti začínaly jedné z lodí dělat vnitřní senzory. Zpočátku 
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byly zapojené jen některé okrajové, ale postupně jich vědci zapojovali víc a víc a na bledých 

čelech se jim tvořily starostlivé vrásky. Údaje, které z vnitřních senzorů dostávali, nedávaly 

žádný smysl, protože podle nich začaly selhávat nepoužívané systémy stejně, jako ty plně 

vytížené. Nakonec poškození dosáhlo takových rozměrů, že museli odpojit hibernaci, aby př i 

jejích nečekaných výpadcích nepřicházeli o vojáky. 

Velitel rozpačitě zaklepal na dveře královny, aby jí seznámil s nejnovější situací. Její 

reakce byla ještě horší, než očekával. Nebyla rozzuřená, dokonce ani rozzlobená, byla 

apatická. Odešel od ní po pár minutách a ruce svíral před sebou, aby se mu netřásly. Po jeho 

hlášení královna ani nepootočila hlavu a řekla, ať se o to postará sám, že ji takové maličkosti 

nezajímají. Na jeho další vysvětlení ani prosby nereagovala vůbec a jen ukázala ke dveřím.  

Šel chodbou a usilovně přemýšlel, kde najít řešení. Oči mu automaticky jezdily sem a tam, 

zastavovaly se na drobnostech a pokračovaly dál, když vše vypadalo tak, jak bylo obvyklé. 

Tiché písknutí skoro přeslechl, ale nohy se mu samy od sebe zastavily a Wraith zvedl hlavu a 

rozhlédl se jako větřící pes. Písknutí se neopakovalo a žádný zvuk ani pohyb nerušil klid 

odpočívající lodi. Přesto v ní pocítil nezvyklé napětí. Obracel hlavu a pátral po sebemenší 

anomálii. Nic nedokázal zachytit. 

„Pozor, pane!“ hlavou se mu rozezněl výkřik a vnitřním zrakem uviděl vědce u jednoho u 

terminálů, jak zvedá ruce k ramenům s výrazem bezmoci. V sekci, kde se právě velitel 

nacházel, začal do vesmíru unikat vzduch. V trupu se objevila mikroskopická trhlina a 

hrozilo, že každým okamžikem povolí celá stěna. 

Velitel se rozběhl k nejbližšímu uzlu chodeb. V ústí té, kterou běžel, se už začala stahovat 

blanitá uzávěra. Proskočil jí a těsně za ním sklapla jako velká hladová ústa. Otočil se zpátky, 

aby zkontroloval stav trhliny, ale blána se pokryla žilkováním a zneprůhlednila. Položil na ni 

ruku a ucítil pravidelné záchvěvy, už chtěl ruku odtáhnout, když se přepážka vyboulila do 

uzavřené chodby, napnula se a velitel pod prsty ucítil tlak, kterému se snažila odolat. Trhlina 

v trupu se rozšířila a vypustila najednou zbytek vzduchu v uzavřené části lodi. 

Velitel se přesvědčil, že organická přepážka vydrží, a vydal se poklusem na můstek. 

Na velkém hologramu uprostřed můstku byla vidět část plavidla, ze které právě unikl 

všechen vzduch, a nad ní se vznášela tvář velitele druhé lodi. Zak, říká se mu Zak, napadlo 

velitele, když vstoupil a uviděl kolegův starostlivý výraz. 

„Máte potíže? Můžeme vám pomoci?“ zeptal se Zak, jakmile uviděl velitele.  

Velitel rozhodil ruce a zatvářil se rozpačitě. Vlastní královna ho poslala pryč a teď mu 

pomoc nabízí Wraith z jiné frakce? V této galaxii snad neplatila žádná pravidla! 

„Ano,“ řekl po krátkém zaváhání. „Pomoc by se hodila.“ 

Zak mlčel a čekal, až se velitel poškozené lodi rozhodne, o jakou pomoc má zájem.  

Ani velitel nevěděl, co má vlastně chtít. Přešel po můstku sem a tam a se zoufalým 

úšklebkem požádal o pár vědců. Doufal, že jiný pohled na nakupené problémy snad najde 

jednoduchou příčinu. 

Zak trpělivě čekal, než se velitel vymluví, pokývl hlavou a s ujištěním, že malá přepravní 

loď s několika vybranými Wraithy přistane co nejdřív, zmizel z holoobrazovky. 

Velitel hlasitě vydechl. Jeho zástupce mezitím poslal opravářskou četu na místo uniku 

vzduchu a potrhaný kousek lodi se začal zacelovat. Než se zatáhl úplně, povolily dvě 

přepážky mezi patry. Naštěstí se v jejich okolí nikdo nepohyboval. 

Vědci z druhé lodi prošli všechna místa, která jim velitel byl ochotný ukázat, a tváře se jim 

chmuřili nejenom nad stavem lodi, do níž se dostali, ale také nepříjemnými pocity 

vycházejícími přímo ze stěn plavidla. Jejich diagnostické přístroje velitel nikdy předtím 

neviděl a z několika poznámek pochopil, že pocházejí od lidí. Od těch, které nenápadně 

hlídali u jejich planety. Snažil se potlačit překvapení, ale věděl, že se mu to moc nedaří. Cizí 
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vědci jeho rozpaky zaznamenali a nijak na ně nereagovali. Stáli uprostřed uzlu chodeb a 

rozhlíželi se. 

„Tam,“ ukázal jeden z vědců do temného kouta. Všichni otočili hlavy a ti nejrychlejší 

zahlédli blýsknutí malých oček. 

„Co to bylo?“ vyjekl velitel. 

„To nevím,“ řekl pomalu jeden z vědců a dřepl si, aby získal jiný úhel pohledu. Položil 

dlaně na podlahu, naklonil hlavu na stranu a upřeně se zadíval do rohu. Žádný pohyb tam 

nezpozoroval, přesto se mu zdálo, že nevidí to, co by měl. Zvedl se, přešel až k místu, které 

předtím sledoval, a přejel po něm rukou. Do výše jeho kolen byla stěna hladká, ale čím níže 

se dlaní dostával, tím víc se mu pod ní otvíraly díry po okrajích vystouplé, jakoby byly 

zanícené. U podlahy byla stěna roztřepená do ztvrdlých zubatých cárů, ze kterých při 

pevnějším stisku vytékala hustá kapalina. Wraith zajel prsty do jednoho z větších otvorů a 

s výkřikem je vytrhl ven. Na prostředníčku se mu houpala zakousnutá myš. Než se stačila 

pustit, chytil ji druhou rukou za dlouhý ocas a zvedl ji do výšky. Myška jeho prst pustila a 

s pískotem se houpala sem a tam. 

Velitel se opatrně přiblížil a znechuceně si prohlížel malého škůdce, když se ozval 

mnohem hlasitější pískot a pod wraithskýma nohama se vyrojilo velké hejno hlodavců všech 

velikostí. Někteří Wraithové znepokojeně přešlápli, když se jim přes špičky bot hnala 

chlupatá horda myší a krys, někteří sáhli k opasku po zbraních, aby si vzápětí uvědomili, že 

nejsou ozbrojeni. Nad pískotem se vznášel vysoký hysterický křik. 

Záplava hlodavců prořídla, pískot odezníval a řev pokračoval dál. Velitel se tiskl ke stěně, 

zatínal do ní prsty tak, až mu z jejích konečků tekla černá krev, celé jeho tělo se křečovitě 

svíjelo, na obličeji mu vyskákaly temné skvrny a z otevřených úst se stále ozýval jekot. 

Velká krysa, která zůstala poslední v dohledu, se uprostřed chodby otočila, posadila se na 

zadní tlapky a podívala se na křičícího velitele. Dvěma rychlými pohyby předních končetin si 

očistila čenich a utekla. 

Vědec stále držel myš za ocas a se zájmem se díval jak na prchající hlodavce, tak na 

ječícího velitele. 

„Asi vím, kde je váš problém,“ řekl klidně, když velitel na okamžik zmlkl, aby zalapal po 

dechu. 

 

Andělín se skrýval hluboko v jeskyni a tiše mezi zuby trousil ty nejhorší nadávky, které 

znal. Skoro se nechal chytit. 

Wraithka, která se před ním najednou objevila, vypadala tak lákavě, že všeho nechal a 

vrhnul se k ní, ale dokázala mu utíkat a odváděla ho dál a dál od ostatních. Chvíli si toho 

nevšímal, pak se zarazil, otočil a rozběhl se pryč. Za sebou uslyšel vzteklý výkřik a ještě 

přidal. 

Maya stála na kraji lesa a rozzlobeně se dívala za prchajícím rusálem. Stačilo už jen pár 

kroků a byl by v dostřelu Michaelových zbraní, místo toho se mu doslova prášilo za patami, 

jak uháněl úplně opačným směrem, než kde ho Maya chtěla mít. 

Založila si ruce před sebou a vzteky kopla do vyčnívajícího kořene stromu. 

„Nejsem tak žádaná, jak jsem si myslela,“ řekla, ani neotočila hlavu. Věděla, že Michael 

k ní právě došel. Odpověděl jí pobaveným uchechtnutím. 

„Půjdeme za ním?“ zeptala se a natáhla ruku pro zbraň. 

Michael jí podal jednu ze tří pistolí, které měl zastrkané za opaskem a pokývl.  

Nasadili ostřejší tempo, ale nerozběhli se. Rusál se sice pohyboval rychle, ale na wraithský 

krok byl krátký, a i když jim mezitím zmizel z dohledu, za pár okamžiků ho znovu uviděli, 

jak vbíhá mezi skály a rozhlíží se po úkrytu. 
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Michael se dotkl Mayina ramene a usmál se. Vrátila mu úsměv, zkontrolovala pistoli a 

vykročila přímo k otvoru ve skalní stěně, kde Andělín zmizel. Jeho hledání nebylo dlouhé. 

„Tak tady jsi,“ usmála se Maya na Andělína skrčeného v krátkém slepém rameni jeskyně. 

„Pojď ven.“ Malý kulatý předmět v její ruce vydával ostré světlo a v úzkém paprsku ukazoval 

přímo na rusála. 

Andělín se pomalu vztyčil a zaváhal, když uviděl Michaela. 

„Vy dva,“ začal trochu ochraptěle a rozhlížel se kolem. Nikdo jiný v jeskyni nebyl. Vrátilo 

se mu sebevědomí, se dvěma Wraithy si poradí bez problémů. Jestli ho naháněli jen tihle, jeho 

tajná obava, že Wraithové zjistili slabinu rusálů, se rozplynula. Na tak důležitý úkol by jistě 

bylo potřeba víc než ti dva. 

„Vy dva jste jiní. Trochu.“ Začal si je prohlížet a mhouřil oči do světla. 

„Nemám tu signál,“ zavrčel Michael a zatřásl krabičkou komunikace, jakoby si myslel, že 

jí tak může přimět k činnosti. 

„Nepotřebuješ ho,“ řekli Maya i Andělín ve stejném okamžiku. Andělínovi se tvář 

rozzářila úsměvem a lehce se vyhoupl na kámen, který z větší části přehrazoval vstup do 

slepého ramene. 

„Věděl jsem, že si budeme rozumět hned, jak jsem tě uviděl,“ řekl procítěně a natáhl k ní 

ruku. 

Maya se dívala na prsty s dlouhými trochu zahnutými nehty a opatrně couvla. Nechtěla 

rusála polekat. Zároveň pohnula světlem v ruce a jeden ostrý paprsek zmatněl a roztáhl se, 

takže osvítil větší prostor. Odložila svítící kouli do výklenku ve skalní stěně a stále sledovala 

blížícího se rusála. 

„Ale ne,“ zarazil se Andělín a přeletěl pohledem z Mayi na Michaela. Tu Wraithku si 

nechá na později. Vrhl se na Michaela. 

Wraith odskočil, zakopl na nerovném podloží a rozhodil paže, aby získal rovnováhu. 

Andělín ho za jednu ruku chytil a strhl ho k sobě. Maya zvedla pistoli, pečlivě zamířila a 

stiskla spoušť. 

Trefila se. Skoro. Střela škrtla o Michaelovo rameno a zasáhla rusála do paže. Druhá, 

vypálená ihned po první, zasáhla rusálův ocas v místě, kde hustá srst přecházela ve spirálu 

chápavého konce, a přerazila ho. 

Andělín vykřikl bolestí a místo, aby Wraithovi začal trhat končetiny a krmit se jimi, 

zkroutil mu ruku tak, aby jeho tělem vytvořil štít mezi sebou a Wraithkou se zbraní. 

„Nemůžeš se dočkat?“ zamumlal polohlasně. 

„Nemůžu.“ Maya stála s napřaženou pistolí a čekala na jistou ránu. 

Andělín cítil, jak se mu poraněná ruka začíná třást a ustřelený konec ocasu pálil skoro k 

nevydržení. Takhle Wraitha dlouho neudrží. Zdravou paží chytil Wraitha pod krkem a přitáhl 

ho ještě blíž k sobě. Všiml si při tom, že Michael má za pasem stejné zbraně, jakou držela 

Wraithka. Jednu vytrhl a namířil s ní na wraithskou hlavu. 

„Hned to polož nebo ho zabiju,“ poručil. 

Maya se ušklíbla. „To určitě,“ odsekla a dál mířila na Andělína. Zmáčknout spoušť si 

zatím netroufla. Michael se snažil vykroutit a mohla by ho nechtěně trefit tak nešťastně, že by 

mu wraithský regenerační proces nepomohl. 

Rusál se zadíval na Mayinu pistoli a pomalu pohyboval prsty tak, aby ji držel stejně, jako 

Wraithka. Všimla si, co dělá, pokrčila rameny a zvedla koutek úst. 

„To je na nic. Nemáš odjištěno.“ 

Jestli doufala, že se rusál zarazí a začne zbraň zkoumat, spletla se. Andělín se sice na 

okamžik zarazil, ale pak rychle přesunul úchop tak, že pistoli držel za hlaveň a byl připravený 

rukojetí praštit Michaela po hlavě. 
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Maya lehce pohybovala rukama s pistolí nahoru a dolu, jak se snažila najít místo, kde mi 

mohla rusála trefit bez toho, aby ohrozila Michaela. 

„Tak už střílej,“ zasyčel Michael. 

Viděla na něm, že je připravený schytat kulku, pokud zároveň s ním zasáhne i rusála. 

Potřásla hlavou. 

Michael se znovu zamlel. Andělín ho chtěl pevněji chytit za krk, ale prsty mu sklouzly. 

Michael se pootočil, chňapl po pistoli a sotva se jí dotkl, začal z ní střílet. Přitom couval, aby 

po něm rusál nemohl znovu sáhnout. Maya vystřelila ve stejný okamžik jako Michael a chvíli 

se jeskyní rozléhal ohlušující rachot střel. 

Andělín stál sám mezi dvěma Wraithy, kterým se kouřilo z hlavní prázdných zbraní. 

Kymácel se ze strany na stranu stále víc, ale pořád se držel na nohou, i když mu v hlavě 

mokvaly dvě velké rozšklebené díry a horní polovinu těla měl mnohokrát rozstřílenou. Žádná 

kulka neminula cíl. 

Rusál se zhoupl k Michaelovi tak daleko, až Wraith ještě couvl, ale umírající tělo se 

zarazilo a vrátilo zpátky do rovného stoje, pak se naklonilo na druhou stranu. Maya před 

sebou pořád držela prázdnou pistoli. Když se k ní rusál naklonil, automaticky začala mačkat 

spoušť a vůbec jí nevadilo, že úderník cvaká na prázdno. 

Andělín VeselýŘezáč se jí složil k nohám. Ještě pár vteřin ho pozorovala, ale nepohnula se 

mu ani špička dlouhého ucha. 

„Hotovo?“ zeptala se. „Můžeme vypadnout a skoncovat s ostatními?“ 

Michael neochotně sklonil pistoli a zamnul si škrábnutí na rameni, které se mezitím 

změnilo v nepatrnou jizvičku. Došel k rusálovi a strčil do něj špičkou boty. 

„Můžeme,“ souhlasil. 

„Maya se naklonila a podívala se do slepého ramene skalní chodby. „Hezký úkryt,“ ocenila 

Andělínův výběr místa. Vzala svítící kouli z výklenku a jako první se vydala na krátkou cestu 

za denním světlem, aby mohli dát pokyn k likvidaci zbytku rusálů. 

 

 

 

73.  Virtuální procházka a jiné práce 

 

Doktor Radek Zelenka ležel na zádech na posteli s rukama za hlavou a střídavě se mračil a 

usmíval. Mračil se proto, že Ann stále ještě nenašli, i když už viděl tolik lidí ve wraithských 

zásobárnách, že se mu z toho celkem pravidelně zvedal žaludek. A usmíval se proto, že přes 

všechna očekávání a obavy se mu na Toddově lodi prostě líbilo. Lépe řečeno na Aceově lodi, 

ale takto na ni myslel jen úplně tajně. Nikdo neměl vědět, že zná pravé Wraithovo jméno. Na 

celé Zemi ho včetně Radka znali jenom tři lidé, a tak to mělo zůstat. 

„Jsme u další lodi. Je žádána tvoje přítomnost,“ oznámil mu mladičký wraithský voják a 

uctivě couvnul ze dveří. 

Radek nereagoval hned. Tuhle lekci dostal jako jednu z prvních. Všechno má svůj čas a 

přetrhnout se není znakem přátelské ochoty, pokud na tom nezávisí život přítele. Ještě chvilku 

poležel, pak se posadil a rozhlédl se po své opravářské brašně. Vstal, zkontroloval její obsah, 

s hlasitým cvaknutím ji zavřel a chytil za ucho. 

„Moje přítomnost je žádaná,“ zamumlal si pro sebe a sklonil hlavu, aby skryl úsměv. 

 Po příchodu na wraithskou loď mu trvalo jenom krátkou dobu, než přišel na to, že Wraith 

vlastně žádné opravy nepotřebuje ani nevyžaduje. Konkrétně jeho loď na tom byla tak dobře, 

že by jí Radek každým zásahem spíš ublížil. Ostatní lodě, které postupně navštěvoval, takové 
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štěstí neměly. Vždy se našla nějaká závada nebo problém a lidský technik začínal být 

vyhledávaný. 

Návštěvy na prvních plavidlech byly velice mírně řečeno nepříjemné. Radek nebyl u toho, 

když velitel vyjednával o jeho přístupu. Nejprve se ošíval, když ho před vstupem na cizí loď 

obstoupila silná ochranka wraithských vojáků s rukama významně položenýma na pažbách 

omračovačů, které vedl sám velitel, ale během chvíle pochopil, že jinak by dlouho nepřežil. 

Jeho pomoc byla sice přijata, ale jakmile ji dokončil, stal se jenom součástí potravního 

řetězce. 

Nejhorší bylo, když procházeli kolem zásobáren s vysvětlením, že nejvíc problémů se 

skrývá právě při uchovávání potravy. Doktor Zelenka se brzy naučil přehlížet lidské tváře 

jenom zběžně. Byl si jistý, že Ann by poznal na první pohled, a ostatní uskladněnou potravu 

se snažil vnímat co nejméně. Na práci se skoro nesoustředil, přesto se mu vždycky podařilo 

odhalit důvod poruchy a buď opravu provést okamžitě, nebo s ní alespoň začít a udělit přesné 

instrukce k jejímu zdárnému dokončení. 

Po prvních dvou pracovních návštěvách seděl v Aceově lodi v koutě místnosti, kterou 

dostal přidělenou k užívání, klepal se a z očí mu kapaly slzy. Netušil, jak děsivě na něj bude 

pobyt mezi Wraithy působit. 

Ace vešel jako vždy bez ohlášení a zadíval se na drobného vědce. 

„Jsi schopný pokračovat?“ zeptal se ho věcně. 

„Netušil jsem, jak složité to bude,“ zajektal Radek zuby. 

Ace se zamračil. 

„Jestli ses rozhodl, že dál nechceš pokračovat, zůstaneš v této místnosti. Nemohu tě 

dopravit zpátky na Zemi, když si zrovna vzpomeneš.“ 

Radek si zakryl rukama obličej a promnul si ho, aby se zbavil vlhkosti na tvářích. Pomalu 

zvedl hlavu a zadíval se na Wraitha. 

„Nechci zpátky na Zemi, vždyť jsem ještě nenašel svoji ženu. A nechci tady sedět a nic 

nedělat. Proto tady nejsem.“ Mluvil ostřeji, než bylo jeho uším příjemné, ale nedokázal ani 

nechtěl své emoce ovládat. 

Ace spokojeně kývl. „V tom případě si odpočiň, k další lodi, kde by mohla tvoje Ann být, 

to bude trvat pár hodin.“ Nečekal na odpověď a odešel. 

Radek si opřel lokty o pokrčená kolena a dlaněmi si podepřel čelo. Potřeboval se uklidnit a 

srovnat si myšlenky. 

Další návštěvy byly lepší. Pověst o jeho technické zručnosti se rozletěla mezi wraithskými 

plavidly a netrvalo dlouho, než je sami velitelé i některé nižší královny začali vyhledávat. 

Radek se naučil, na které dotazy, poznámky a připomínky má odpovídat, na které to není 

žádoucí a kdy si může dovolit jedůvku, a jeho silná ochranka se postupně smrskla na tři 

vojáky a jednoho z nižších důstojníků. Pokud tedy velitel neusoudil, že by jeho vlastní 

přítomnost na cizí lodi mohla být něčím přínosná. V tom případě se běžná pracovní návštěva 

změnila na diplomatickou misi s opravářem Radkem přidanou hodnotou. 

Ve spánku doktora Zelenku začaly strašit tváře lidí v zámotcích. Probouzel se zmáčený 

potem a blahořečil komukoli, kdo dokázal na wraithské lodi zařídit pokoj se sprchou. Až když 

stál poněkolikáté pod jemným proudem teplé vody, uvědomil si, že ten někdo byla asi 

Andoriel. Usmál se a přejel rukou po narůžovělé stěně. 

„Moc dobrý nápad,“ zašeptal si pro sebe. 

Dotyk cizího vědomí ho zasáhl bez varování. Nejdřív se v něm skoro utopil, pak pochopil, 

že s ním komunikuje sama loď. Byla to tak nová zkušenost, že jí v první chvíli skoro odmítl, 

ale jeho přirozená zvědavost to nedovolila a za chvíli se k ní přidal i vědecký zápal, když 

zjistil, že se díky takovému spojení může o organických lodích dozvědět takové věci, za jaké 
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by třeba Rodney dal pár let živo… Rodney už žádný život nemá, blesklo mu hlavou a raději 

se soustředil na virtuální procházku s tím nejzasvěcenějším průvodcem – samotnou lodí. 

Nevěděl, jak dlouho stál pod sprchou s rukou přilepenou ke zdi. Voda na něj tekla stále 

stejným proudem a stále stejně příjemně teplá. Jediný ukazatel času v prvním okamžiku byla 

Radkova rozmáčená scvrklá kůže. 

Dalším pomocníkem v dlouhých dnech čekání a bezesných nocích se stal terminál 

zabudovaný do jednoho z panelů obkládajících stěny pokoje. Radek mohl buď stát u něho, 

nebo ho přemístit na stůl opřený o nedalekou zeď a pohodlně si k němu sednout. Po prvním 

otevření mu to trochu připomnělo krátkou dobu, kdy měli na Atlantis wraithskou databázi. 

Brzy zjistil, že jeho přístupy jsou omezené, přesto se dozvěděl spoustu nových věcí. Zvlášť 

vesmírné anomálie byly pečlivě popsány i s místy, kde se vyskytují. Pročítal je a napadlo ho, 

že mu je styl popisu povědomý. Tentokrát na jméno tvůrce přišel brzy. Andoriel. Narazil na 

její zápisky, proto mu připadaly známé. Její způsob vyjadřování si pamatoval moc dobře. 

Po návratu z další pracovní návštěvy, kdy sice opravil recyklaci odpadních látek, ale Ann 

nenašel, se u něj znovu zastavil Ace. 

„Brzy budeme hotovi s plavidly, která tvoje opravy požadují. Pokud nenajdeš, co hledáš, 

bude to složitější. Připrav se na to, že počet vojáků doprovodu se zase rozšíří a na některé lodě 

se vůbec nedostaneš.“ 

Radek si povzdechl. „Děkuju,“ vypravil ze sebe. Právě přemýšlel o tom, kolik bezesných 

nocí ho ještě čeká, a jestli se ještě někdy v životě pořádně vyspí, i kdyby Ann našel hned na 

dalším plavidle. 

„Brzy mě čeká setkání s nejvyšší královnou. Na její loď nepůjdeš v žádném případě. Ani 

by o tobě neměla vědět,“ pokračoval Ace. „Pokusím se u ní i na ostatních lodích, kam se 

nedostaneš, po Ann poohlédnout sám. Její podobu si pamatuji.“ 

Radek si vzpomněl, jak nevybíravě se mu wraithský velitel v prvních dnech probral 

vzpomínkami, když mu dovolil najít tam tvář Ann. Nechápal, proč to chce vědět, ale netroufl 

si odporovat, aby jeho záchranná výprava neskončila dřív, než začala. Po Aceových 

posledních slovech překvapením otevřel ústa a zůstal na velitele civět. Wraith si dovolil 

rychlý úsměv. Malého nervózního vědce jen tak něco nepřekvapilo, ale jemu se právě 

povedlo, že ztratil řeč. 

„Teď zůstaň tady, jsme nad planetou, která není bezpečná,“ otočil se velitel k odchodu. 

Doktor Zelenka se chtěl zeptat, od kdy je sklizeň nebezpečná a jestli náhodou nejsou u 

Země, ale Ace se po něm ve dveřích otočil a Radek pochopil, že nebezpečí je skutečné a se 

Zemí nemá nic společného. O to zvědavější byl. Co by mohlo Wraithům nahánět hrůzu? 

Stoupnul si těsně za dveře a zaposlouchal se do tlumených zvuků v nejbližším okolí. Už to 

chtěl vzdát, protože čekání bylo dlouhé a všude vládl klid, když se najednou povyk strhl snad 

přímo u jeho dveří. Neodolal a otevřel je. Pokud před nimi byl nějaký hlídač, zmizel. Křik a 

dupot se ozýval za nejbližší zatáčkou a rychle se blížil. Radek couvl zpátky do pokoje, dveře 

nechal otevřené a jen opatrně vykukoval, aby mu nic zajímavého neuniklo. 

V ohybu chodby se objevil divný tvor. Doktor si všiml dlouhých uší svázaných fialovou 

mašlí, silného copu, visícímu přes rameno a huňatého pruhovaného ocasu s holým spirálovým 

koncem. Přesto ani na okamžik nezapochyboval, že tvor je mužského pohlaví, pokud nějaké 

pohlaví měl. Těsně za ním se hnali wraithští vojáci a snažili se ho chytit. Radek zahlédl 

jednoho, který ho často doprovázel na lodích. Pamatoval si ho jako kliďase připraveného 

zasáhnout, jakmile by cokoli ohrožovalo „chráněnou osobu“. Přikrčil se ve dveřích, a když 

tvor probíhal okolo, podrazil mu nohy. Připadal si jako na základní škole, kde se podobnými 

vtípky často bavil. 

Tvor udělal kotrmelec a rozplácl se pod nohama Aceovi, který se objevil na druhé straně 

chodby. Velitel ukročil stranou a vojáci se na tvora sesypali. Radek stál ve dveřích a díval se, 
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jak tvora pevně spoutávají, pak zvedl oči a couvnul, aby se před ním vchod zavřel. Ace 

spokojeně kývl. Doktor zareagoval naprosto správně. 

Radek Zelenka se za dva dny protahoval a kroutil na všechny strany. Pohybu nikdy moc 

nedal, ale zůstat tak dlouho v jediné místnosti, to bylo i na něj trochu moc. 

„Jak to tady mohla Ája vydržet?!“ vykřikl vztekle, když mu zalupalo v rameni, až měl 

pocit, že se mu do něj někdo dostává příborovým nožem. 

Ode dveří se ozval veselý smích. 

„Ája celé dny neseděla. Pěkně si s ní tady užili, co jsem slyšela,“ řekla Maya a zastavila se 

u vstupu, aby počkala, jestli jí Radek pozve dál. 

„Je vůbec někdo, kdo by ji neznal?“ zavrčel Radek a opatrně se narovnával. Mávl přitom 

rukou, že Maya může vejít. „Co jsi slyšela? A kdo vůbec jsi?“ zeptal se, jakmile vešla a 

zvědavě se rozhlédla. 

Maya nakoukla do sprchového koutu a zastavila se, aby si prohlédla obraz nad lůžkem. 

Radek pořád čekal, jestli mu odpoví na některou z otázek. 

„Jo, jo,“ pronesla zamyšleně, a pak ho stručně informovala, kde se spolu mohli setkat. 

Sotva zpozorovala, že mu události zapadly do sebe, přešla k ještě stručnější zprávě o 

Andoriel. Tiše se bavila tím, jak jen zalapal po dechu, když zjistil, že se Ája proháněla po lodi 

a z nějakých zákazů a příkazů si nic nedělala. Maya ještě nějakou dobu odpovídala na 

Radkovy otázky a sama se ptala na všechno, co jí napadlo. Přerušil je až příchod jednoho 

z vojáků s něčím, co Radek označoval za večeři, i když podle jeho vnímání času bylo teprve 

odpoledne. 

Maya se podívala na tác a s úšklebkem odešla. Taková strava už jí dávno nic neříkala. 

Další den ale byla u Radka znovu a odcházela po dlouhé době. 

Radek se díval na dveře, které se za ní zavřely, a usmíval se. Tak dobře si už dlouho 

nepopovídal. Ale nevadilo mu, že se pak už neobjevila. Pochopil, že nemá čas, protože se loď 

začala připravovat na setkání s nejvyšší královnou. Anat, jak se vyjádřil Ace, byla náročná, 

panovačná a nepředvídatelná. Některá místa v lodi bylo potřeba dobře zabezpečit před její 

případnou zvědavostí. 

„Asi poslední pracovní návštěva před příletem na pozici Anat,“ řekl Ace Radkovi, když ho 

vedl na další wraithskou loď. 

Radek se mdle usmál. Další procházka zásobárnou v něm vzbuzovala tak rozporné pocity, 

že by ji nejraději odvolal. 

„Je tady!“ otočil se za dvě hodiny přeskakujícím šepotem k jednomu ze svých strážců. 

„Dej vědět veliteli, že jsem ji našel.“ Voják nijak nereagoval a Radek jen doufal, že se jeho 

objev k Aceovi dostane. Snažil se pokračovat v opravě, ale ruce se mu začaly tak třást, že si je 

opřel o stěnu a pak je spustil podél těla a sbalil do pěstí. 

„Je něco v nepořádku? Žádáš přístup z jiného místa?“ chtěl vědět místní důstojník. 

Postával opodál a napůl nevraživě, napůl zvědavě sledoval lidského vědce, který toho o jejich 

lodi věděl víc, než celá posádka včetně velitele a královny dohromady. 

„Přemýšlím,“ zavrčel doktor Zelenka a klouby na rukou mu zbělaly.  

„Jsi hotový?“ zeptal se Ace. Objevil se z ničeho nic vedle Zelenky a zachmuřeně zíral na 

obnažený přívod energie. „Musíme co nejrychleji odletět.“ 

„Ale…,“ protestoval Radek vyděšeně. Velitelské gesto ho umlčelo a v čele ucítil drobné 

mravenčení a uslyšel nesrozumitelný mumlavý hlas. Potřásl hlavou. Nechápal, co se děje. 

Přitiskl částečně odříznutý plát lodní stěny přes spojené vedení, počkal pár vteřin, než se 

organická vlákna spojí a odstranil svorku, aby energie mohla volně proudit. Tiché pípnutí 

nedalekého terminálu potvrdilo, že oprava se podařila. 

„Půjdeme,“ pobídl ho Ace. Jeden z vojáků vzal doktora za loket a odváděl ho do přepravní 

lodě, kterou používali při návštěvách cizích plavidel. 
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Nechal se vést bez protestů. Cítil se divně otupěle. V lodi se sesunul na sedačku u zdi a 

zůstal sedět s očima nepřítomně upřenýma před sebe. Uslyšel, jak velitel blízko něj něco říká, 

ale nevěnoval tomu pozornost, ani když si jeden z vojáků sedl vedle něj. 

„To je ale milé přivítání,“ řekl najednou ženský hlas. 

Radek vyskočil a divoce se rozhlédl. „Ann!“ vykřikl. 

Vedle něj neseděl jeden z vojáků, ale jeho dlouho hledaná žena. 

„Ann,“ vydechl Radek a natáhl k ní ruce. 

Ann se zvedla a chytila ho kolem krku. Přitiskla se k němu a rozplakala se. Když pro ni 

před chvíli přišli a odváděli ji nekonečně dlouhými chodbami někam do neznáma, byla 

přesvědčená, že je to její poslední cesta. Místo smrti se potkala nejdřív s Wraithem, který se 

k ní choval jako k člověku, a pak i se svým mužem. Mezi vzlyky to šeptala Radkovi do ucha, 

skoro se lekla, když se rozesmál, a trochu se od něj odtáhla. 

„Jako k člověku?“ opakoval po ní vesele. Přejel jí rukou po tváři, uhladil jí vlasy na krku a 

palcem přejel po stružkách slz. „To už bys byla mrtvá,“ řekl s úlevným povzdechem. Pootočil 

se, aby viděl na Ace. 

„Děkuju. Jsem tvým dlužníkem,“ řekl procítěně. Sice mu tichý hlásek našeptával, že 

všechny ty cizí lodě, co velitel navštívil spolu s ním, určitě Aceovi slouží k nějakému tajnému 

záměru, ale rozhodl se hlásek ignorovat. Wraith splnil, co slíbil – našel Ann. A co víc, Radek 

si rozšířil vědomosti a znalosti o wraithských lodích do takové míry, že po návratu na Zemi 

snad budou moci vymyslet účinnou obranu. 

  „Budu na to pamatovat,“ pokynul Ace rukou a s trochou ironie pokračoval: „Platba za 

technickou výpomoc byla standardní a královna se moc nezabývala pár kousky z přeplněných 

zásobáren. Ví, že jsme se nemohli zúčastnit sklizně na Zemi a ostatní planety jsou dost pusté.“ 

Radek začal blednout, ale velitel ho nenechal moc dlouho přemýšlet: 

„Připravte se na dlouhý pobyt v pokoji. Budete potichu a dveře zůstanou v každém případě 

zavřené. K Anat nám zbývá necelý den letu, už se nebudu dál zdržovat, je třeba skoncovat 

s rusály jednou provždy.“ 

Radek si vzpomněl na divného tvora s dlouhýma ušima, kterého pomohl zadržet, když se 

proháněl po lodi, vzal Ann za ruku a odvedl ji Aceovou lodí, kde mezitím přistáli, do pokoje.  

Už se těšil, jak zajásá nad pohodlnou postelí a sprchou. Ani Radek takovým vymoženostem 

neodolá. Po každé návštěvě cizí wraithské lodi měl pocit, že si její pach musí ze sebe 

zdrhnout, i kdyby mu nezůstala žádná kůže. 

 

 

 

74. Domácí boje 

 

Andoriel se pomalu soukala do čistých šatů a upíjela přitom z velkého hrnku silný bylinný 

čaj s medem. Cítila, jak se jí postupně vrací síla a připadala si z toho dost unavená. 

S přemáháním zvedla koutky úst k úsměvu. Slyšela, jak ve vedlejším pokoji netrpělivě 

přechází John Sheppard a čeká, až se Ája konečně rozhodne, že je čas na přesun. 

„Tak můžeme?“ přivítal ji, jakmile se objevila ve dveřích. V ruce svíral vysílačku 

připravený dát pokyn na Celeste Grey, že je může asgardským paprskem přenést na palubu a 

vzápětí do Cheyennské hory. 

„Spěcháš někam?“ zamračila se na něj Andoriel. Dopila poslední zbytek čaje a odložila 

hrnek do dřezu. Zůstala stát zády k Johnovi s rukama opřenýma o pult a zhluboka se 

nadechla. Vůbec se jí nechtělo naskočit znovu do toho šíleného vlaku skrývajícího se za 

jednoduchou značkou SG. 
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John povytáhl obočí. „Mám Nathanovi říct, že má s lodí počkat, až… až co? Uděláš si 

make-up?“ Mluvil ostře, ale pohled, kterým Andoriel sledoval, byl ještě pořád dost vyděšený. 

Když ji konečně našel, měl neodbytný pocit, že byla na hranici smrti. Opatrně se o tom zmínil 

a ona mu to nevyvrátila, jen pokrčila rameny a začala se vyptávat na to, jak se dostal zpátky 

ke staré práci. 

Ája se zasmála a otočila se k němu. „Nemyslím, že by to pomohlo, ale jestli myslíš -,“ 

ušklíbla se na něj. Neodpověděl a pohledem ji poháněl, když se vydala po bytě a házela do 

objemné tašky všechno, co jí přišlo pod ruku. Nějakou dobu trvalo, než se začala z různých 

místností vracet s prázdnýma rukama, až nakonec zůstala stát nad otevřenou poloprázdnou 

taškou. 

„Tak jestli to musí být,“ povzdechla si, „ to je všechno.“ 

John něco krátce zamumlal do vysílačky a než se Ája rozkoukala, stála na chodbě před 

kanceláří velitele SG. John sotva kývl na rozloučenou a někam zmizel. Nelitovala, boj se svou 

neochotou dělit se o poznatky o Wraithech stejně bude muset vybojovat sama a ošklivé 

prostředí SGC jí v tom určitě nepomůže. Věděla, že jako vždy se toho od ní lidstvo moc 

nedozví. 

„Ahoj, Paule, doufám, že pro mě máš…,“ začala hned, jak krátce zaklepala a bez vyzvání 

otevřela dveře do kanceláře. „Och, promiňte,“ zamumlala. Za stolem neseděl generál Paul 

Davis, ale někdo neznámý. Už chtěla zase zavřít, když ji neznámý muž pozval dál. 

„Čekala jste někoho jiného,“ konstatoval. „Nejste první a nejspíš ani poslední. Generál 

Davis odešel ze zdravotních důvodů do důchodu a teď je to na mně. Paní Norová, vítám vás 

v SGC.“ Podal Andoriel ruku, pevně stiskl a zároveň se představil: „Thomas Hidllet. Nový 

velitel SGC. Dosadilo mě sice vojsko, ale hodnost žádnou nemám. Váš pokoj je připravený, 

ukážou vám ho. Až se zabydlíte, někdo vás odvede do laboratoře, kde se schází protiwraithská 

skupinka. Nebo víte co? Doprovodím vás do pokoje sám.“ 

Přes Ájinu snahu chopit se svých zavazadel, popadl její tašku a hodil si ji na rameno. „Moc 

toho nemáte,“ poznamenal a mávl rukou ve směru, kterým se měli dát. 

Andoriel šla vedle něho a neodolala, aby po něm každou chvíli po očku nekoukla. 

Vzbuzoval v ní rozpaky a ani nejdřív nevěděla proč. Vypadal docela příjemně. V černém 

oblečení vynikla jeho bílá pleť a zářivě modré oči s výrazem, který se měnil z pobaveného na 

potměšilý a zpátky, i když se snažil tvářit vážně, jí připadaly milé. Delší černé vlasy se mu 

pod ušima začínaly kroutit a jejich konečky se lehce dotýkaly ramen. Výškový rozdíl něco 

přes dvacet centimetrů byl příjemný. Andoriel se narovnala a připadala si – patřičně. Lepší 

slovo ji pro ten pocit nenapadlo. 

Zadívala se před sebe a ušklíbla se. Stará stodola dobře chytá, napadlo ji staré přísloví. Až 

když se zasmála nahlas, uvědomila si, že to asi bylo nevhodné, ale pohodila hlavou a 

zašklebila se na fešáka vedle sebe. 

„No, nový veliteli SGC Thomasi Zatímnevímjakdál, aspoň něco pozitivního v těhle 

ošklivých šedých chodbách,“ řekla vesele. 

Podíval se na ni trochu zaraženě a to ji znovu rozesmálo. Poděkovala, když jí otevřel dveře 

do pokoje, sebrala mu svoji tašku a nekompromisně mezi nimi zavřela. Bude si muset na ty 

jeho zářivě modré oči v úzkém obličeji chvíli zvykat. 

Ace si prohlížel Anat a nemohl se zbavit myšlenky, že takhle přepadlou ji ještě neviděl. 

Pohybovala se trhaně a v řeči i myšlenkách přeskakovala bez souvislostí mezi různými 

tématy. Nedostatkem potravy to být nemohlo. Cestou na můstek si všiml, že zásobárny 

praskají pod tíhou uskladněných lidí. Přesto měla Anat propadlé tváře a tenké paže, kterými 

pohybovala jako raněný pták. Znovu ji ujistil, že s rusály na povrchu planety s bývalou líhní si 

poradí i bez její pomoci, a bez protestů strpěl její nedůvěru vyjádřenou nejen slovně, ale i 
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telepaticky. Chladně se uklonil a ukázal na hoobrazovku uprostřed můstku. Michael právě 

ohlásil splnění úkolu a vojáci Aceovy posádky začali s likvidací rusálů. 

Anat se na to chvíli roztržitě dívala, pak se otočila ke dveřím a pokynula, že ji má velitel 

následovat. 

Ace se po straně podíval na Krabata. Černý pramen vlasů nad čelem královnině prvnímu 

muži prokvetl šedými proužky a vypadal podobně strhaně, jako královna, přesto ani mrknutím 

oka Aceovi nenaznačil, co se na jejich lodi děje. 

Anat Ace vedla do svých pokojů. Před vstupem se zarazila a podívala se na Wraitha skoro 

omluvně. 

„Moje dcera si přeje se s tebou seznámit. Prosím, buď trpělivý.“ Otevřela dveře. 

Ace zaváhal, než vešel dovnitř. Nikdy neslyšel o tom, že by se královna takto vyjadřovala 

o své dceři. Jeho první tiché nadšení, že se setká s Ana-al nebo s Baanan vzalo rychle za své, 

když v místnosti potažené tmavým suknem uviděl malou osůbku s rukama založenýma před 

sebou. Měla nepochybně wraithské rysy, ale zároveň nevypadala jako žádný jiný Wraith 

včetně Michaela a Mayi. 

„Své dcery už nikdy nepotkáš,“ řekla mu na uvítanou. „Jedna doplatila na svou pýchu a 

stala se potravou pro rusály a druhá bojovala o své tělo, dokud ji nezničila katastrofa, která 

zasáhla celou jednu solární soustavu.“ 

Ace cítil, jak se mu rozbušilo srdce, a stiskl prsty do pevných pěstí. Ani ho nenapadlo, že 

by jí neměl věřit. Věděl, že mluví pravdu. 

„Děkuji ti za pozdrav, i já tobě přeji příjemný den,“ řekl, když se mu podařilo uvolnit 

zaťaté zuby. 

„Alexis,“ vzdychla královna, přešla kolem velitele, stoupla si před dceru a pohladila ji po 

ramenou. „Proč jsi to neřekla mně, Sisi? Jsou to – byly to i moje dcery,“ opravila se a v hlase 

jí zazněl ublížený tón. 

„Já jsem tvoje dcera,“ usmála se na ni studeně Alexis, pak se jí tvář vrátila k vážné masce a 

královna sebou cukla, jako by ji někdo odstrčil. 

Ace zaznamenal krátký zápas myslí, ve kterém starší podlehla až překvapivě rychle, a Anat 

se stáhla do kouta místnosti. 

Alexis si Ace prohlížela jako nový mírně zajímavý exponát, pak na něj zaútočila 

myšlenkou. Wraith se nesnažil jí nějak bránit, jen ji odrazil stranou a nechal rozplynout. Sisi 

se zamračila a pohodila hlavou, až se jí různobarevné prameny vlasů rozletěly do všech stran. 

Zkusila to znovu se stejným výsledkem. 

Wraith se na ni díval s pohrdavým znechucením. Byla silná. Silnější, než ostatní 

Wraithové, a kdyby nebylo Andoriel, která se pod Aceovým vedením naučila odvracet 

mentální útoky mnohem silnějších telepatů, byl by jí podlehl stejně, jako se to stalo Anat. 

Taková moc ale měla být usměrněna hned, než začne páchat škody na vlastním druhu. Že tuto 

výchovu Anat zanedbala, bylo neomluvitelné. 

„Tyyy!“ zasyčela na něj Alexis a přetrhla mu další myšlenky. 

Nový útok byl mnohem horší, a než se Aceovi podařilo ho zvládnout, na čele se mu 

třpytily drobné kapičky potu. 

Sisi vztekle dupla nohou do země, rozpletla ruce spojené před tělem a ukázala ke dveřím.  

„Vypadni!“ zaječela. Takhle jí ještě nikdo neodolával. 

Ace jí věnoval poslední zamyšlený pohled a odešel z místnosti. Anat se snažila vyplížit 

s ním, ale rozkazovačný hlas dcery ji zarazil. Wraith se ohlédl, ale nesnažil se pomoci. To 

bylo mezi královnami, ať už měly jakýkoli věk. Letmo pohlédl na Krabata a napadlo ho, že 

mu nezávidí. Být velitelem na takové lodi bylo jako bojovat se svou rodinou o holý život. 

Krabat stále nereagoval, i když Ace nechal svoji myšlenku volně plynout. Až když viděl 

jenom Aceova záda, naznačil malou úklonu jeho směrem. 
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„Počkej!“ zarazil Ace výkřik Anat, než stačil nastoupit do malé přepravní lodi a odletět. 

Ustoupil jí z cesty a pevně za nimi zavřel vstup. 

Anat se zapotácela, dosedla na jednu ze sedaček u stěny, opřela si hlavu a se zavřenýma 

očima prudce oddechovala. 

Přepravní loď vyletěla do vesmíru a zakroužila, aby nabrala kurz k Aceovu plavidlu. 

Sotva přistáli, velitel sdělil pilotovi, že odlétají na opačnou stranu planety. Sledoval přitom 

Anat, která se očividně vzpamatovávala. Odvedl ji do své kajuty a snažil se, aby měla 

pohodlí. Byla to pořád nejvyšší královna a on nemohl převzít její místo. Skoro zalitoval, že 

nemá po ruce Teylu s jejím wraithským genem, kterou by mohl zmanipulovat, aby Anat 

zabila a zbavila se pak i Alexis. Všechno by bylo jednodušší, kdyby měl moc ve svých rukou. 

„Můžeš tu zůstat, jak dlouho budeš chtít,“ nabídl královně neochotně. Byla jen otázka 

času, kdy se Anat vrátí ke svým starým způsobům a začne bojovat o nadvládu. 

„Nemůžu se zdržet moc dlouho,“ odpověděla těžce. „Nezvládnou ji. Nikdo ji nezvládne, 

ani já ne, ale když jsem u ní, nechá loď na pokoji a posádka může fungovat, jak je zvyklá.“ 

„Kdo…?“ začal Ace. Pak si uvědomil, že takové dotazy jsou nad rámec jeho pravomocí.  

Anat rezignovaně mávla rukou. Užívala si toho, že se jí nikdo nepřehrabuje v hlavě, a 

docela ráda ústně odpověděla: 

„Baal. Ten – ten tvor, co -,“ zamnula si rukou zátylek a ztěžka polkla. 

„Baal,“ opakoval tiše Ace. „Aha.“ Pamatoval se, jak královnu ovládl tvor podobný hadovi, 

který si říkal Anat, a snažil se převzít nejenom vládu nad Wraithy, ale také do galaxie Pegas 

pozvat svého druha Baala. Nebyli si tehdy jisti, jestli se hadovi-Anat podařilo odeslat Baalovi 

zprávu a dlouho čekali, kdy se objeví nějaká přízračná loď plná hadů odhodlaných obsadit 

celou galaxii. Nikdo nepřiletěl a Ace na Baala skoro zapomněl. 

„Ty potvory mají genetickou paměť,“ pokračovala Anat. „Alexis si pamatuje všechno 

nejenom jako gout, nebo jak si to její otec vlastně říkal, ale také jako Wraith.“ Poslední slova 

skoro vzlykla a z očí jí vypadly dvě velké slzy. 

Ace si pomyslel, že vzniku Alexis musela být přítomna i Anat, ale nahlas nic neřekl. 

Spoléhal na to, že královna odložila telepatii jako příliš často používaný doplněk, kterého se 

ráda na chvíli zbaví. 

Anat se pomalu zhluboka nadechla a narovnala se. „Bude z ní dokonalá královna,“ řekla. 

„Bude nejsilnější, ovládne všechny a všechno. Nikdo proti ní neobstojí. Moje krev.“ Oči se jí 

zamžily představou všech možností. Ramena jí postupně klesla a nakonec svěsila hlavu. „Ale 

kdo s ní vydrží? Kdo podpoří moji holčičku? Nemůže zůstat sama.“ Už jen šeptala. 

Ace stiskl rty, aby nepronesl něco o nutnosti kázně. Rozhodování nebylo na něm.  

Královna se usadila do pohodlného křesla, zavřela oči a pohnula prsty rukou na znamení, 

že si chce odpočinout. 

„Až budu chtít odejít, zavolám tě,“ řekla. 

Ace naznačil úklonu a odešel. Procházel loď a kontroloval, jestli jsou všechny důležité 

dveře náležitě zabezpečeny. V celém plavidle vládl klid přesně, jak si to přál. Došel na 

můstek, oběma rukama se opřel o středový pult s hoobrazovkou a svěsil hlavu. Také si 

potřeboval odpočinout po setkání s Alexis a nečekanou návštěvou Anat. Mimochodem 

zaznamenal, že boj s rusály byl úspěšný a výsadek se vrátil z planety, ale zkoumání 

podrobností odsunul na dobu, kdy bude královna pryč. 

Odpočinek netrval dlouho. Anat se objevila na můstku, aniž by jí kdo doprovázel, a 

ledovým hlasem se začala ptát na několik uzavřených vstupů. Ace ji klidně informoval o 

opravách a nebezpečích, která za zamčenými dveřmi číhají, a vzápětí chtěl sám vědět, jestli si 

královna přeje návrat na svoji loď. Dočkal se tvrdého pohledu a strohého přikývnutí. 

Ke královnině plavidlu se na Aceův příkaz vraceli oklikou, kterou přijala sotva znatelným 

úlevným povzdechem. Jak se blížili k Alexis, byla královna zase nervóznější a zmatenější, a 
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když měla nastoupit do přepravní lodi, kterou pro ni poslal Krabat, napadlo ji, že by pro její 

psychické zdraví bylo lepší lodičku otočit a odletět někam do neznáma. Ta slabost ji ale hned 

přešla, a když vstupovala na svou mateřskou loď, tvářila se zase tak, jak se na nejvyšší 

královnu patří. 

„To je dobře, že jsi tady,“ ozval se jí okamžitě v hlavě hlásek Sisi. „Jsme tady moc 

dlouho, a jak jsem zjistila, nechala jsi za sebou nějakou nedodělanou práci. Svolej celou 

flotilu, letíme skoncovat s tou planetou, kde jsi nechala spoustu potravy ladem.“ 

 

 

 

75. Kdo z koho 

 

„Nevyhneme se jí,“ zavrčel pilot a ruce mu pořád létaly po panelu. 

Jennifer Keller se líně pootáčela, ale bylo jasné, že nemá šanci uniknout před rychle se 

blížícím kusem planetky. 

„Kde je nějaká sonda? Potřebuju lepší pohled,“ pokračoval pilot v samomluvě do 

naprostého ticha, které zavládlo na můstku. 

„Posílám obraz,“ odpověděl někdo ze zadní části. 

„Jo, jo,“ mumlal pilot. „Řekněte posádce, ať vyklidí dolní paluby.“ 

Evan Lorne se na něj díval s očekáváním, že z něj snad konečně vypadne, co vymyslel, ale 

pilot mlčel. „Pane Michalsi, co máte v plánu?“ zeptal se, když se mu čekání zdálo moc 

dlouhé. 

„Ještě chvíli,“ odbyl ho Lugh Michals a předklonil se, aby lépe viděl. 

„Máme chvíli?“ zeptal se Evan, opřel se v křesle a rukama sevřel postranice. Planetka už 

zabírala většinu pohledu a bylo vidět, jak se pomalu otáčí, aby Jennifer Keller nastavila svoji 

nejostřejší část. Aspoň tak to Evanovi připadalo. 

„Celé posádce: Připravte se dosednout,“ řekl najednou Lugh. Pozemská loď se dostala 

spodní částí proti planetce a vysunula vzpěry. „Přistání za pět… čtyři…,“ 

Trysky jely naplno, aby pomohly částečně pracujícím podsvětelným motorům a oddálily a 

změkčily pád lodi tak, aby bylo možné ho označit za „trochu tvrdší přistání“. Roztřepený kus 

vesmírného tělesa už zaplňoval celou obrazovku a Evan si všiml malé rovné plošiny u 

jednoho z bezedných srázů. Netroufl si odhadnout, jestli je plošina dost velká, aby se tam 

vešla jejich loď, ale rozhodl se věřit úsudku Lugha Michalse. 

„Tři… dva… jedna – kontakt.“ 

Jennifer Keller se otřásla, nahnula na bok, něco prasklo a něco se se strašlivým skřípáním 

trhalo. Loď klouzala a zároveň v ní vibroval každý šroubek. Evan cítil, jak mu klepou o sebe 

zuby a nedokázal stisknout čelist tak, aby cvakání zastavil. Rukama svíral opěrky a nohama se 

vzpíral, aby se udržel v křesle. Podlaha pod ním se prudce zhoupla. Už se mu zdálo, že přes 

všechnu svoji snahu skončí na zemi, když všechno přestalo. 

Každý z posádky zůstal strnule stát nebo sedět a čekal, jestli bude rozpad lodi po nárazu do 

planetky pokračovat. Pak se ozval tichý výdech, nervózní zakašlání a klepnutí, jak upuštěná 

propiska dopadla na podložku. 

„Pane Michalsi, paní Becceová, hlášení.“ Evan se posunul v křesle a rozhlédl se po 

můstku. Žádné škody na první pohled neviděl, ale to nemuselo nic znamenat. 

„Sedíme na celkem rovné ploše. Přišli jsme o tři vzpěry. Dvě jsou pryč úplně a jedna se 

vlámala dovnitř lodě. To byl ten ošklivý zvuk před chvílí,“ ujal se slova Lugh Michals. 

„Zbývající jsem zatáhl, takže sedíme na břiše. Odlepit se by byl v současnosti problém. 

Navrhuju, abychom takhle zůstali, pokud to půjde.“ 
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„Spodní část lodi je poškozená. Vlámaná vzpěra roztrhla předěl mezi poslední a 

předposlední palubou, přerušila vedení, prorazila chladící systém a ťukla do strojovny. 

Podsvětelné motory jsou úplně mimo provoz,“ navázala na něj Monique Becceová u vnitřních 

senzorů. „Z ošetřovny hlásí raněné, devět lidí se pohřešuje. Zatím se mi nepodařilo zachytit 

jejich podkožní čipy. Moment, rozšířím pátrání -,“ přejela prsty po obrazovce a potřásla 

hlavou. „Nic. Opravářské čety se vrátily ke své práci. Štíty drží. Nejdou na plný výkon, ale 

k běžnému provozu to stačí. Dálková komunikace zmizela. Ztratili jsme ji asi někde cestou. 

Na spojení se Zemí můžeme zapomenout. Technici mají teď o hodně víc práce a už přicházejí 

první žádosti o převedení všech, kromě nezbytné obsluhy, aby byly opravy co nejdříve 

hotovy.“ Mluvila s očima přilepenýma k monitoru a přejížděla po něm prsty, jak třídila nová 

data. Nadechla se k pokračování, když jí do řeči skočil další důstojník. 

„Určitě by se měli oprav účastnit všichni. Už známe trajektorii úlomku, na kterém sedíme, 

a není to dobré.“ Zvedl oči a ujistil se, že ho všichni poslouchají. Rozhodně takovou zprávu 

nechtěl říkat víckrát, než bude nezbytně nutné. 

„Trosky solární soustavy se chovají dost chaoticky, ale mají jedno společné – všechny 

pomaleji nebo rychleji míří ke zbytku slunce. Našemu kousku bude trvat jen pár dní, než nám 

začne být horko. Otázka je, jestli nám bude na opravy stačit pár dní.“ S očekáváním odpovědi 

zvedl hlavu. 

Evan Lorne si mnul čelo a všichni ostatní na můstku se dívali na svoje monitory a 

zamračeně studovali informace, které stále nabíhaly. 

„Spolupracujte na harmonogramu oprav, hlídejte pohyb toho ‚našeho kousku‘,“ Evan 

mluvil volně do prostoru a při posledních dvou slovech se pousmál. Hned zase zvážněl a 

pokračoval: „Nechte obsazené jenom základní pozice. Všichni ostatní budou k dispozici 

opravářským týmům. Rozpis prací chci co nejdřív. Najděte těch devět ztracených. Teď jdu na 

ošetřovnu.“ Vstal. 

Doktor Geoffrey Xang byl ještě nepříjemnější než kdy dřív. Ošetřovna byla plná a lidé 

s lehčími úrazy čekali na ošetření v přilehlé chodbě. Evan se snažil s každým prohodit aspoň 

pár slov a postupně se propracoval až za doktorova záda. Naklonil se a zjistil, že právě 

probíhá akutní operace. Pacientka byla jen v lokální anestezii a k Evanovu zděšení se pokusila 

o úsměv, který vyšel do děsivého šklebu, když velitele lodi uviděla vykukovat zpoza 

doktorova ramene. 

„Když už jste tady, generále,“ zavrčel Xang aniž se otočil, „vemte támhle tampón a můžete 

mi otřít čelo.“ 

Evan se rozhlédl, na nenápadné mrknutí sestry vzal velký chomáč gázy a připlácl ho 

doktorovi na čelo. 

Xang zafuněl, když se chomáč nasáklý potem odloupl z jeho čela. „Děkuju,“ zamumlal a 

dál si generála nevšímal. 

Evan couvnul, pak se otočil a při odchodu zahodil gázu do koše. Vracel se na můstek a 

spokojeně sledoval, jak ho míjejí hloučky lidí, některé zuřivě diskutující o nejlepším postupu 

při opravách. 

Na můstku s generálem zůstali jenom dva důstojníci, aby sledovali a koordinovali 

probíhající práce. 

Ze ztracených devíti členů posádky se podařilo zaměřit jeden lokátor kdesi hluboko 

v propasti, u které Jennifer Keller seděla, a ostatní našli při opravách namačkané v malém 

skladu na toxický odpad. Zámek u dveří se nárazem poškodil, takže nešly otevřít zevnitř, a 

jeho stěny byly důkladně odstíněné, aby nic nemohlo proniknout. V tomto případě bohužel 

neunikl ani náznak toho, že ve skladu někdo je, a než jednoho z procházejících napadlo otevřít 

dveře, tři z osmi zemřeli na zranění. 



292 

 

Evan si pro sebe opakoval, že to mohlo být daleko horší, ale stejně mu připadalo, že na 

zmínky o čtyřech obětech jejich ‚přistání‘ naráží při sebemenší příležitosti. 

Po pěti dnech byl povrch celé lodi opravený, většina vedení fungovala tak, jak měla, a také 

bylo jasné, že podsvětelné motory v dohledné době prostě pracovat nebudou. Kus planetky se 

přiblížil ke slunci a část pracně nastřádané energie chladila prostory u vnějšího pláště. 

Šéf strojovny Erik Savelli s kruhy pod očima hlubokými jako Grand Canyon na Evanův 

dotaz jen bezmocně rozhodil rukama. 

„Jestli někdo nepřijde se zázračným nápadem, jak se odlepit od toho kusu skály a dostat se 

dost daleko, než nás nějaký jeho zoubek rozpárá, tak jsme v háji.“ 

V dalších dnech se ve strojovně vystřídala řádka lidí z různých oborů, ale žádný „zázračný 

nápad“ se nekonal. 

Hlavní inženýr už nepoužíval termín ‚v háji‘, ale mnohem hrubší a hutnější výrazy, ale ani 

to nebylo nic platné. Stálé propočítávání úhlů, pod kterými by loď hnaná jenom tryskami 

mohla opustit zubatý úlomek, nevedlo k žádnému výsledku, na konci kterého by plavidlo 

zůstalo v jenom kuse, a nepomohl ani nápad se zapřažením stíhaček a Jumperů na dlouhá lana 

a řetězy. 

Čím víc se úlomek planetky blížil ke slunci, tím větší byly teplotní rozdíly na jeho povrchu 

a tím častěji se skalní jehly nad Jennifer Keller lámaly a ohrožovaly plavidlo. Také se začal 

bortit rovný kus skály, na kterém loď seděla, a nečekané pohyby malé plošiny prověřovaly 

opravený trup. Skupina techniků ve skafandrech, která se pokoušela zvenčí k plavidlu 

připevnit provizorní vzpěry, kdyby se Jennifer Keller přece jenom pokusila o odlet, musela 

být celou pracovní dobu připoutaná, aby je nepostihl stejný osud jako jediného člena posádky, 

který se při improvizovaném přistání dostal mimo loď a skončil v hluboké propasti. 

Úlomkotřesení vyvolané blízkostí slunce bylo stále silnější a celá posádka při každém z nich 

očekávala, že se loď sveze do propasti. Padaly i temné vtipy o cestě do pekel na tobogánu. 

Hlavního inženýra musel doktor Xang osobně postavit mimo službu, protože Erik Savelli 

odmítl odejít ze strojovny, dokud se nezhroutil uprostřed třístého padesátého devátého pokusu 

o opravu podsvětelných motorů. 

„Štíty drží, ale je jenom otázka času, než se na nás zřítí tak velký kus skály, že to 

nezvládnou, nebo než nás zasáhne náhlý výron kolabujícího slunce,“ řekla bezbarvým hlasem 

Monique. Při dvoučlenných hlídkách na můstku museli mít oba důstojníci celkový přehled a 

většina z možných kandidátů se raději připojila k pracujícím skupinám, než by nečinně seděla 

a sledovala, jak pomalu jdou opravy a jak rychle se loď na kusu planetky blíží k hranici 

zkázy, kam zasahovala destrukční činnost nestabilní hvězdy, která byla schopná letící úlomek 

i s lodí jediným malým prsknutím zničit. Hranici vytyčili hned zpočátku a její okraj se za 

relativně krátkou dobu sledování znatelně rozšířil, jak přicházely nové údaje o 

nepředvídatelném chování poničené hvězdy. 

Evan seděl s čelem podepřeným dlaní a po Moničině hlášení nezvedl ani oči. Nezbývalo 

jim než pracovat a doufat v zázrak. 

 

„Ano, zaútočíme na Zemi!“ vykřikla Anat z plných plic. Už měla dost Alexis a jejího 

věčného dožadování se pozornosti a prosazování dětských nápadů. Královna nebyla zvyklá 

ustupovat a přizpůsobovat své plány nikomu, natož malé holce, i když to byla její dcera a byla 

to ta nejsilnější osobnost, se kterou se Anat kdy setkala. 

Po královnině výkřiku konečně nastalo ticho a Wraithka se s úlevou opřela v křesle.  

„Zaútočíme na Zemi,“ zopakovala důrazně. „Nejdřív svolám flotilu, a to bude nějakou 

dobu trvat. Ale útok na Zemi bude,“ zdůrazňovala pořád, aby předešla dalšímu vydírání, 

vyhrožování a prosbám. „Než se flotila shromáždí K ÚTOKU NA ZEMI! najdeme hezkou 
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planetu s ideálními podmínkami pro další líheň. Až převezmeš vládu, budeš potřebovat 

vojáky i důstojníky, aby plnili tvé rozkazy.“ Zmlkla a čekala na reakci Sisi.  

Malá královnička vypadala jako osmiletá dívenka s velkýma hnědýma očima v bledé 

tvářičce a různobarevnými vlásky, které ztratily svou dětskou kučeravost a začaly se rovnat a 

protahovat. V bílých volných šatech by ji každá pozemská matka nazvala andílkem, ale Anat 

od začátku věděla, jaký ďábel se v ní skrývá, a přistihla se, že tají dech v očekávání odpovědi. 

„Vojáky a důstojníky?“ Alexis se nad královniným návrhem hluboce zamyslela a na sytě 

růžových rtech se jí pomaličku rozlil úsměv. „Ano, to bude hezké,“ souhlasila. „Najdeme těch 

planet víc, aby bylo hodně vojáků. Tahle galaxie je velká a ovládnout ji, k tomu bude potřeba 

obrovská armáda. Apokalyptické armády královny Alexis,“ zašeptala zasněně. 

Anat se také usmála a cítila, jak jí klesají stresem zvednutá ramena, prsty zaťaté do opěrek 

křesla se uvolňují a kroutí je křeč z přílišné námahy. 

„Začneme hned!“ vykřikla Sisi nadšeně. Vyskočila a myšlenkou zvedla na nohy i 

královnu. „Jdi to zařídit. Chci ty planety vidět. Hned,“ rozkazovala. Nadšením poskakovala a 

všechny opatrné námitky Anat, že vyhledání takové planety, natož několika planet, nebude 

tak jednoduché, odbyla mávnutím ruky. 

„Tak to bys už měla začít. Máš tady toho svého kamaráda, toho Ace, tak ať je aspoň trochu 

užitečný a ty planety najde,“ zašklebila se. Ten protivný Wraith se jí nechtěl podrobit , a to 

bylo něco, co mu Alexis nemohla odpustit. Bude jenom správné, když ho využije, než ho 

pošle do wraithských pekel. Napadlo ji, jak asi takové wraithské peklo vypadá, ale hned tu 

myšlenku opustila a soustředila se na představu velkých líhní chrlících dokonalé vojáky a 

poslušné důstojníky, všechny pod její laskavou vládou. 

„Na co čekáš?“ vyjela na Anat. Královna sotva došla ke dveřím. Prudce se tam otočila a 

ostře se podívala na dceru. 

„Na nic,“ ujistila ji chladným hlasem. Byla nadšená, že Země byla zapomenuta, a chvíle 

odpočinku jí dodala sílu k novému střetu. „Jdu předat tvůj příkaz tomu svému kamarádovi.“ 

Sisi naklonila hlavu na stranu a vzápětí se rozesmála. „Ano, mami, to udělej,“ řekla vesele 

a Anat cítila, jak jí při Alexiných slovech znovu začíná dloubat v hlavě. 

„A hlavně nezapomeň svolat flotilu, protože jakmile vyberu vhodné planety, asi čtyři,“ 

počítala na prstech,“ tak povedu útok na Zemi.“ 

„Ty? Ty budeš vybírat planety – čtyři – a povedeš útok?“ zeptala se Anat posměšně. Sáhla 

na ovládání dveří a zhroutila se vedle nich téměř bez sebe bolestí, za kterou, jak dobře věděla, 

mohla její dcera. 

„Jistě,“ řekla Alexis potichu. „Vyberu čtyři planety a povedu útok na tu odpornou planetu, 

co jí říkají Země.“ S opovržením se podívala na matku a odešla do zadního pokoje, aby si 

odpočinula před prvními velkými úkoly, které ji čekaly při dobývání planety, soustavy, 

galaxie, vesmíru… 

 

 

 

76. Mimo dosah 

 

„Cože budeme potřebovat?“ Alexisin hlas zazněl výhrůžně, ale Anat byla moc unavená na 

to, aby ji to zajímalo. 

„A jak si myslíš, že vzniknou noví vojáci?“ zeptala se a použila podobný tón jako dcera. 

Sisi se zarazila a chvíli přemýšlela. „Vylíhnou se z kokonů!“ řekla s vítězoslavným 

úsměvem. 
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„Správně. A jak se tam ty kokony dostanou, kdo je bude hlídat, opatrovat, a kdo do nich 

umístí zárodek nového života?“ ptala se dál královna. Aspoň na pár okamžiků si mohla 

připadat jako matka s dcerou. 

Alexis se na ni podívala a Anat si uvědomila, že to na ni celou dobu hrála. Sisi z tváře 

zmizel úsměv: „To je mi úplně jedno. Zařiď, ať tam jsou a vyklubou se co nejdřív. Letíme 

najít poslední planetu.“ 

Malá suita doprovodných plavidel kolem královského Úlu se semkla blíž k sobě a skočila 

do hyperprostoru, aby navštívila další slibně vypadající solární soustavu. Jedna z menších lodí 

zůstala na místě a vyslala signál, aby navedla dvě lodi s královnami a poškozené plavidlo 

určené jako inkubátor, na planetu, která se měla stát třetí základnou s wraithskou líhní.  

Poškozená loď měla co dělat, aby zvládla poslední cestu. Na její palubě zůstal jenom pilot. 

Ostatní členové posádky byli odsunuti na jiná plavidla a čekala je dlouhá služba strážců líhní. 

Po posledních událostech už to nebyla tak klidná práce, jako bývala v galaxii Pegas. 

Ace sledoval pohyb wraithských lodí na dálkových senzorech a praly se v něm protichůdné 

pocity. Cítil nadšení ze vzniku nových líhní a obavy z moci Alexis, které se pomalu měnily 

v nenávist, protože se mladá královnička určitě bude pokoušet ovládnout i jeho. Navíc se mu 

podařilo poznat některé Alexisisny plány při její snaze proniknout do jeho mysli, a teď se mu 

pořád vracelo, že by měl varovat Zemi, což považoval za zradu, ale myšlenky na varování 

lidstva se nemohl zbavit. Sisi nechtěla sklizeň, její cíle ohledně Země byly jiné než pouhé 

získání potravy. S přihlédnutím k novým líhním bylo její řešení krátkozraké. Možná by bylo 

vhodné Zemi varovat. 

Než se stačil rozhodnout, co bude pro něj nejlepší, vyrušil ho signál. Volání lodi, na které 

předal velení Zakovi, znělo naléhavě. 

Zak svého velitele informoval o tom, že posádka druhé lodi na hlídce byla přesunuta k nim 

a plavidlo samo se rozpadlo po napadení hlodavci. 

„Cože?“ Ace nedůvěřivě poslouchal hlášení o tom, že hejno myší a krys dokázalo 

rozkousat wraithskou loď tak, až vnější stěny nevydržely a plavidlo se rozpadlo. Důstojník 

žádal o pomoc nebo radu, protože obě posádky měly téměř plný stav a jedna loď nedokáže 

pro dvojnásobek Wraithů vytvořit přijatelné životní prostředí. 

„Jediná dobrá věc je, že při zničení lodi byli eliminováni i všichni hlodavci. Přesto jsem 

určil speciální hlídky, které monitorují podezřelé anomálie a kontrolují každý temný kout 

plavidla,“ uzavřel Zak své hlášení a s očekáváním se zadíval na Ace. 

„Dobře,“ pochválil ho velitel a podíval se stranou, aby určil přesný čas, kdy může doletět 

k Zemi. „Odešlu žádost na základnu stavitelů lodí a dohodnu s nimi nejlepší a nejrychlejší 

předání náhradního plavidla.“ 

Po dalších strohých instrukcích přerušil spojení a zhluboka se nadechl. Dilema, jak 

pokračovat dál, se vyřešilo pomocí tlupy hlodavců a jejich hladových zubů. 

 

Ann se celé noci budila s křikem a mávala kolem sebe rukama tak, že jich Radek Zelenka 

pokaždé pár chytil, než se Ann probudila úplně a uklidnila se. Pobyt v zámotku na ní nechal 

stopy v podobě děsivých nočních můr a pobyt na Aceově lodi, kde se bála opustit jedinou 

místnost a při pohledu do kterékoli bílé nebo maskované tváře propadala panice, jí na klidu 

moc nepřidal. Nechápala, jak se Radek může tak jednoduše a přátelsky bavit s démony, kteří 

je věznili. Nepomohlo jí vysvětlování, že ji posádka tohoto plavidla zachránila. Hlava to byla 

schopná pochopit, ale všechno se v ní vzpíralo, aby tomu opravdu uvěřila. 

Velitel za nimi chodil často, aby se ujistil, že mají všechno, co potřebují, a každý den 

některý z důstojníků přinesl tác plný jídla a další věci, o které požádali, ale Ann vždycky 

skončila v tom nejvzdálenějším koutě, stočená do vystrašeného uzlíku. Radek se před ní 



295 

 

snažil co nejvíc s Wraithy mluvit, aby ji ujistil, že jim nic nehrozí. Ann to sledovala 

vyděšenýma očima, a když to podle ní trvalo moc dlouho, zakrývala si uši.  

Po pár dnech jí Radek řekl, že ji na pár hodin opustí, protože musí splnit slib, který 

Wraithům dal, a Ann celý čas o samotě proplakala. Byla přesvědčená o tom, že se jí už 

manžel nevrátí a pro ni co nejdřív přijdou také. 

„Jak můžeš? Jak s nimi můžeš mluvit, natož spolupracovat?“ zeptala se ho po jeho návratu, 

když ho konečně pustila z objetí. „Musel jsi vidět, co dělají lidem,“ dodala tiše. 

Radek se na ni usmál. Měl pár hodin času při jednoduché opravě další wraithské lodi, aby 

promyslel, jak Ann uklidnit. Taky se už potřeboval vyspat bez přerušování. Začal trochu 

klopýtavě, ale postupně se rozpovídal a začal Ann vyprávět o svých zkušenostech 

s wraithskými útoky, o uspořádání jejich společnosti, o Andoriel, která okázala najít cestu 

k jednomu z nich – a on k ní, o tom, co vypozoroval na Atlantis i za poslední týdny na lodi, 

když ji hledali. Skončil tím, jak se velitel plavidla snažil ji najít sám tam, kam Radek 

z bezpečnostních důvodů nemohl, a poukázal na servis, kterého se jim dostává, dokud se 

nedostanou zpátky na Zemi. 

Ann se mu do monologu snažila několikrát vpadnout, ale nedal jí prostor, tak nakonec jen 

sklonila hlavu a tiše poslouchala a doktor Zelenka sledoval, jak se postupně uvolňuje. 

„Dodržel slib a našel tě. Sám bych to nezvládl. O kolika lidech můžeš říct, že by udělali to 

samé třeba pro dalšího čověka, natož pro nějakého tvora, kterého považuijí za podřadného?“ 

zeptal se na úplný závěr. 

Nastalo ticho. Ann přemýšlela. Věděla, že o části Radkova života měla dosud jenom kusé 

informace, a teď se prázdná místa zaplnila. Zvedla hlavu, aby mu řekla, že se pokusí 

nehodnotit všechny Wraithy stejně, když se otevřely dveře a vešel velitel.  

„Letíme k Zemi,“ oznámil jim. „Musím tam vyřešit drobný problém,“ pousmál se. Chtěl 

dodat, že problém je s hlodavci, ale rozmyslel si to. Nebylo jisté, na kolika lodích se smečky 

myší a krys prohánějí, a ze snadno řešitelné ztráty jedné lodě se mohl zakrátko stát problém 

mnohem vážnější. „Žádné opravy už nebudou. Vrátíte se domů, ale…,“ zarazil se. Pořád ještě 

nebyl rozhodnutý, jestli má Pozemšťany varovat, nebo nechat Alexis, ať se Zemí naloží podle 

svého. Zadíval se na Radka, pak přeskočil očima na Ann a všiml si, že se pod jeho pohledem 

neošívá a nesnaží se nenápadně zmizet. To byl příjemný posun v jejích pocitech vůči Aceovi. 

Další dvě duše do malého kroužku lidských oblíbenců ho přesvědčily, aby pokračoval: „ale 

dávejte si pozor. Něco se chystá a nebudu vás chránit. Nemůžu vás chránit,“ opravil se. 

Radek se zamračil a pokývl hlavou. Ann zamumlala něco nesrozumitelného. Ace nečekal 

na jejich reakci a odešel. Jeho loď se chystala na dlouhou cestu hyperprostorem. Zastávky je 

třeba naplánovat do přívětivého okolí. Plavidlo poháněné ZPM sice vydrželo letět 

hyperprostorem mnohem delší dobu, než klasické wraithské lodě, ale velitel ho nechtěl příliš 

vyčerpávat. V Mléčné dráze platilo ještě mnohem víc než v Pegasu, že nikdy nevěděl, co ho 

může čekat. 

 

Andoriel ležela na zádech na posteli a házela si nad hlavu víčkem z lahve s vodou. Plast 

byl pořád nedostatkové zboží a měla by víčko vrátit zpátky na stolek, aby ho mohli znovu 

použít, ale už dlouho se nikdo neobjevil a Ája byla ráda, že jí dali pokoj. Možná za to mohlo i 

její chování při poslední návštěvě nějaké vojandy, která se jí pokoušela odvést do laboratoře. 

Andoriel ji poslala do háje a nebrala si zrovna servítky. Taška ležela otevřená ale nevybalená 

uprostřed podlahy. Víčko se v nejvyšším bodě svého letu otočilo a padalo zpátky. Andoriel 

nastavila ruku, jak to udělala už aspoň stokrát. Tentokrát víčko nedopadlo tak, jako vždycky 

předtím. Odrazilo se jí od hrany palce a odletělo, aby dopadlo do tašky. Nadechla se, aby 

začala nadávat, ale pak zůstala potichu. Jestli dobře odhadla čas, bylo odpoledne a také bylo 

načase, aby se připojila k tomu cirkusu, kam ji John dostal. Neochotně vstala a loudavým 
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krokem se vydala ke dveřím. Za nimi našla stráž, která ji bez zbytečných řečí dovedla, kam si 

řekla. 

Před vstupem do laboratoře počkala, až voják projede otvírání svou kartou a nakoukla 

dovnitř. Pět mužů a tři ženy seděli u dlouhého stolu, který do laboratoře očividně nepatřil, 

každý na jiné židli, a právě se nad něčím zuřivě dohadovali. 

„Fakt cirkus,“ povzdechla si Andoriel a pomalu došla až jedné z žen za záda. 

„Nerada vám skáču diskuze, ale prý se k ní mám přidat,“ řekla nahlas, jakmile nastala 

vteřina ticha. 

„Andoriel!“ vykřikl jeden z mužů a vyskočil ze svého místa. 

„Ahoj, Johne,“ ušklíbla se na něj Ája. „Kam jsi mě to dostal?“ 

Johnovu odpověď neslyšela. Začalo jí hučet v uších a hlava se jí točila tak, že neudržela 

rovnováhu, a sesunula se k zemi. Zůstala ležet a mezi rty jí pisklavě unikal vzduch při každém 

namáhavém výdechu. 

John poplašeně vyjekl, převrhl židli, jak se k Áje hnal, a chytil ji za ruku. Právě včas, 

protože žena, za kterou Andoriel stála, se odsunula a noha její židle s hlasitým klapnutím 

dopadla na místo, kde ještě před vteřinou leželo Ájino zápěstí. 

„Zdravotník!“ zaječel John. Andoriel měla sice otevřené oči, ale nereagovala, a když jí 

Sheppard vzal za ramena a přizvedl ze země, hlava se jí volně klinkala sem a tam. 

Probudila se na ošetřovně. Nechápala, kde je, jak se tam dostala a co se s ní stalo. 

Pootevřela oči, ale tlumené světlo ji oslepovalo, tak je raději zase zavřela a soustředila se na 

další smysly. Uslyšela mumlavé hlasy. Postupně se projasňovaly a sílily, jak se hovořící 

blížili, až se zastavili snad přímo nad ní. 

„Nechápu, co se jí stalo, ale její celkový stav není moc dobrý. Vypadá to, že je na hranici 

podvýživy a…“ 

„Podvýživy? Viděl jste, jak vypadá? Takhle vypadá podvýživa?“ 

„Ano, viděl. Neříkám, že tomu rozumím. Je vyčerpaná. Potřebuje odpočívat.“ 

„Koho jste to dovedl, Johne?  K čemu nám bude? Nejsme pečovatelský ústav. A když jsme 

u toho, ani domov důchodců.“ 

Poslední slova zněla tlumeně, jak si je jejich původce mručel pro sebe.  

John? Kdo je to John? napadlo ji, ale to už hlas jménem John reagoval na poslední 

poznámku. 

„Tenhle domov důchodců jsou jediní lidé, kteří aspoň trochu vědí, co dělat, Tome. 

Neříkejte, že jste na to při svém věku zapomněl?“ Hlas John zněl sarkasticky, ale Andoriel za 

tím slyšela únavu a náznak netrpělivosti. Hlas Tom se začala bránit a třetí hlas, ten, který 

předtím mluvil o vyčerpání, je zarazil a poslal je s jejich dohady pryč. Andoriel slyšela, jak se 

vzdalující se hlasy stále dohadují a občas některý z nich vykřikne jako při počínající hádce.  

„Jak se cítíte?“ ozvalo se jí těsně u ucha. Škubla sebou leknutím. Úplně zapomněla, že třetí 

hlas nejspíš zůstal někde poblíž. 

„Klid. Jste na ošetřovně v SGC. Přišla jste do laboratoře a tam jste omdlela,“ pokračoval 

hlas, aby jí dal možnost se uklidnit. „Jsem doktor Darkson. Postarám se o vás.“ 

„Děkuju, doktore,“ zamumlala a pokusila se znovu otevřít oči. „Nechápu, co se se mnou 

děje. Nikdy jsem na takové věci netrpěla.“ 

  „Našel jsem nějaké změny ve vašem těle, se kterými jsem se začal seznamovat až v 

nedávné době. Lékařské záznamy expedice z Pegasu jsou jich plné, ale ty vaše jsou mírně 

odlišné. Má to něco společného s těmi tvory, kteří vás tam napadali? S těmi Wraithy? To jsou 

ti samí, kteří nedávno útočili na Zemi?“ 

„Doktore?“ Andoriel přes slzící oči z lékaře viděla jenom bledý ovál obličeje se světlými 

vlasy a plnovousem, takže nedokázala odhadnout, jak vlastně vypadá. „Kde jste v poslední 

době byl?“ 
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Doktor se uchechtnul, ale v odpovědi byla neskrývaná hořkost. „Pořád tady. Pořád jsem 

jenom tady. Nikam se nedostanu.“ 

„Moc často vás ven nepouštějí, co? To si dovedu představit,“ pousmála se. „Můžu už jít? 

Nic mi není.“ Tvářila se jako nevinnost sama, aby si doktor neuvědomil, že se vyhnula 

odpovědi na jeho dotaz ohledně Wraithů, ale neošálila ho. Dostala striktní zákaz opouštět 

lůžko a slib, že o Wraithech si ještě popovídají podrobně, až bude mít doktor víc času. 

„Kdo to tady mluvil?“ zeptala se, než stačil zmizet v jiné části ošetřovny. 

„Slyšela jste nás? Generál Hidllet chtěl informace o vašem stavu. Nebyl moc nadšený, že 

jste skončila tady dřív, než jste stačila začít s prací. John Sheppard vás bránil zuby nehty. Aby 

ne, když tlačil na všechny, aby vás sem mohl přivést.“ Doktor na ni povzbudivě kývl a odešel. 

Chtěla vstát a taky odejít, ale nějakým omylem se jí podařilo zavřít oči. V tu chvíli usnula. 

 

Ace na můstku své lodi se zamračil. Už dlouho se snažil telepaticky spojit s Andoriel, aby 

mu vyjednala bezpečný průlet pro Radka a Ann, ale nedařilo se mu to. Když už se zdálo, že ji 

konečně chytil, její mysl se mu rozpadla před očima. Vyrazil ze sebe napůl rozzlobený a 

napůl vyděšený výdech. Připomněla mu poslední stádia života některých velice aktivních 

uctívačů, a jestli se nemýlil, jejich život po takovém kolapsu nebyl ani moc dlouhý ani moc 

aktivní. Někde v lodní databázi o tom byly jistě záznamy, stejně jako o možnostech léčby. O 

určité významné uctívače se Wraithové dobře starali. Snad bude léčba vhodná i pro Andoriel. 

„Pane, část cizí posádky je na naší lodi. Pohybují se ve vyhrazených prostorách. Žádné 

pokusy dostat se jinam, jsme nezaznamenali. Jsou rádi, že žijí,“ hlásil důstojník v odlehlé 

části Aceova plavidla. „Zak vzkazuje, že se zbytkem už si poradí,“ doplnil po krátké odmlce a 

vypnul komunikaci. 

Ace přimhouřil oči. Andoriel musí počkat. 

 

 

 

77. Na poslední chvíli 

 

„Ještě nějaké nápady?“ Evan Lorne se snažil vložit do otázky pár trnů, ale i jemu 

samotnému vyzněla unaveně a zoufale. Žádná odpověď se neozvala. Všichni důstojníci na 

můstku se upřeně dívali na své monitory a neodvažovali se zvednout oči. 

Jennifer Keller seděla na roztržené planetce a bez podvětelných motorů se nemohla hnout. 

Trysky by ji sice dostaly ze skalní plošiny, na kterou se štěstím dosedla, ale nebyly dost silné 

na vytažení lodi z přitažlivosti úlomku planetky, takže by se rozbila o jeho ostré hrany. Žádná 

úniková cesta mezi skalními jehlami neexistovala. Ne bez použití podsvětelných motorů, 

které by umožnily lodi dostatečně rychle uniknout. 

„Dosáhli jsme hranice, kam zasahuje aktivita hvězdy,“ řekla Monique do ticha na můstku. 

„Štíty drží.“ Chtěla dodat ‚zatím‘, ale neodvážila se. Štíty fungovaly na pár desítek procent. 

Pro běžnou potřebu to stačilo, ale proti přímému zásahu ze slunce by účinkovaly asi pět 

vteřin. Bylo jen otázkou času, kdy úlomek s lodí zasáhne sluneční erupce a vymaže je 

z vesmíru. 

„Hlídejte slunce,“ řekl Evan. „Připravte trysky ke startu.“ Věděl, že je to zoufalý pokus a 

že bude v každém případě poslední, ale jenom sedět a neudělat vůbec nic by znamenalo 

kapitulaci, a to nemohl dopustit. Pokud mají skončit, tak při pokusu o odlet a ne sedící 

s rukama v klíně. 

„To slunce,“ začal Lugh Michals, „něco se na něm chystá. Vidíte?“ přepnul sledování 

slunce na hlavní obrazovku. Všichni se dívali, jak se na povrchu potrhaného slunce tvoří 
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ohnivý vír. Na okraji obrazovky běžel výpočet a drobná simulace chystaného výtrysku. 

Simulace se opakovala ve smyčce s různými proměnnými, ale závěr byl vždycky stejný. Kus 

planetky se vypařil a po skále ani lodi na jejím boku nezůstala žádná stopa. 

„Trysky!“ vykřikl Evan. 

Jennifer Keller se pomalu vznesla nad plošinu. Planetka pod ní se začala pootáčet, 

zpočátku to vypadalo, že se loď snadno dostane z potrhaného povrchu, ale ostré hrany 

skladních jehel byly moc blízko u sebe a částečně popadané se křížily v tolika úhlech, že 

nebylo možné se jimi proplést. 

„Náraz!“ 

„Výbuch!“ 

Dva výkřiky se slily v jeden. Evan se chytil křesla a nespouštěl oči z hlavní obrazovky, kde 

se ohnivý vír protáhl v náhlém vzedmutí, až zaplnil celý obraz. Hlavní obrazovka zhasla, 

protože sonda byla zničena a další obraz nemělo co vysílat. 

„Všechnu energii do štítu,“ zachraptěl generál Lorne. 

Skály kolem nich se začaly bortit žárem. Jehla, která jim mířila na bok a chystala se je 

rozpárat, se zkroutila a zmizela, další, mířící na přední část lodi, dopadla stejně. 

Na štít kromě žáru slunce dopadaly rozžhavené kusy skal a doslova v něm vyžíraly otvory. 

„Štít na deseti procentech, osmi,“ Lugh se jednou rukou držel pultu a druhou do něj zuřivě 

tloukl, jak se snažil vymáčknout z plavidla poslední zbytky energie. 

„Bylo mi…,“ začal Evan. Nedokončil. Úlomek planetky se rozpadl úplně a kolem Jennifer 

Keller zuřila sluneční bouře. 

„Štíty bez energie,“ řekl potichu Lugh. 

Posádka na můstku se na sebe podívala. 

„Pořád žijeme.“ Monique přeskočil hlas a na závěr krátké věty se hystericky uchechtla. 

„Máte štěstí. Přiletěli jsme na poslední chvíli. Ta vaše schovka byla moc dobrá, skoro jsme 

vás nenašli. Jste tam všichni v pořádku?“ ozvalo se z komunikace. 

Generál Lorne se k ní otočil. „Děkujeme za záchranu, ale – kdo jste?“ zakoktal. Záchrana 

v poslední vteřině patřila do pohádek, a že se odehrála ve skutečnosti, tomu se zatím zdráhal 

uvěřit. 

„Aha, zapomněl jsem, že vám odešly všechny sondy na sledování okolí lodi. Iane, můžete 

pomoci? Posíláme vám obrázky z těch našich. Odsud to vypadá docela zajímavě.“  

„Přijímáme cizí vysílání,“ řekla Monique. Než přenos poslala na hlavní obrazovku, 

zaváhala. Nebyla si jistá, co vlastně uvidí. 

Na obrazovce se ukázal odumírající vír sluneční erupce. Část ho letěla do vesmíru a část se 

stahovala zpátky. Mezi oběma proudy se těsně u sebe vznášely dvě pozemské lodi. Jedna 

narůžovělá s modrými pásy a druhá stříbřitě šedá. Obě byly kryty jedním štítem pocházejícím, 

jak posádka Jennifer Keller věděla, z šedého plavidla. 

„Zdravím posádku Celeste Grey. Ještě jednou děkujeme, Nathane. Jsme rádi, že jste tady, 

ale co tady vlastně děláte?“ Evan se neubránil zvědavé otázce. Celeste Grey byla jediná loď, 

která mohla chránit Zemi. Nefungoval žádný satelit a jiné plavidlo nebylo k dispozici. 

Všechny starší lodě byly zničené a nové se momentálně nestavěly. 

„Podařilo se vypustit na orbitu Země první tři satelity, dva sledovací a jeden obranný, tak 

jsme se letěli podívat, co se to tady děje. Na Zemi by to měli chvíli zvládnout bez nás,“ řekl 

vesele Nathan Velenský. Nikdy si ani pohledem nepostěžoval, že se s vesmírnou lodí 

nedostane dál než za humna, ale byl nadšený, že se Celeste Grey mohla proletět a oni s ní.  

Eugen Khiari vyrazil nadšený výkřik. Většina posádky se k němu přidala, takže na Celeste 

Grey slyšeli jen neartikulovaný řev. 

„Jste v pořádku?“ zeptal se Nathan. Nebyl si jistý, jestli křik znamená radost nebo nějakou 

katastrofu, která se na palubě Jennifer Keller právě odehrává. 
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Erin se zarazila uprostřed kroku a tiše zaklela. To jí ještě scházelo, aby se jí do hlavy 

telepaticky dobýval Wraith. Jako by neměla dost starostí s Darem a jeho stálými pokusy se jí 

pomstít za pár chvil strávených s Carsonem. Konečně jí začal dávat pokoj od děsivých vizí a 

Erin si užívala klidu. Chodila na dlouhé procházky mezi prastarými stromy, občas se objevila 

v místním obchůdku a popovídala si s hokynářkou (jinak jí v duchu neřekla, i když by se paní 

Petersonová z hloubi duše urazila, kdyby to věděla) a její miniaturní domek na samotě se 

dočkal pár stavebních úprav. Kdyby si Erin nevšimla, že jí skoro padá střecha na hlavu a 

severozápadní roh se začíná hroutit pod přívaly dešťové vody, asi by za pár měsíců neměla 

kde bydlet. Tři chlápci, které jí paní Petersonová doporučila, byli s opravami rychle hotovi, 

ale ujistili ji, že je zavolala na poslední chvíli. 

Wraith. Erin vzdychla a dovolila mu, aby řekl, co má na srdci. Neměla z toho radost, i 

když podle Ace Radek Zelenka našel Ann a Wraith žádal o pomoc s jejich návratem na Zemi. 

Nechtěl, aby po složitém hledání celá Radkova anabáze skončila na špičce střely vypálené 

z pozemské lodi. 

Požádala o pár minut a zapátrala po synovi. Chytila ho velice slabě, a když zjistila, kde se 

svojí lodí je, údivem se jí zvedlo obočí. Vzápětí před ní vyvstal nový problém – jak říct 

Wraithovi, že když si dá pozor na satelity, může přiletět, aniž by podlehl pokušení uzobnout si 

beztrestně pár duší? A záleží jí vlastně na „pár duších“? No, asi ano. Wraithské krmení se jí 

nikdy nelíbilo. 

Dotkla se Aceovy mysli a předala mu stručné pokyny. Na závěr se špatně skrývanou 

zlomyslností upozornila, že bude let všech velkých i malých wraithských plavidel pozorně 

sledovat a každý pokus o něco jiného, než vysazení dvou pozemšťanů na mírně odlehlém 

místě, si vybere ve wraithských životech. 

Odpovědí jí byl pobavený souhlas. 

Dávala pozor, co se děje kolem planety, a pomalu pokračovala v procházce. Věděla, že se 

před ní po pár metrech otevře malý palouk zarostlý vysokou žlutou travou a trnitými keři, a 

nepřekvapilo ji, když se nad ním objevila Šipka, proletěla těsně nad zemí, a pak se hned 

zvedla do střemhlavého letu. Počkala ještě, dokud i velká mateřská loď nezmizí z orbity, a 

spokojeně přikývla. Wraith se nezdržoval déle, než bylo nutné. Tak to má být. 

„Ahoj Radku,“ řekla vesele českému vědci a usmála se na jeho ženu. Ann se křečovitě 

držela Radka kolem krku a zatím odmítala otevřít oči. 

„Odvedu vás do města,“ řekla Erin s povzdechem. Ráda by si popovídala, ale Ann byla tak 

rozklepaná, že bývalou knihovnici všechny myšlenky na rozhovor přešly. 

Radek se na Erin omluvně podíval. „Děkujeme,“ řekl a poplácal Ann po zádech, aby ji 

nenápadně přinutil se odtáhnout a rozhlédnout se. „Už to bylo dobré, ale ta Šipka – teď už 

bude líp.“ 

Ann nepatrně couvla a zamrkala. Zavrávorala na vystouplém drnu a dlouhá větev plná trnů 

jí chytila za šaty. 

„Opravdu jsme na Zemi?“ zeptala se. 

„Je to za tebou,“ ujistil ji Radek. „Jdeme domů.“ 

Erin je doprovodila do městečka, ukázala jim nejbližší telefon a zmizela v lese. Znovu 

zkontrolovala orbitu a zhluboka si oddechla, že jsou Wraithové opravdu pryč, i když jí v hlavě 

pořád blikala vzpomínka na Aceovu poznámku, že s Andoriel není možné se spojit. Znělo to, 

jakoby měla Ája nějaké potíže. Erin zaváhala, jestli se po kamarádce nemá podívat, ale z úst jí 

vyletěl obláček studeného vzduchu, tvrdě dosedla na zem a zády se opřela o kmen stromu Po 

delší době se zase přihlásil Dar se svými pomstychtivými plány. Tentokrát byla rozhodnutá 

mu dát najevo, že ji vůbec nezajímají, ale to znamenalo aspoň na chvíli přijmout jeho hru. 
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Nathan Velenský s Evanem Lornem naposledy kontrolovali postavení lodí a propojení 

jejich systémů. 

„Všechno připraveno,“ hlásil Eugen Khiari na Jennifer Keller. 

Jolla Jasiri, první důstojník na Celeste Grey, jen kývla. Oči měla přilepené k monitoru a 

jednu ruku pozdviženou směrem k José Calverovi v pilotním křesle. José měl její prsty přímo 

před nosem, jakmile zvedl oči. Nejdřív se na to šklebil, ale brzy mu ty tmavohnědé tyčky se 

zářivě růžovým lakem na koncích začaly vadit. Kdyby měl jen trochu víc času a situace 

nebyla tak vážná, nejspíš by ty prsty popadl a… políbení hřbetu ruky by snad byl dostatečný 

impulz k tomu, aby Jolla ruku spustila a spokojila se klasickým slovním příkazem k letu. 

Terys se na Josého zubila ze svého místa a dávala si pozor, aby ji u toho Jolla nenachytala. 

Paní Jasiri nebyla právě příjemná osoba, zvlášť když natrefila na nudícího se zbraňového 

důstojníka s prořízlou pusou. 

Nathan sledoval dění na můstku, a kdyby situace nebyl tak vážná, asi by se dobře bavil. 

Takto vstal, zamračil se na Terys a Jollu vzal za ruku, aby jí ji spustil podél těla. Než se vrátil 

na svoje místo, povzbudivě kývl na Josého. 

„Start!“ zavelel sám. 

Celeste Grey se pomalu pohnula. Vlečná lana se napjala, Jennifer Keller sebou trhla, jak ji 

sesterská loď táhla za sebou, a obě plavidla se čím dál rychleji vzdalovala od slunce. 

„Podsvětelné motory jsou na osmdesáti procentech,“ řekl José do ticha. 

„Vylétli jsme z dosahu slunce, v okolí není žádné nebezpečné smetí,“ ozvala se Jolla, která 

kontrolovala přenos ze sond a senzorů umístěných na trupu Celeste Grey. 

 „Připravte se na skok.“ Nathanův hlas zněl klidně, ale Terys si všimla, že mu klouby na 

prstech zbělely, když na opěrce křesla sbalil ruku v pěst. 

„Lana uvolněna. Jenn je volná.“ Hlavní inženýr Hanell u bočního panelu nervózně 

přešlapoval. 

„Přechodové komory ve správném nastavení. Zkracuji vzdálenost,“ řekl José. 

„Kontakt,“ vydechl po pár vteřinách naprostého ticha Lugh Michals na Jennifer Keller. 

„Lodě jsou spojeny, svorky drží.“ 

„Teď to bude zajímavé,“ zamumlal Evan Lorne. „Svezeme se,“ trochu křečovitě se usmál.  

Celeste Grey otevřela vstup do hyperprostoru a společně se svou sestrou do něj vklouzla. 

 

Ace čekal na návrat Šipky z cesty na Zemi a snažil se nedat na sobě znát lehkou nervozitu. 

Erininy instrukce byly zvláštně neurčité a Wraith nedokázal poznat, jestli před ním něco tají 

nebo má jenom jinou práci a na telepatický rozhovor s ním se moc nesoustředí. U Erin bylo 

možné obojí. 

Znovu se přesvědčil, že polovina cizí posádky z rozpadlé lodi se drží ve vymezeném 

prostoru a že všechny počítače, ke kterým má přístup, zobrazují jenom všeobecné informace. 

I v královniných pokojích byl přenos dat omezen a Wraithka nemá možnost ani kontrolovat 

činnost lodi, ani do ní nijak zasahovat. 

Wraithská stíhačka se objevila na orbitě a krátkým obloukem se dostala do hangáru. 

Vyhnula se při tom pozemskému satelitu a svoji cestu rozvrhla tak, aby se nedostala do 

zorného pole jeho pátravé kamery. 

Ace napadlo, kde je asi nejnovější loď, která podle Zakových informací pečlivě hlídala 

okolí Země. Wraithové měli několikrát namále, protože šedé plavidlo se neřídilo žádným 

systémem prohledávání blízkého vesmíru, ale létalo si naprosto chaoticky. Alespoň 

Wraithové nedokázali v jeho letu najít žádnou nápovědu, kam se otočí v nejbližší vteřině. 

Hlídku na odvrácené straně Měsíce převzala dvojice jiných wraithských lodí. Ace ji 

povolal z drancování téměř liduprázdné planety, a po důkladné prohlídce, která vyloučila 
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zamoření hlodavci, se lodě usadily na stejných místech, kde původně hlídkoval Zak a 

rozkousané plavidlo. 

„Šipka je v hangáru, odlet,“ řekl Ace do komunikace a jeho i Zakova loď se pootočily, aby 

satelity nezaznamenaly otevírající se hyperprostorová okna. 

„Co to…?!“ vykřikl Zak a zvedl ruce před obličej, jakoby se chtěl chránit před nárazem.  

V blízkosti jejich vstupu do hyperprostoru se objevilo další okno a těsně za zádí prolétající 

Zakovy lodě z něj vyletěla hned dvě plavidla spojená k sobě spodními částmi. 

Podobné zděšené výkřiky se ozvaly na obou vylétávajících lodích. Nathan Velenský 

vyskočil z křesla a ruka mu vylétla směrem k Terys. Pistolnice nebyla připravená. 

V hyperprostoru byly zbraně vypnuté a tak jí chvíli trvalo, než je aktivovala. 

Evan Lorne trhnul hlavou na stranu, jak automaticky uhýbal neznámé lodi příliš blízko té 

jeho. Z úst mu vyšlo hrubé zaklení ukončené zasyčením, které znamenalo úlevný výdech.  

Neznámá loď je těsně minula a zmizela ve vlastním hyperprotorovém okně. 

Terys na Celeste Grey vzteky vykřikla. Zbraně měla připravené ke střelbě, ale její cíl 

zmizel. 

 

 

 

78. Dlouhý den a příjemnou noc 

 

„Andoriel!“ vykřikl John Sheppard, vstal a natáhl k ní ruce. 

Ája se zarazila v půlce kroku a nedůvěřivě se na něj podívala. 

„Čím jsem si zasloužila to nadšení?“ zeptala se podezřívavě. V uších jí pořád zněl 

rozhovor dvou hlasů, který slyšela na ošetřovně, a nic se na tom neměnilo, ani když byla 

zpátky ve svém pokoji. Doktor Darkson přizval před jejím propuštěním z ošetřovny na 

konzultaci i doktora Becketta, ale oba se dohodli, že nechápou, co se paní Norové stalo. 

Carson měl pocit, že podobný stav u Áji už jednou zažil, nedokázal si ale vzpomenout, při 

jaké příležitosti to bylo. Dostala nějaký čas, aby se dala dohromady, a snažila se ho využít, ale 

netrvalo jí to moc dlouho. Dva dny po propuštění z ošetřovny znovu vcházela do laboratoře 

přestavěné pro potřeby skupinky. 

„Pojďte dál, už na vás čekáme,“ řekl Jack 0.2 a také vstal. Andoriel vykročila a znovu 

zaváhala, když se mu podívala do obličeje. Generála Jacka O’Neilla potkala jen málokdy, ale 

i jí bylo jasné, že podoba klonu a jeho předlohy je neuvěřitelná. Do té doby si představovala, 

že rozdílné zkušenosti nakonec oba muže oddělí nejen duševně, ale i fyzickým vzhledem. 

Mýlila se. 

Ostatní členové kroužku se také postupně zvedali, aby se přivítali s novou posilou, za 

kterou Sheppard tak bojoval. Představování bylo náročné a Andoriel to u třetího neznámého 

jména skoro vzdala. Pak nad tím pokrčila rameny a znovu si přítomné prohlédla. Berenica 

Brathová, Selena Russo a paní Wu byly tak rozdílné, že doufala, že se snad nesplete. Drobná 

Berenica s hnědými vlasy po ramena a platinová kráska Selena se s černovlasou přísně 

vyhlížející Wu (Andoriel napadlo, že to mužské jméno se k ní vlastně dobře hodí) mohla 

splést jen těžko. Johna, Carsona a Jacka 0.2 znala, zbývající muži se jí trochu pletli, ale to se 

snad časem poddá. 

Stejnému zkoumání byla podrobena i ona. V očích přítomných vypadala mnohem lépe, než 

při svém příchodu na základnu, i když dávno ztratila všechno z energie, co se jí Zak snažil 

předat. Udělala, co mohla, aby ji nestrašil hlas mluvící o domově důchodců a pečovatelském 

ústavu. Neforemný svetr vyměnila za obtažené khaki triko s véčkovým výstřihem. John nad 

tím výběrem jen nasucho polkl. Připomnělo mu to dobu, kdy se marně snažil získat Ájinu 
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přízeň. Tehdy nosila podobná trika, byť v jiné velikosti, s pohodlnými kalhotami a tvářila se, 

že si nevšímá pohledů, kterými ji mužské osazenstvo Atlantis provází. Dokonce i účes měla 

podobný jako tenkrát. John nemohl přijít na to, jak to dokázala, ale Carsonovi to bylo jasné – 

Andoriel objevila barvy na vlasy, její šediny byly překryté snad všemi odstíny zrzavé a přímo 

zářily v matném světle těch několika žárovek, které v místnosti fungovaly. 

„Už se posaďte, pustíme se do práce,“ řekl Jack 0.2, když už mu připadalo to všeobecné 

prohlížení moc dlouhé. Jako první obsadil své místo a kývl na Andoriel, aby si sedla vedle 

něj. Z druhé strany si přisedl Carson a Ája se po něm ohlédla trochu potměšile. Bylo jí jasné, 

že má za úkol ji hlídat, kdyby to s ní zase seklo. John se na Carsona zamračil a sedl si naproti. 

Selena se před usednutím na všechny zářivě usmála. Andoriel napadlo, že na sebe možná 

nechtěně strhla pozornost, která patřila celou dobu plavovlasé krasavici. Pousmála se. Selena 

se nemusí obávat, mile ráda ji takovou pozici přenechá. 

„Tak, povídej,“ otočil se Jack k Áje, sotva doznělo poslední vrznutí posunované židle. 

„Co chceš slyšet?“ Andoriel zadržela dech v očekávání otázky. Vůbec jí to nebylo 

příjemné. Chápala, že Země není stejná. Po útocích Shermaal a pandemii se sice 

vzpamatovala, ale nezůstalo moc lidí, kteří by opatrovali informace třeba právě o Wraithech. 

Expedice do Pegasu byla malá na to, aby bylo dost lidí, kteří o Wraithech mohli mluvit 

z vlastní zkušenosti. Nebýt toho, že SGC zůstalo na svém místě, nevěděli by skoro nic. 

V rámci nutné recyklace stávajících produktů, než se výroba znovu trochu rozjela, se sice 

spousta dokumentů i dat ztratila, protože nikdo nepředpokládal, že by ještě mohla být 

potřebná, ale nějaká hlášení z Pegasu přece jenom zůstala. Po nečekaném příletu Wraithů do 

Mléčné dráhy obrana Země sháněla každou další informaci, která by mohla pomoci. 

„Víme všechno, co bylo v hlášeních a na co si vzpomněl John, Carson a těch pár lidí, co se 

zúčastnili mise Atlantis. Jak to můžeš doplnit? Co ještě víš? Co tě naučili za ty týdny na 

wraithské lodi? Měla jsi být prostředníkem mezi lidmi a Wraithy,“ vyjmenovával Jack 

postupně. 

„Ano,“ souhlasila. 

„Ano co?“ zamračil se na ni. 

„Měla jsem být prostředník. Jednání proběhla a nikdo nepřišel k úrazu, ale k žádné dohodě 

nedošlo a boje pokračovaly vesele dál,“ rozvinula Andoriel svoji jednoslovnou odpověď. 

Rozpojila ruce sevřené v klíně a prsty jedné z nich položila na desku stolu před sebou. 

Jack se na ni pořád díval s očekáváním nějakého pokračování. Tolikrát přemýšlela, co po 

ní vlastně budou chtít, a když k tomu došlo, nedokázala použít ani jednu z připravených 

neurčitých odpovědí. 

„Naučili mě, jak se bránit wraithské telepatii. Aspoň částečně.“ Zvedla hlavu a omluvně se 

usmála. „Nikdy jsem to nezvládla tak dobře, jak si můj učitel představoval.“ 

„Zvládla jsi tři královny najednou,“ řekl tiše John. Vzpomínka na tu skalní plošinu, kde 

došlo k setkání, se mu vrátila do všech podrobností. 

„Nemyslím, že to by pro nás mělo nějaký význam,“ vpadl jim do hovoru jeden 

z neznámých mužů. „Je to jistě zajímavé, ale pro nás zbytečné. Nenaučíme celou Zemi, jak se 

bránit telepatii, a pokud na nás zaútočí zbraněmi – a kdo se chce vsadit, jestli to bude telepatie 

nebo zbraně? – bude nám celá telepatie k ničemu. Potřebujeme taktickou výhodu v boji. Co 

víte o jejich možnostech ve vojenské oblasti? Jak pokročila jejich technologie? Kontaktovali 

vás po příletu do Mléčné dráhy?“ zarazil se a předklonil, aby se na Andoriel zblízka podíval. 

„Jistěže kontaktovali,“ řekl důrazně. 

Andoriel vydržela jeho pohled celou dobu, co se na ni díval z několika centimetrů. Když 

už se jí zírání do očí zdálo moc dlouhé, lehce se naklonila i ona k němu. Teprve potom se 

stáhl, opřel se do židle a stále se na ni vyzývavě díval. 

Carson položil dlaň na Ájinu ruku na stole a jemně ji stiskl. 
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„Mluvila jsi s ním?“ zeptal se. „Co říkal?“ 

Andoriel se přinutila přestat zírat muži do očí a otočila se ke Carsonovi. 

„Mluvila,“ připustila. „Žádné taktické informace mi neposkytl,“ koutek úst jí zkřivil 

úšklebek nad tím, že by byl Ace tak nepozorný a něco takového před ní pustil. „Pokud 

nepovažujete za taktickou informaci, že se stal otcem a útoku na Zemi se nezúčastnil.“ 

„To ti řekl?“ zeptal se Jack. „A ty mu věříš?“ 

„Věřím. Proč by měl lhát? Nic by z toho neměl,“ pokrčila rameny. Doufala, že už ji nechají 

být, ale otázky se sypaly jedna za druhou a na strategii, taktiku přišla řeč každou chvíli. John 

se znovu snažil vzpomenout na každý detail z bojů v galaxii Pegas, Carson mluvil o 

Hoffanském viru a jeho možnostech, dokonce do toho zamíchal i tretonin, který umožnil 

Jaffům zbavit se závislosti na goa‘uldských larvách. Stejně byla vždycky středem pozornosti 

Andoriel jako nový zdroj informací. 

Po nepočítaných hodinách, kdy ani při přestávce na jídlo neměla chvíli klidu, se upřeně 

dívala na své prsty na stolní desce a odmítala reagovat. Vyslechla tolik teorií, jak zlikvidovat 

Wraithy, že jí z toho bylo špatně. Některé teorie byly bláznivé a některé tak děsivé, že byla 

rozhodnutá odejít a už se nikdy nevrátit. 

„Jak slyším, o moc dál jste se nedostali,“ ozval se ode dveří nový hlas. Hlas Tom napadlo 

Andoriel. Mimoděk sebou trhla a ohlédla se přes rameno ke dveřím, kde stál. 

„Tome,“ pozdravil ho Jack 0.2. „Pojď dál. Sedni si u nás.“ Zvedl se a nabídl veliteli svoji 

židli. Sám se postavil stranou a se založenýma rukama se zadíval přímo před sebe. 

„Vezmi si něco k sezení,“ vybídl ho Tom, položil ruce na opěradlo uvolněné židle a 

přehlédl shromážděnou společnost. 

„Novinky?“ zeptal se a konečně se posadil. Andoriel připadalo, že se snesl z výšin jako 

dravý pták vedle hejna vyplašených slepic. Arogantní muž, který ji zpovídal hned na začátku, 

už věděla, že se jmenuje Samuel Leroy Kensing, si nervózně mnul ruce, paní Wu ztuhla a 

napřímila se ještě víc, než za celou dobu předtím, a Áju napadlo, že kdyby se narovnala ještě 

víc, zlomí si páteř. Carson vzal Andoriel znovu za ruku, jakoby ji chtěl chránit, a Selena 

potřásala svou světlou hřívou, až hrozilo, že v jejím bezprostředním okolí vznikne uragán. 

John to všechno už viděl a musel se ovládat, aby neotočil oči v sloup. Podobné nápady ho 

přešly hned, když se podíval na Thomase a zjistil, že se na něj velitel SGC mračí jako 

nejtemnější noc. 

Jack se vmáčkl mezi Johna a Wu a k Ájině překvapení několika dobře zvolenými slovy 

shrnul jejich celodenní debatu. Ani to neznělo jako úplné fiasko. 

„Tak přece jenom nějaký pokrok?“ V Thomasově hlase byla znát skepse. Opřel se oběma 

dlaněmi o stůl a lehce do něj při tom plácnul. „Tak dobře. Běžte. Pro dnešek to stačilo.“ 

S úlevou vstávali a začínali se dohadovat nad dalšími úkoly, které je čekají v jejích běžné 

práci. Večer už byl na spadnutí a někteří chtěli zbývající čas využít i k jiným věcem, než jsou 

Wraithové. Skupinka se v plném složení scházela jen příležitostně asi jednou za týden, pokud 

byly k dispozici nové informace. Carson už byl mezi dveřmi a s úsměvem je držel otevřené 

paní Wu. Proplula jimi jako štíhlá loď s černými plachtami. Berenica na Andoriel kývla na 

rozloučenou a zmizela, než jí Ája stačila odpovědět. Selena odkráčela se suitou mužů 

v patách. Andoriel se chtěla také ztratit, ale ani se neodsunula od stolu, když jí na ruce přistála 

další dlaň a zabránila jí v dokončení pohybu. 

„Ještě počkejte,“ řekl polohlasně Thomas Hidllet. Pootočil se, aby se přesvědčil, že už jsou 

všichni pryč, pak teprve pustil Andoriel ruku a přistrčil k ní láhev s vodou. Neprotestovala. Po 

dlouhém rozhovoru měla krk vyschlý, i když se snažila pít průběžně. Pomalu odšroubovala 

víčko a zaslechla, jak dveře klaply za posledním odcházejícím. Odložila láhev a podívala se 

na Toma. Podle jeho výrazu ji čekal večer ještě náročnější než celý dlouhý den.  
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„Pan Sheppard velice trval na tom, že o těch Wraithech víte nejvíc ze všech lidí, včetně 

jeho. A to dokonce, i když předtím tvrdil, že je na ně největší odborník on,“ začal Tom. 

„Přivedl vás přes moje námitky. Nezakázal jsem mu to doslovně, proto tady zůstal, ale musím 

říct, že jsem uvažoval o jeho propuštění.“ 

Andoriel se nadechla, ale zarazil ji pohybem ruky, že ještě neskončil. Neskočil tak dlouho, 

dokud ji neujistil, že jestli její informace nebudou mnohem podrobnější a důležitější, než co 

předvedla po celém dni intenzivního výslechu, nechá ji zavřít pro ohrožení planetární 

bezpečnosti. 

Nejdřív poslouchala na půl ucha, pak dostala zlost a nakonec se rozesmála. 

„Tak kde máte to vězení?“ zeptala se, sáhla po lahvi s vodou a chtěla se zvednout. 

Chytil ji za ruku, přinutil ji zůstat sedět a začal se ptát sám. 

Po půlnoci se z laboratoře občas ozýval smích. 

Andoriel seděla na stole, nohy měla složené pod sebou, a vyprávěla Tomovi historky 

z Atlantis. Tom chodil okolo nebo seděl na židli s nohama na stole. Andoriel těšily 

vzpomínky a Tom byl velice dobrý posluchač. Až moc dobrý, napadalo Áju každou chvíli a 

přes všechno nadšení z vyprávění se snažila dávat si pozor na to, co říká. 

Nejvíc chtěl samozřejmě vědět o Wraithech, ale stejně pozorně si vyslechl i popis života 

Athosianů, jak ho viděla Andoriel, a sám pro sebe si poznamenal, že se toho od ní dozvěděl 

víc, než ze všech hlášení, která se kdy o Athosianech zmínila. I o Wraithech se dozvěděl pár 

zajímavostí, i když v tomto případě měl pocit, že Andoriel v některých chvílích jakoby někdo 

překryl ústa rukou a nedovolil jí pokračovat. 

Přiznala, kolikrát ji ten Wraith, se kterým se znala, vyzvedl bez vědomí lidí a někdy 

dokonce i přes protesty samotné Áji, a odvezl ji za dobrodružstvím. Když poslouchal, jak líčí 

proměnu starého rozpadlého hradu v sídlo místního vládce nebo vzpomíná na měsíce 

v geniiském vězení, občas se mu pod nánosem let podařilo zahlédnout původní Andoriel, 

která všechno právě prožívá. 

„Co mi tajíš? Co neříkáš?“ zeptal se jednou uprostřed vyprávění. 

Zaraženě se na něho podívala. „Nechápu. Říkám všechno, co vím. Stejně jako celý den a 

skoro celou noc.“ 

Chvíli jí trvalo, než se zase rozmluvila a Tom už se na to víc nezeptal. Bude muset trochu 

zapátrat sám, aby zjistil, co to ta ženská tak dobře skrývá.“ 

„Co máte mezi sebou s Jackem?“ překvapila ho otázkou za pár minut. 

Zaváhal s odpovědí, ale nakonec přece jenom řekl: „Plukovník O’Neill se zřejmě 

domníval, že dostane vedení SGC. Když jsem přišel, docela jsme spolu válčili, ale snad už je 

to dobré. Většinou s ním nejsou žádné potíže.“ 

Andoriel naklonila hlavu na stranu a jen se na Toma dívala. 

„Tak dobře,“ připustil. „Nemám ho rád. Je zatraceně chytrej a hraje si na hlupáka. 

Provokuje mě to.“ 

Ája pokývala hlavou a usmála se. Celý Jack. 

Tom se snažil nenápadně zívnout, ale ústa se mu otevřela tak široce, že si je pro jistotu 

přikryl oběma rukama. 

„Únava?“ zeptala se ho Andoriel. V jejím hlase slyšel jen starost, ale v očích jí hrálo. Měla 

z něho legraci. 

„To nic není,“ odmítl nenápadnou nabídku k odpočinku. 

„Možná bych ti mohla říct o Maye,“ navrhla Andoriel, zavrtěla se na stole a začala 

vyprávět. 

Tom poslouchal jenom napůl. O prvních výzkumech s tím, jak udělat z Wraithů lidi, slyšel 

a četl. Vždyť ve skupině byl doktor Beckett, který to všechno spískal. A že Maya odletěla 

s Wraithy, to ho moc nezajímalo. Nejspíš z ní byla malá svačinka pro jednoho z těch děsů. 
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O dalších setkáních s Mayou se už Ája nezmínila a začala vyprávět o nějakých svahilsky 

mluvících trpaslících. 

„Máš ještě něco s Wraithy?“ skočil jí doprostřed věty. 

„Hm, počkej… ne. Už si na nic nevzpomenu.“ Na jeho vkus odpověděla skoro moc rychle, 

ale nechal to být. Únava ho přece jenom doháněla a právě si vzpomněl, že zítra – vlastně 

dneska – má jednání se zbytky obyvatelstva jedné téměř dočista sklizené planety. 

„Víš co? Pro dnešek toho necháme. Dobrou noc,“ ukončil pro Andoriel dost nenadále 

noční sedánek. 

   „Jak chceš,“ pokrčila rameny a seskočila ze stolu. Chytila se opěradla židle, protože jí 

nohy po dlouhém sezení vypověděly službu a musela počkat, až se zase začnou hýbat. 

Přešel ke dveřím, otevřel je a beze slova čekal, až jimi Andoriel projde. K jejímu 

překvapení ji doprovodil až před pokoj a znovu jí popřál dobrou noc. 

Cítila se tak unavená a vybraná ze všech myšlenek, že skoro neodpověděla. Až když vzala 

za kliku, vybavil se jí kousíček z konce jedné knížky. Pistolník dojde k cíli a otevře dveře, na 

které myslel léta, desetiletí, snad i staletí… Jeho zoufalý výkřik plný bolesti a únavy jí pak 

ještě dlouho zněl v uších, i když o něm jenom četla. 

„Dlouhé dny a příjemné noci, sai,“ popřála překvapenému Tomovi a zavřela mezi nimi 

dveře. 

 

 

 

79. Za pět minut dvanáct 

 

Jennifer Keller parkovala na nízké oběžné dráze své domovské planety a její hangáry byly 

stále dokořán, protože přilétala a odlétala téměř nepřetržitá řada Jumperů, stíhaček a dalších 

menších strojů vhodných pro let do blízkého vesmíru. 

„Běžné opravy budou trvat asi tři týdny. Možná déle,“ hlásil Eugen Khiari. „Opravářské 

týmy jsou na místě a čekají na dodávky náhradních dílů ze Země. Nejdůležitější bude výměna 

podsvětelných i hyperprostorových motorů. Na ty si vyčlenili aspoň měsíc a půl a není jisté, 

jestli nebudeme muset přistát.“ 

Evan Lorne pokyvoval hlavou, a jak bylo jeho nejnovějším zvykem, mnul si místo pod 

levou klíční kostí. 

„Generále Lorne?“ ozvalo se z interkomu. Hlas měl nezaměnitelný přízvuk, který Evan 

hned poznal a protočil oči, než stručně odpověděl. 

„Hlaste se na ošetřovně. Jestli máte moc práce, berte to jako příkaz lékaře,“ pokračoval 

hlas doktora Xanga následovaný cvaknutím vypínané komunikace. 

Generál Lorne se díval na malý reproduktor, a kdyby ovládal telepatii, doktor Xang by asi 

trpěl velkou bolestí hlavy. 

„Pane?“ oslovil ho Eugen Khiari. 

„Pokračujte v hlášení,“ pokynul mu Evan rukou. 

„Zároveň s opravami také doplňujeme zásoby a vylepšujeme, co se dá.“ Zmlkl a přitiskl si 

prsty k uchu, jak poslouchal příchozí zprávu. „Technici se právě se rozhodli, že budeme 

muset přistát v každém případě,“ oznámil. 

„Přerušte přísun dodávek z povrchu a připravte loď na přistání,“ řekl Evan a zvedl se. 

Věděl, že přerušení přísunu materiálu i opravářů bude chvíli trvat, tak toho chtěl využít a dojít 

na ošetřovnu. Byl rozhodnutý svou návštěvu tam neprodlužovat. 

Doktor Xang už na něj čekal usazený za stolem, s brýlemi na špičce nosu, jak se díval 

střídavě do počítače a do papírů. 
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„No, to je dost,“ přivítal generála a mávl rukou k nepohodlné židli u rohu stolu. „Raději 

jsem udělal ještě nějaké testy, když jste se tak hezky složil,“ začal se svou typickou empatií.  

„Nebudu chodit kolem horké kaše, pane Lorne. Máte už svůj věk a velení vesmírné lodi není 

právě nejklidnější zaměstnání. Až budu muset napsat zdravotní doporučení, nebude to ve 

prospěch vašeho dalšího působení na takové pozici.“ Podíval se do počítače, klepl do dvou 

kláves a přes obroučky brýlí se zadíval na Evana. 

„Můžete zvážit, že byste odešel na vlastní žádost? Pak bych nemusel vytvářet žádný 

elaborát o vašem neutěšeném zdravotním stavu, a vy byste odešel – no, jako hrdina?“ navrhl 

téměř s citem. 

Evanovi se v očích objevila hrůza. Slovo hrdina měl spojené s Johnem Sheppardem, a jako 

on rozhodně skončit nechtěl. Ale také nechtěl být proti své vůli odsunut do důchodu, protože 

zdravotně nezvládá svoji práci. 

„Nevím, kdy byste musel ten váš posudek poslat, doktore,“ začal opatrně, „ale můžu vám 

slíbit, že požádám o odchod hned, jakmile skončí opravy. Nechci předávat loď v takovém 

stavu, jako je teď.“ 

Doktor Xang se na něj přísně díval, pak znovu klepl do klávesnice a položil ruce na stůl 

vedle klávesnice. 

„Souhlasím, generále. Opravte loď. Žádné dlouhé výlety a střílečky.“ 

Evan si tiše oddechl. Doktor ani nemusel dodávat, že kdyby se mu po opravách nechtělo 

odejít do důchodu, poslal by ho tam sám, než by Evan stačil říct Jennifer Keller.  

„Děkuju, doktore. Připravte se, budeme přistávat v doku,“ rozloučil se generál. 

 

Oliver Martens klimbal v pilotním křesle. Už měl mít dávno po službě, ale zůstal na 

můstku a nechal Nicholase spát. Zasloužil si to. Dokázal je vyvést z pásu meteorů, i když to 

jejich loď Dakota zvládla jen tak-tak. Bylo to výtečné plavidlo a Nicholas Montgomery byl 

vynikající pilot. 

Nikdo z nich už si nepamatoval, jak dlouho letěli mezi kamením a hlídali každý možný 

střet, a kdyby nebylo palubních hodin, připadalo by jim to jako nekonečno. Palubní hodiny 

sice měly své mouchy a neukazovaly tak přesně, jak by od nich někdo mohl čekat, ale aspoň 

povšechný přehled o čase dávaly. Oliver si znovu přehrál záznam do lodního deníku, který 

nechal namluvit Shawna Hopkinse. Po prvním poslechu ho chtěl vymazat, ale pak si ho pustil 

ještě jednou a usoudil, že zní docela dobře. Při třetím poslechu byl zase na vážkách. 

Záznam zněl takto: 

„Lodní deník: Ráno Collin přišel na můstek převzít službu, zíval na celé kolo, mžoural do 

přístrojů a na obrazovky a vypadal ještě duchem nepřítomný, když najednou vyhodil 

Zacharyho z pilotního křesla a začal manévrovat kolem šutru, který byl dost velký, abysme se 

za ním mohli schovat před mrňousy, co nás pořád otravovaly a snažily se nám provrtat dírky 

do slábnoucího štítu. Halekal přitom, že chce kafe a koláč a ať mu dají pokoj, že má strašně 

moc práce. 

Zachary z toho byl trochu vedle, protože kafe už neviděl tak dlouho, že skoro zapomněl, 

jak vypadá, natož jak chutná, a koláč se mu zjevoval jedině ve snech. Raděj se vytratil a 

nechal Collina jeho osudu. 

Olivera ty manévry vyhodily z postele, tak vletěl do kaťat a běžel se podívat, co se to děje. 

Collin rejdil po monitoru oběma rukama, na Olieho dotazy neodpovídal, a když něco řek, tak 

to nemělo ani hlavu ani patu, protože začínal od prostředka vět. 

Taky sem se k tomu nachomejtl. Kdo by v těch saltech dokázal chrupkat, ne? Připlazil sem 

se na můstek a koukal jak čerstvě vyvoranej netopejr. Collinek si to brázdil kamennou řekou, 

byl samá votočka a vejvrtka, že měla Dakota co dělat, aby se jí z toho nezamotala hlava. 
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A najednou všichni koukáme, že to kamenný neštěstí máme za sebou a před náma blikaj 

hvězdičky jak na vánočním stromku. 

Vytáhl nás z toho sajrajtu, vážení, a to to říkám ještě hodně slušně, protože ména, který 

sme dávali některým šutrům, když nám bylo hodně ouvej, ty byste nechtěli slyšet ani se 

zacpanýma ušima.“ 

Oliver se usmál. Měli namále. Collin je z kamenné řeky dostal právě včas, protože sotva 

pustili senzory dalekého dosahu, objevili, že o pár dní letu dál kamení padá do hezkého 

malého oblaku čehosi, co z vesmírného štěrku i malých planetek vytvářelo jemný prach. 

Jejich cesta zřejmě neměla skončit v propasti prašné nicoty. Sotva se trochu vzpamatovali, 

našli směr k Zemi a rozletěli se k ní na plný plyn. Nikdo se neptal, jak dlouho to bude trvat, 

všichni čtyři byli spokojení s tím, že mohou pokračovat v cestě. 

Oliver zaťukal prstem vedle symbolu pro vymazání záznamu, pak ho nechal být a vybral 

ikonku pro trvalé uložení. Právě ho napadlo, že Shawna nechá, aby lodní deník nahrával 

častěji. A ostatní taky. Líbilo se mu, jak se Shawn snažil nejdřív mluvit aspoň trochu správně, 

a stejně nakonec sklouzl k tomu, jak se vyjadřoval obvykle. 

Po tom šíleném manévru, kdy se Dakota opravdu kroutila na všechny strany, aby se 

vyhnula větší kolizi a vyletěla z proudu meteorů, se Nicholas zhroutil v pilotním křesle, něco 

nesrozumitelně zamumlal a mávnul rukou, když se ho snažili postavit. Až na něj Oliver 

houknul, ať se kouká pohnout, že se potřebují dostat dál, než je pás zase vtáhne zpátky, se 

zvedl a odbelhal se pryč. 

Trvalo asi půl hodiny, než Collin chytil dech a mohl jim říct, že ho probudil neodbytný 

pocit, že je právě nejvhodnější chvíle na opuštění meteorů, a přesně věděl, jak to udělat. Nad 

pochybovačnými a pobavenými pohledy jen krčil rameny. Ať si to pánové přeberou, jak je 

jim libo. A protože pánům bylo libo, že jsou pryč a můžou pokračovat v nekonečné cestě 

domů, nechali Collina po tvrdé práci odpočívat, nastavili kurz a střídali se na hlídce. Pořád 

ještě to bylo obtížné, protože ze Slunce bez pomoci silného dalekohledu neviděli ani malou 

tečku uprostřed obrazovky. 

 

„To není právě ideální místo pro tak důležitý projekt,“ poznamenala Anat. 

Prohlíželi už pátou planetu pro poslední líheň a na každé se jí podařilo najít nějakou chybu. 

Tato byla téměř dokonalá, ale Anat se nelíbilo, že vhodné místo pro líheň je moc blízko 

rovníku a teploty tam v letním období dosahují dvojnásobku, než je vhodné klima pro vývoj 

Wraithů. 

Alexis se na ni zamračila, ale neřekla nic. Pořád ji pronásledovala představa mohutné 

armády, a pokud ji měla uskutečnit, je třeba, aby podmínky byly ideální. 

„A co tady?“ poklepala na hvězdnou mapu jen kousek od jejich současné pozice. 

Anat kývla a vydala příkaz k odletu. Malá flotila rychle odvolala všechny pátrací týmy a 

seskupila se k přesunu. 

Netrvalo dlouho a pátrání se rozběhla znovu. Nejnovější planeta byla více než příznivá. Až 

se to Anat skoro nelíbilo. Stálé počasí, hluboké lesy, skály plné jeskyní a podzemních řek, to 

se tak blížilo ideálu, jak jen to bylo možné. 

Alexis na můstku netrpělivě poskakovala a každého honila, aby byly všechny potřebné 

údaje co nejdřív na palubě a mohla dát pokyn k přistání lodi určené pro líheň. 

„Našel jsem známky osídlení,“ ozval se jeden z pilotů stíhaček, kteří měli za úkol obletět 

celou planetu a pátrat po nebezpečích. Kromě hrozby častých živelních katastrof jako jsou 

vysoké záplavy, hurikány a obří sopky se dívali po čemkoli živém, co by mohlo ohrozit vývoj 

nové wraithské generace. 
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„Humanoidé?“ zeptala se zvědavě Sisi. Lidská populace na nízkém stupni vývoje by se 

s jejich plány nekřížila, naopak by byla výhodou. Malá královnička znovu netrpělivě 

poskočila. 

„Trosky malých měst ještě úplně nezarostly, ale jsou dlouho nepoužívané. Po lidských 

bytostech ani památka,“ odpověděl pilot, když několikrát ve velkých kruzích obletěl původně 

zastavěnou oblast.  

I další piloti hlásili to samé a Sisi se zklamáním protáhl obličej. 

„Nevadí. Planeta nemusí být až tak dokonalá,“ prohlásila po chvíli usilovného přemýšlení. 

„Kdyby měli mladí jídlo od začátku hned u nosu, mohli by být líní a málo by si vážili všeho, 

co jsem ochotná jim poskytnout,“ rozumovala. 

Anat nad tím projevem ani nezvedla oči od obrazovky. 

„Chci to vidět na vlastní oči,“ rozhodla Sisi najednou. „Zařiď to.“ 

Anat neprotestovala. Sama byla zvědavá na tu skoro dokonalou planetu. Vybrala na 

přistání travnaté místo uprostřed lesů, které by se na budoucí líheň ideálně hodilo, a dala 

připravit malý dopravní člun. Alexis se postavila pilotovi lodičky za záda a nakukovala mu 

pod ruce. Jedním z jejích malých cílů bylo naučit se ovládat všechny wraithské vesmírné 

dopravní prostředky. Zatím o něm nikomu neřekla, ale už pár dní se pletla pilotům do cesty 

při každé příležitosti a obhlížela jejich práci. 

Přistání proběhlo rychle a hladce a Sisi celá nedočkavá podupávala a čekala, až vojáci 

prověří bezpečnost okolí. Na jejich pokyn vyběhla z lodi a sklonila se nad první rozkvetlou 

trávou, na kterou narazila. Prohlédla si ji ze všech stran a zvrátila hlavu, aby viděla světle 

modré nebe pozdního rána. 

Anat si uvědomila, že Alexis je poprvé na nějaké planetě. Poprvé mimo loď. Nechala ji 

obdivovat louku a oblohu a s několika vojáky se dali do prohledávání okolního lesa. 

„Co je to?“ zavolala na ni Sisi s hlavou nakloněnou na stranu. Anat pochopila, že dcera 

poslouchá a zaposlouchala se také. 

„Nic,“ řekla zaraženě, „jenom ticho.“ 

„Ticho,“ opakovala Sisi polohlasně.  

Anat se také zaposlouchala a to ticho jí najednou přišlo podivné. 

„Zdravím tě, krásko. Jsi nádherná. A úžasně voníš,“ ozval se jí najednou u ucha hlas. 

Skoro nadskočila leknutím a prudce se obrátila. 

„Co? Kdo?“ začala, ale hned zmlkla. 

Stál před ní vysoký tvor s vlasy spletenými do silného copu, s dlouhýma ušima svázanýma 

nad vrcholem hlavy modrou stužkou a s ocasem porostlým dlouhými chlupy, kromě černého 

konce zakrouceného do spirály. 

„Zase ty!“ vykřikla Anat rozzlobeně. 

„Já?“ podivil se tvor. „Už jsme se setkali? To není možné. Tak úžasnou bytost bych si jistě 

pamatoval.“ 

„Jsi rusál,“ prskla Anat. 

„K tvým službám,“ uklonil se rusál. „Jmenuji se Theofil.“ 

Anat mimoděk couvla a telepaticky k sobě přivolala vojáky. Obstoupili ji a doprovodili 

k čekající lodi. 

„Alexis,“ řekla tak ostře, jak s dcerou ještě nikdy nemluvila. „Letíme pryč. Hned!“ 

Sisi se na ni zamračila, ale stačil jediný dotyk matčiny mysli, aby bez protestů nastoupila. 

Anat se před vstupem do plavidla ohlédla po Theofilovi. Stál na stejném místě a usmíval 

se. Když poznal, že se na něj královna dívá, zamával. 

Wraithská přepravní loď vyletěla na orbitu a za chvíli už celá flotila opouštěla solární 

soustavu. 

Theofil se otočil a podíval se do očí pravému vládci planety. 
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„Jsi spokojen?“ zeptal se. 

Obří ještěr sklonil hlavu a vydechl tak prudce, že rusálovi zavlály uši. 

„To jsem rád,“ špitl rusál a rozběhl se do lesa. Byl poslední svého druhu a Thanatos ho 

nechal žít jenom pro příležitost, kdyby se znovu objevili ti ničitelé lidí. S Mayou a Jamesem si 

rozuměl, ale další, co přišli po nich, vyplenili všechna města, vesnice i samoty a nenechali na 

planetě jediného živého člověka. 

Thanatos zvedl hlavu k obloze a zlostně zařval. Cítil se osamělejší než kdy dřív. 

 

 

 

80. Minuta před dvanáctou 

 

Celeste Grey odpojila svoji sestru Jennifer a začala okamžitě pátrat po tom, co Wraithové 

dělali na Zemi. Nathan Velenský chodil po můstku s rukama za zády a dokonce ani Terys si 

nedovolila ani špitnout. Hlášení na Zemi podal stručně. S jejich letem bylo všechno 

v pořádku, to Jennifer Keller měla co vyprávět. 

Senzory na stříbřitě ‚nebesky šedou‘ loď posílaly data, stahovaly materiál ze tří nových 

satelitů, ale žádné problémy s wraithskou návštěvou se nikde neobjevovaly. 

Nat přemýšlel nad tím, že bude wraithské lodě pronásledovat, ale nechtěl opustit okolí 

Země, dokud Jennifer Keller nebude plně funkční. 

Když měl chození sem a tam dost, svalil se do křesla, nechal posádku v klidu hodnotit 

informace a přivřel oči. Za pár vteřin zabručel něco nesrozumitelného a přestal se myšlenkou 

na pronásledování Wraithů zabývat. Matka mu telepaticky poslala krátkou vysvětlující 

zprávičku, tak už věděl, co tam dělali. 

Erin si tiše oddechla, že má syna zase na dosah, a znovu odehnala všechny pokusy Daru o 

vydírání. Hned po odchodu Radka a Ann se nechala dobrovolně zatáhnout do Darova 

ledového království jen proto, aby mu dala jasně na srozuměnou, že je to pro ni uzavřená 

kapitola. Nezdálo se, že by s tím smířil. 

Nathan se zavrtěl v křesle. Podle poslední zprávy ze Země je čekají asi dva měsíce 

nepřetržité hlídky. S něčím pomohou nové satelity, ale než bude Jennifer Keller opravená, je 

to na Celeste Grey a její posádce. 

„Tak, vážení, čeká nás dlouhá hlídka kolem Země. Mějte oči na stopkách, protože ti 

parchanti Wraithové se tu pořád motají okolo,“ řekl do komunikace. 

Jolla Jasiri už začala vypracovávat nový rozpis služeb, José Calvera zadal data pro první 

oblet planety a Terys Hallová si hlasitě odfrkla a protočila oči. Pro ni to znamenalo, že si asi 

dlouho po ničem nevystřelí a bude trávit většinu času někde ve skladu nebo ve zbrojnici 

pucováním vybavení. 

Nathan se ohlédl a mrknul na ni. Bojovná nálada už ho přešla a docela se těšil na trochu 

nudy, i když by dal přednost výzkumné misi. Takové nebyly na skladě, tak bral, co bylo. 

Začaly stále stejné dny a noci, na které si někteří členové posádky Celeste Grey stěžovali 

jenom proto, aby na ně za sedm neděl mysleli s nostalgií. 

 

Erin seděla opřená o kmen stromu a dívala se na hladinu jezera. Od jejího setkání 

s Radkem a Ann uteklo už pár týdnů a pořád se nemohla zbavit divného pocitu, který ji 

přepadl, když se na ně podívala. Nic špatného s nimi nebylo, tím si byla jistá. Tak odkud se 

ten pocit bral? 

„Nic nevíš,“ zkonstatoval jí v hlavě lakonicky Hlas. 
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„Zatím,“ přiznala. „Ale to je jen otázka času,“ polohlasně zavrčela na Dar, jehož smích jí 

rezonoval lebkou. 

Na rozdíl od reálného světa, kde vrcholilo léto, se astrální krajinou plížil lezavý chlad, nad 

jezerem se převalovala mlha a přízračná krajina zkřehla pod ledovou jinovatkou. Erin se tak 

rozdílné zrcadlení jednoho místa nelíbilo, neslo v sobě varovný příslib budoucnosti, která se 

nad tímto světem stahovala stále blíž. 

Vedle Erin se náhle zhmotnila tiskárna a za skřípavého hučení ze sebe vyplivla sežvýkaný 

papír. Černovláska po něm sáhla a se špatně skrývaným znechucením si ho prohlédla. Kapaly 

z něj sliny a něco, o čem by ráda řekla, že jsou to také jen sliny, ale bohužel k ní tiskárna tak 

milosrdná nebyla. Na papíru byl vyveden neumělý obrázek Pikachu s polámanou cigaretou 

v roztomilé tlamičce. 

„Tak co je špatně?“ zeptala se tiskárna. 

„Neumíš se vytisknout žlutě?“ Erin nacpala papír zpátky do tiskárny a znovu se zadívala 

na hladinu jezera. Vedle ní se ozvalo tlumené dávení. Zafoukal vítr a na hladině se objevily 

drobné vlnky. Erin připadalo, že už skoro ten pocit chytila, ale rozplynul se stejně, jako se 

vyhladily vlnky, když zase nastalo bezvětří. „Něco je špatně,“ řekla bezmocně. 

„Barvy došly a žlutá jako první, byla na toto místo příliš veselá,“ zaskřípal Dar a z tiskárny 

se stal zavalitý muž s rudým plnovousem. Převalil se na bok a hlavu si položil Erin do klína.  

„Už to víš?“ 

„Ne.“ 

„…a teď?“ 

„Jako uslintaná tiskárna jsi byl milejší.“ 

Dar si teatrálně povzdechl, až se mu břicho změnilo v roztřesený rosol. „I tvoje smysly 

posílené mou maličkostí otupil čas, ale já ti na rozdíl od jiných odpouštím tvé nedokonalosti. 

Hlad však nezná slitování a já už cítím jeho dech v zádech. Přešlapuje za dveřmi do ráje, aby 

si vzal vše.“ Erin na něho shlédla, aby přerušila další spršku nesmyslných litanií, a její pohled 

se střetl se žlutýma očima. Dar mrkl a žlutá zmizela. Erin se dívala do brčálově zelených očí, 

které patřily člověku, a tělem jí proběhl třas. Vyskočila na nohy a nechala Dara kutálet se po 

svahu k jezeru. 

„Jak dlouho to už víš?“ 

 

Andoriel si vymohla vycházku venku na sluníčku. V katakombách SGC se skoro udusila a 

nijak jí nepomohlo ani to, že za ní chodili nejenom členové protiwraithského kroužku, ale i 

další zaměstnanci a vojáci. O Johnu Sheppardovi a Carsonovi Beckettovi ani nemluvě, ti dva 

se u ní střídali a nenechali jí ani půl hodiny bdělého stavu samotnou. Už z toho byla pěkně 

unavená a otrávená a čím dál častěji se jí vracela představa lesa, trávy, tekoucí vody a 

rozpálených skal (komárů, klíšťat, pijavic a zmijí). Doktor Darkson jí žádný výlet nechtěl 

povolit, dokud Thomas Hidllet neprohlásil, že paní Norovou doprovodí, a pokud by se jí zase 

zatočila hlava, dostane ji okamžitě zpátky. John Sheppard se nabízel taky, ale po pobaveném 

pohledu velitele SGC couvl. 

Andoriel byla jejich krátkému rozhovoru přítomna a neubránila se drobnému úsměšku. 

„Jsi si jistý, že chceš se mnou na procházku?“ zeptala se Toma. 

„Ano.“ Zůstal vážný a očividně při odpovědi myslel na něco jiného. 

„I přes mé vyprávění, jak takové procházky občas končí?“ nedala se Ája. John vyprskl 

smíchy a Thomas konečně začal poslouchat a přemýšlet, na co se ho Andoriel vlastně ptala. 

„Jestli myslíš na své zážitky z Pegasu, tak bych ti měl připomenout, že tady není Pegas. 

Nejsou tu žádné útesy nad mořem a na žádnou horu nepolezeš, takže nebude odkud padat, a 

co se tvého nepříjemného přítele týká, ten je, doufám, daleko na to, aby se tě pokoušel unést.“ 
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Klidně se díval, jak Andoriel z tváře postupně mizí úsměv a ukázal k výtahu. „Jestli je to 

všechno, měli bychom jít. Odpoledne mám ještě nějaké povinnosti.“ 

Zašklebila se na něj a nechala si pro sebe poznámku, že se o žádný doprovod neprosila. I jí 

dělalo starosti, co se s ní děje. Neměla tušení, co by mohlo způsobovat takovou slabost, až 

měla dojem, že se ocitá na okraji smrti. 

Bez odmlouvání k němu na malém soukromém parkovišti u vstupu do hory nasedla do 

auta, a sotva vyjeli na volnou silnici, zhluboka vydechla. 

„Nádhera,“ zašeptala. „Jak můžeš vydržet pořád pod zemí?“ 

Tom se po ní podíval a neodpověděl. Nechtělo se mu připomínat jí, že v podzemí je pořád 

jenom ona a ostatní jezdí každý den na povrch. 

Projeli malým městečkem, stavili se v místní restauraci na pozdní snídani nebo časný oběd 

a za posledními domy Thomas zabočil na úzkou okresku, která je po pár kilometrech dovedla 

do úhledného lesíka. 

Sotva stačil zastavit, už vyskakovala z auta a nadšením rozpřáhla ruce. 

„Tohle mi opravdu strašně moc chybělo. Děkuju, Tome.“ Otočila se k němu se širokým 

úsměvem. 

Thomas se usmál trochu nuceně. Mělo ho napadnout už dávno, že Andoriel není zvyklá 

trávit tolik času zavřená. Všechen čas. Na to nebyl zvyklý snad nikdo a nikoho nenapadlo, že 

Andoriel nemá ze základny kam jít. Úsměv mu zvadl. 

„Není za co děkovat,“ kývl k prvním stromům, „užívej si, nemůžeme se zdržet moc 

dlouho.“ Nechal Áju, ať jde napřed, kam jí nohy ponesou, a z kufru auta vytáhl velkou deku. 

Na dlouhou procházku to podle něj s babkou Ájou nebylo, ale díky pohodlnému odpočinku na 

dece by mohla strávit pár hodin bez omezování stěnami nebo střechou. 

Dohonil ji a přizpůsobil se její nepříliš velké rychlosti. Koukla na deku a zavářila se 

zmateně. 

„Chceš tu přespat?“ zeptala se. Pak jí oči zledovatěly, když si uvědomila, jakých ohledů se 

jí dostalo. Pobouřeně si odfrkla a pokračovala v cestě, aniž se po Tomovi ohlížela. 

Nad jejím chováním jenom zavrtěl hlavou a držel se opodál, aby jí nechal dost prostoru. 

 

Doktor Zelenka otevřel oči a mžoural do temné místnosti, která mu vůbec nic neříkala. 

Něco ho probudilo, ale nedokázal přijít na to, jestli to byl zvuk, pohyb nebo jiný rušivý vjem. 

Vedle sebe uslyšel tiché písknutí, jak Ann oddechovala, ale na to byl tak zvyklý, že ho to 

probudit nemohlo. Vymotal se z pokrývky a posadil se. Postel byla tvrdá a něčím známá, jen 

nemohl přijít na to, čím. Spustil nohy na zem a ledová podlaha pod chodidly ho probudila 

úplně. 

Ohlédl se po Ann a tiše vstal. Než se jeho žena probudí, chtěl zjistit, jaká nálada vládne 

v SGC a koho tady může potkat. Po příchodu na základnu je nějaký mladík v uniformě jen 

odvedl do pokoje a nechal je, ať se postarají sami o sebe s tím, že velitel SGC se jim bude 

věnovat, jakmile bude mít trochu času. Bylo hodně brzy ráno a oba byli tak unavení, že zalezli 

pod peřinu a usnuli. Radek se natáhl pro hodinky, a jestli neprospal víc jak dvanáct hodin, 

bylo poledne. 

Poskakoval na jedné noze, jak se snažil navléknout si ponožku a tiše nadával. 

„Anglicky, lásko, víš, že česky pořád neumím,“ zamumlala Ann, otočila se na druhý bok, 

dvakrát vzdychla a pak se ozvalo spokojené zapískání. 

Radek se zarazil, počkal, až bude zase klid a pokračoval v oblékání, tentokrát pomaleji a 

v úplném tichu. Než odešel, sklonil se nad postelí a pohladil Ann po stříbřitě šedých vlasech. 

Ze světlé blond už nic nezbylo, ale to mu nevadilo. 
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Otevřel na chodbu a rozhlédl se. V dohledu nikdo nebyl, tak si s pokrčením ramen vybral 

jednu stranu a na tu se vydal. Vybral si dobře, protože mu stačilo dvakrát zatočit a sjet 

výtahem do posledního patra. 

 

„Už tam budem?“ zeptala se Alexis. Prsty ruky netrpělivě ťukala do ovládacího panelu na 

můstku. 

Anat se nenechala vyrušovat. Kdyby Sisi opravdu chtěla vědět, kdy přiletí k cíli jejich 

cesty, mohla se jednoduše podívat na letové údaje nebo o trochu znepokojivěji vlézt pilotovi 

do hlavy. Koordinování příletu velké flotily z různých míst v jediný okamžik do určitého 

bodu vesmíru dalo hodně práce. 

„Už tam budem?“ opakovala Alexis hlasitěji. 

„Ano, miláčku,“ řekla Anat nepřítomně. 

Sisi se na ni rozzlobeně podívala, ale pak odvrátila pohled a její prsty nepřestávaly 

vyťukávat nepříjemný rytmus. 

„Už tam bud…,“ začala znovu, když jejich loď vstoupila do normálního vesmíru a na 

všech obrazovkách se rozzářila další hyperprostorová okna, jak se k ní připojoval zbytek 

flotily. 

„Jsme tady. Flotila je kompletní,“ vydechla Anat úlevou. 

„Výborně,“ zajásala Alexis. „Propojte mě na všechny lodě,“ kývla na jednoho 

z důstojníků. Po jeho potvrzení, že ji všichni slyší, vykřikla jedno jediné slovo: 

„ÚTOK!“ 

 

 

 

81. V pravé poledne 

 

Sotva Radek Zelenka vystoupil z výtahu, málem ho srazila horda vojáků. Jeden z nich 

malého doktora odstrčil a všichni vběhli do výtahu, který se vzápětí rozjel nahoru. 

„Z cesty!“ houkl na něj někdo další. Radek ustoupil ke stěně a ohlédl se, aby viděl, komu 

vlastně uhýbá. 

Doktor Darkson před sebou tlačil pojízdné nemocniční lůžko a sestra pobíhala kolem něho, 

jak se snažila za pochodu pacienta připojit k přístrojům. 

„Co se stalo?“ zavolal za nimi Radek, ale to už lékař zmizel a chodba u výtahu byla 

najednou prázdná. Pobouřeně zavrtěl hlavou a rychlým krokem se vydal k centrální místnosti 

u Brány. 

„Dobrý… no, nazdar!“ vypadlo z něj, když mu voják na hlídce otevřel vstup. 

Všechny obrazovky v řídící místnosti Brány svítily a ukazovaly jedno a totéž. Radek je 

obešel a ještě jednou si je dobře prohlédl. 

„Kde je velitel?“ zeptal se jednoho z techniků.   

„Myslíte pana Hidlleta? Bohužel před tímhle,“ kývl hlavou k obrazovkám, „odešel ze 

základny. Děláme, co můžeme. Vojáci hlídají na povrchu, monitorujeme všechno, kam 

vidíme a snažíme se nějak koordinovat obranu.“ 

„A co Brána?“ zeptal se Radek. 

„Co je s ní?“ nechápal technik. 

„Nepokusili se ji otevřít a projít?“ 

„Ještě ne. A jsem rád, že to říkáš, protože mě tady nikdo neposlouchá,“ volal John ode 

dveří. „Ahoj, Radku, moc rád tě vidím,“ dodal, když došel až ke svítícím obrazovkám.  
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„Taky tě rád vidím,“ kývl na něj Radek a namířil prst na technika. „Hned vytočte na Bráně 

adresu nějaké bezpečné planety! Jestli se pokusí sem dostat i touto cestou, budou vám vojáci 

na hlídce venku k ničemu.“ 

„Divím se, že už to dávno neudělali,“ zamručel Sheppard. 

„Jo, je to divný,“ souhlasil Radek. „Jak dlouho to trvá?“ chtěl vědět vzápětí. 

 Technik se naklonil, aby viděl na hodiny. „Pár minut.“ 

 

Nathan Velenský křečovitě svíral opěrky velitelského křesla Celeste Grey a rozkazy z něj 

létaly skoro nadsvětelnou rychlostí. Pohodlné hlídkové období skončilo okamžikem, kdy se 

kolem celé orbity Země otevřela hyperprostorová okna a v nich se objevily wraithské lodě. 

Bez zbytečného manévrování jich část začala sklízet a zbytek ostřeloval povrch planety, jak 

se mu zrovna zlíbilo. Aspoň tak to na první pohled vypadalo, ale Nat věděl, že Wraithové 

nedělají nic bez předchozího plánu. Jeho loď byla maskovaná a Terys u zbraní se přímo třásla 

touhou vymazat tu hrozbu z pozemské oblohy. 

„Najděte vedoucí loď! Odněkud musejí jít rozkazy, někdo je koordinuje! Nejdřív musíme 

zlikvidovat ji, s ostatními to bude snazší,“ vykřikoval Nathan. 

„Jak?“ vyjela na něj Jolla. Nathan se zarazil a zůstal na ni vteřinu zírat. 

„Úhybné manévry a palte vším, co máme,“ řekl vzápětí už klidným hlasem. „Mezitím se 

pokuste zjistit, kde je velitelská loď.“ 

Terys vyrazila jásavý výkřik a její ruce se rozehrály. 

Nastal obvyklý tanec, kdy Celeste Grey střílela, trefovala a zabíjela a wraithské lodě pálily 

bezradně kolem sebe bez šance zasáhnout cíl, dokud je Terys milosrdně nedorazila. 

„Jak je na tom Jennifer Keller?“ zeptal se Nathan Jolly. Pokrčila rameny. O druhé 

pozemské lodi neměla žádné nové informace, i když podle jejích soukromých propočtů už by 

měla být opravená a dokonce i nablýskaná k novému letu. 

„Co je to támhle?“ ukázal José před sebe na obrazovku. Dvojice lodí poblíž sebe nestřílela 

na Zemi a její stíhačky sice létaly, ale rozhodně ne v takovém počtu, který by si zasloužil větší 

pozornost. 

„Velící loď?“ navrhla Jolla. 

„Myslím, že ne,“ zavrtěl hlavou Nathan. Nevěděl přesně proč, ale ty dvě lodi na jeho 

příkaz nechali být a Terys si za odměnu mohla sestřelit tři jiné. Nějakou dobu jí to trvalo, 

protože Wraithové přece jenom pochopili, že je lepší uhýbat do nepředvídatelných úhlů, než 

se držet ustálených postupů. 

 

Masakr na Zemi pokračoval s neztenčenou silou. Všechna větší města byla nepřetržitě pod 

palbou a nalétávající Šipky sbíraly i jednotlivce, nejenom celé hloučky. 

V SGC se John a Samuel snažili koordinovat odvetné akce vojska, ale všechny tři nově 

vypuštěné satelity jim Wraithové zničili hned při prvním útoku, některé radiové vysílače byly 

zničené a pozemní vedení komunikačních prostředků bylo na mnoha místech přerušené. 

„Co se to tady děje?“ vykřikl Thomas. Objevil se u vstupu do Hory celý špinavý a 

s divným svitem v očích. „Kde je protivzdušná obrana? Máme přístup k raketám v silech?“ 

kladl otázky a běžel přitom do řídící místnosti. 

„A co je s Jennifer Keller?“ vypravil ze sebe bez dechu, když do ní doběhl. 

„Připravená ke startu. Čekají na někoho z vysokého velení, aby mohla vyletět. Směrnice 

nikoho nenapadlo změnit a bez správného kódu se hangár prostě neotevře. Nemůžou nikoho 

sehnat, jejich sídlo padlo mezi prvními a byli tam úplně všichni. Nkdo nezůstal naživu. 

Vládne tu zmatek. Snad můžete i vy…,“ spustil voják s velkými sluchátky na uších.  

„To si piš, že můžu!“ houkl na něj Tom a chytil mikrofon. Voják se sluchátky přikývl, že 

je naladěná správná frekvence. 



314 

 

„Tady Thomas Hidllet, velitel základny 53, Cheyennská hora. Přikazuji lodi Jennifer 

Keller opustit dok a letět na orbitu do boje. Dejte si záležet, nikoho nešetřete a nenechte se 

sestřelit. Konec.“ 

„Ten kód,“ připomněl mu voják. 

„Tady,“ Tomas rychle po počítače naklepal řadu písmen a čísel. 

John stál proti Tomovi a zvedl palec jako výraz uznání. 

Jennifer Keller byla připravená a hned vystartovala. Nad dokem, kde probíhala její oprava, 

zuřila právě bouře, tak mohla bez nebezpečí vyletět, aniž si jí útočící plavidla všimla. 

Zamaskovala se a začala likvidovat wraithské lodi podobně jako Celeste Grey. 

Evan Lorne v kapitánském křesle koordinoval útok s Nathanem Velenským a snažil se 

nemyslet na svůj slib doktorovi. Obě pozemské lodě se pohybovaly mezi organickými 

plavidly a snažily se je zasáhnout. Stíhačky i maskované Jumpery vyletěly z hangárů a začal 

boj mezi malými plavidly. 

„Kolik jich vlastně je?“ zeptal se Thomas. Měl na povel většinu střel země-vzduch, které 

měla Země k dispozici, a právě zjistil, že jsou proti Wraithům k ničemu. Buď je některá loď 

sestřelila daleko před cílem, nebo do nich naletěla Šipka. 

„Deset velkých původních, co je známe z Pegasu, teď už jenom devět,“ hlásil John 

Sheppard a zároveň s Radkem probíral data přicházející z obou pozemských lodí. „Patnáct 

velkých nových a těch menších je…,“ zaváhal a podíval se na doktora Zelenku, který zvedal 

ruce s roztaženými prsty, jak ukazoval počet. „Těch menších je asi pětačtyřicet,“ dořekl. 

„Stíhačky počítat nebudu. Vysazují pozemní jednotky a sklízejí. Velké shromažďují zásoby a 

občas vystřelí, menší pálí jako zběsilé. Teď se zaměřily na Jennifer… krucinál, do pr*ele, 

ku*va, schytala to naplno!“ 

Jennifer Keller špatně odhadla svoji pozici a její trup zasáhlo hned několik střel najednou. 

Maskování zmizelo a objevila se krásná zlatá loď s ošklivými dírami v boku. Přes poškození 

nepřestávala střílet a manévrovala mezi nepřáteli. Slétlo se kolem ní několik Jumperů a 

stíhaček, aby ji kryly. 

Celeste Grey se zatím střelbě dokázala vždycky vyhnout a José s Terys znovu a znovu 

dokazovali, že jsou skvěle sehraná dvojka. 

„Jak jsou na tom Jumpery? Nemohly by k těm zmetkům donést něco většího, než po nich 

jen házet ty prskavky, co mají k dispozici?“ ptal se Thomas. Pořád ho mrzelo, že vyplýtval 

tolik střel bez nějakého účinku. „A jak jsme na tom s asgardskými přenosovými paprsky? Co 

takhle pár Wraithů vytáhnout z lodě?“ otočil se k Radkovi. 

Radek se podrbal v řídnoucích vlasech a kývl. 

„Pomůžu vám,“ nabídla se paní Wu a oba se rozběhli k jednomu z asgardských jader, které 

bylo zabudováno v základně. 

 

„Nemůžeš zničit celou populaci,“ houkla Anat na Sisi. „Je to jediná planeta, kde se dají 

doplnit zásoby a nechat část lidí, aby se znovu rozmnožili.“ 

Alexis se na ni ani nepodívala, byla plně zaujata posíláním příkazů na ostatní lodě a 

koordinováním útoku. Podle jejího plánu bylo třeba lidi na této planetě vyhladit úplně. Kdo 

nebude sklizen, ten zemře. Vojáci dostali nový druh zbraní, které se daly přepnout z omráčení 

na zabití, a bylo na nich, jak vyhodnotí použitelnost nebo nebezpečnost každého jednotlivce, 

kterého najdou. 

„Nemyslíš na budoucnost,“ snažila se Anat získat dceřinu pozornost. „Čím nakrmíš 

budoucí armádu, když pobiješ všechnu potravu?“ 

Sisi mávla rukou a královna se zhroutila na podlahu. Na příkaz mladé královny byla 

všechna velká města na planetě rozbombardovaná a jejich trosky procházely pozemní 

jednotky, aby zajaly nebo zabily každou duši, která by snad přežila. Lodě přesunuly palbu na 
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menší osídlení a pokračovaly v ničení. Na některých místech se lidé bránili, jejich jednotky 

napadaly wraithské vojáky a dokázaly je i zničit. Alexis taková místa nechávala bez milosti 

bombardovat z orbity, i když někteří Wraithové v té oblasti byli naživu. 

„Všechny nás zabiješ!“ zasyčela královna na Alexis ze země. Prohnula se do oblouku pod 

náporem bolesti a omdlela. 

Sisi se dál věnovala likvidaci pozemské populace. Potřebovala zničit nepřátelské lodě, aby 

se jimi nemusela dál zabývat. O jedné věděla, ale ta druhá jí pořád unikala. Soustředila palbu 

Šipek do míst, kde by se mohla skrývat 

Krabat stál opodál a smutně se díval na svoji královnu. Ležela s pažemi rozhozenými jako 

odložená hračka. Přesunul pohled na Alexis. Nové královně se nedala upřít velká moc, 

ambice a odhodlání. Přesunul ruku k pasu a prsty sevřel rukojeť krátké zbraně. Byl to 

samozřejmý pohyb provedený bez přemýšlení. Další akce už byla plně vědomá. Vytáhl zbraň, 

namířil a zmáčkl spoušť. Výboj byl určen k zabití, ale wraithská královna byla silná a přežila. 

Vykřikla, sesunula se vedle ovládacího pultu a roztřásla se. 

Anat se vyškrábala na kolena, a pak se postavila. Krabat pořád mířil na královnu a 

odhodlával se znovu zmáčknout spoušť. 

„Počkej,“ zarazila ho Anat. „Připrav malou loď s hyperpohonem. Řídit ji budu sama.“ 

Sehnula se, vzala raněnou Alexis do náruče a vyběhla za Krabatem. Při rychlém přesunu do 

hangáru mu dávala pokyny, jak ukončit to šílenství, které rozpoutala její dcera. Na 

obyvatelích planety jí za mák nezáleželo, ale byla to jediná dostupná a obnovitelná potrava, 

které bylo dost k nasycení wraithské populace, a plýtvání s omezenými zdroji si nemohli 

dovolit. 

„Ať to nevypadá jako útěk,“ zavrčela předtím, než se za ní zavřely dveře lodičky. 

Krabat stál a díval se, jak vylétá do vesmíru a otevírá hyperprostorové okno. Za okamžik 

byly obě královny pryč a na něm bylo odvolat pozemní jednotky, zrušit bombardování a jako 

poslední bod i ukončit probíhající sklizeň. Přemýšlel, jak nejrychleji a nejlépe to zvládnout, 

když se mu po tváři mihnul potměšilý úsměv. Útoku se přece tentokrát zúčastnil i velký 

velitel Ace, kterému jistě nebude zatěžko všechny Anatiny pokyny provést. Zastavil se u 

nejbližší komunikační konzole a předal vzkaz. 

Jak si byl jistý, Ace jeho hlášení přijal bez protestů a začal jednat. Během půl hodiny byly 

pozemní jednotky staženy a poslední Šipky zalétaly na svá místa v hangárech. Krabat vše 

sledoval z můstku královniny lodě a nemohl se zbavit utkvělé představy, že svoji královnu 

Anat ani její dceru Alexis už neuvidí. Pokyn k odletu přivítal s úlevou, protože se mohl 

věnovat řízení lodě a myšlenky na ztrátu dvou královen odsunout do pozadí. Wraithské lodě 

postupně opustily orbitu planety a nebe zůstalo čisté.  

 

„Kde máš Andoriel?“ zeptal se John Sheppard Thomase, sotva wraithský útok přestal a 

měli čas se nadechnout. 

Tom se zamračil a chvíli trvalo, než začal vyprávět: 

„Došli jsme na kraj lesa a sedli si tam, aby si odpočinula. Už jsme se chystali k návratu, 

když se najednou zhroutila. Bez varování, prostě šla najednou k zemi. Chytil jsem ji a než 

jsem se stačil rozhlédnout, ozvalo se zasvištění a stál jsem v jedné z těch organických lodí 

s Andoriel v náručí. Odvedli mě k jejich veliteli a Andoriel nesli za námi. Ten Wraith, co ji 

měl na starosti, s ní zacházel skoro jako se svátostí,“ trochu se nad tím ušklíbl. „Velitel mi 

tvrdil, že je nemocná – jako bych to nevěděl i bez něj – že se za to cítí odpovědný a chce jí 

pomoci. A že si jí tam nechají. Bránil jsem se, ale nedal mi na vybranou. Předtím, než mě 

odtáhli zpátky na rampu a Šipkou mě vysadili zpátky u toho lesa, kde nás sebrali, mi řekl, že 

to už brzo skončí, ať vydržíme. Nevím, co to mělo znamenat. Vypadal, že už myslí na něco 

jiného a se mnou se baví jen, aby se neřeklo.“ 
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Thomas konec svého monologu vychrlil jedním dechem, pak se zarazil a přemýšlel, co to 

z něho vypadlo. 

„A tys ji tam nechal?“ vyjel na něj John rozzlobeně. 

„A co bys dělal ty?“ reagoval stejně Tom. „Kolikrát ti zdrhla, než ses otočil?“ Nadechl se, 

aby se uklidnil, a dokončil své vyprávění: 

„Andoriel se probrala, než mě odvedli. Vypadala vedle toho Wraitha docela spokojeně a 

řekla, ať jdu a bráním Zemi. Neprotestovali jsme s tím Wraithem ani jeden.“ 

John se mračil jako nejtemnější noc. Ani ne tak proto, že Andoriel už zase skončila s ‚tím 

Wraithem‘, ale protože mu Thomas připomněl všechny útěky, které se Andoriel s Toddem 

povedly, i když se jim v nich snažil zabránit všemi prostředky, které měl k dispozici. 

„Jenom doufám,“ řekl John nakonec, „že se Ája vrátí jako obvykle A snad bude i zdravá.“ 

Thomas Hidllet kývl a znovu se chopil vysílačky, aby ukončil bojovou pohotovost. 

 

 

 

82. Dvanáct a pět minut 

 

„Jsou pryč?“ zeptal se Evan Lorne nedůvěřivě. Před pár vteřinami vystřelili po poslední 

wraithské lodi, která byla v dohledu, a viděli, jak se zraněná vrhá ho hyperprostorového okna.   

„Pryč,“ potvrdil Eugen Khiari. Probíral data ze sond a podle nich se v okolí Země žádná 

mimozemská loď nevyskytovala. Všechny se najednou sebraly a odletěly. 

„Tak domů,“ mávl Evan Lorne rukou. Byl rozhodnutý splnit svůj slib doktorovi hned, jak 

dosednou. Bolest za klíční kostí mu skoro ochromovala levou ruku a soustředit se byl pro 

něho nadlidský výkon. ‚Hlásí se stáří a nemoce,‘ pomyslel si chmurně a napadlo ho, jak se s 

takovým stavem rovná třeba John Sheppard. Až se dostane na Zemi, bude mít dost času, aby 

se ho na to zeptal – tvář mu při té myšlence zkřivil smutný úsměv. Představil si dva dědky 

v parku na lavičce. Vzpomínají na mládí a krmí holuby. 

„No, to jsme dopadli,“ řekl nahlas. Nikdo nevěděl, že nemyslí jenom poškozenou loď, ale i 

svůj další život. 

Jennifer Keller se belhala zpátky do doku, aby mohly proběhnout nové opravy. A že jich 

bude! Po ztrátě maskování, které bylo momentálně úplně na odpis, přišla o nový vylepšený 

hyperpohon a jedna střela zrušila umělou gravitaci, takže kdo neseděl v křesle u svého 

stanoviště nebo okamžitě nesáhl po bezpečnostních pásech umístěných kromě křesel i na 

strategických místech všude po lodi, poletoval sem a tam jako listí ve větru, jak se loď točila a 

uhýbala při boji. Podsvětelné motory a trysky naštěstí zůstaly nedotčeny, stejně jako většina 

děl, takže Jennifer Keller by sice neunikla hyperprostorem, ale manévry kolem planety a boj 

bez maskování zvládala celkem dobře. 

„V doku už na nás čekají. Ta bouře se přesunula o pár kilometrů dál, takže dosednutí bude 

hladké,“ hlásil Eugen a pozorně se zadíval na generála Lornea. Velitel byl bledý a přepadlý a 

pořád se držel za levou klíční kost. Eugen si tiše oddechl. Většinu času na orbitě měl strach, 

že se generál zhroutí a kromě boje s nepřáteli se budou ještě muset postarat o velitele 

s infarktem. Generál potřeboval odpočinek, ale zbytek posádky byl zklamaný, že po krátkém 

pobytu na orbitě se mu vesmír zase vzdaluje. Eugen zamyšleně sklonil hlavu a pohled mu 

padl na stříbřitě šedou loď. Její posádka se na Zemi jen tak nedostane. 

Hlídka nad Zemí zbyla zase na Celeste Grey, i když i ta sem tam nějakou ránu schytala. 

Dlouho připravované a šperkované satelity vypuštěné ze Země byly zničené a Nathanova loď 

zůstala jediným nárazníkem mezi Zemí a zbytkem vesmíru. 
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„Jako vždycky,“ povzdechl si Nat, když mu přišlo potvrzení, že Jennifer Keller je 

bezpečně v doku a Celeste Grey čeká další několikatýdenní hlídka. Vesmír miloval a svoji 

loď taky, ale někdy už se mu zastesklo po pevné zemi pod nohama a větru vonícímu po 

horách. 

Zpráva od prvního důstojníka Jennifer Keller ho překvapila a potěšila. Okamžitě souhlasil. 

Posádka opravované lodě bude na vlastní žádost postupně střídat osazenstvo Celeste Grey, 

aby se i kolegové na věčné hlídce mohli podívat domů. 

 

Země se vzpamatovávala z nečekaného nájezdu Wraithů. Obětí nebylo tolik, jak to na 

první pohled vypadalo. Většina obyvatel Země, poučená z minulého útoku, se stačila ukrýt a 

Wraithové si odvezli v zásobárnách jenom zlomek těch, které mohli posbírat. 

Ani bombardováním nevznikly takové škody, jaké Alexis čekala. Ve městech ještě pořád 

žilo jen málo lidí. Většina jich byla na venkově na farmách a usedlostech, kde se mohli 

snadněji uživit. 

Anat nechala celý útok na své dceři a všechny rady spolkla dřív, než se stačily proměnit 

v myšlenky, které by mohla Sisi použít. Jediné, co dala najevo, bylo, že s Alexiným plánem 

nesouhlasí. Nechala dceru, aby si vyzkoušela sklizeň, a když jí začala přerůstat pře hlavu, 

snažila se ji zastavit. Nebýt Krabata, nebylo jisté, jak by celý útok dopadl.  

Zásah velitele SGC, který se ujal organizace obrany, byl zpětně vyhodnocený jako 

vynikající, i když, nebo právě proto, že byl vynucený okolnostmi. Největší ztrátu utrpěla 

Země smrtí všech vysokých důstojníků shromážděných ve společném Sboru náčelníků a 

Obraně Země. Wraithský útok je překvapil uprostřed porady a dvě šikovně vypálené střely 

stačily, aby odvetu nebylo odkud koordinovat. Thomas byl s velkou slávou pozván hned další 

den do Velkého sálu, kde zástupci z celé Zeměkoule vyjádřili své nadšení z toho, jak celou 

situaci zvládl, a také se seznámili s nově povýšenými generály, kteří ty původní ve Sboru 

náčelníků a Obrany Země nahradí. 

„A nakonec mi dovolte,“ řečnil prezident Spojených Států, který celému setkání předsedal, 

„abych vám, Thomasi, udělil čestnou hodnost generála, protože…“  

‚Bla, bla, bla,‘ pomyslel si Thomas a dál se usmíval a neposlouchal. Byl spokojený s tím, 

že mu zůstala pozice velitele SGC. 

Musel přiznat, že mu tolik pozornosti a chvály dělá dobře, jenže se to táhlo od dopoledne 

do pozdního večera a na něj začala doléhat únava. 

„Výborná práce, chlapče,“ poklepal mu na rameno muž asi stejně starý jako Thomas. 

„Děkuju,“ odpověděl slušně a oslovení ‚staříku‘ si nechal pro sebe. Takových věcí už za ty 

hodiny musel překousnout bezpočet. 

„Prý jste chtěl Wraithy vyhazovat do vesmíru asgardským paprskem,“ pokračoval muž. 

„Skvělý nápad, to budeme muset někdy vyzkoušet.“ 

„Doufám, že nebudeme muset,“ zabručel Tom a nenápadně se připojil k jiné skupince. 

Hosté byli časem stále veselejší a dotěrnější, až se slušně omluvil a s tím, že ho další den 

ráno čekají neodkladné povinnosti, se nechal z oslavy propustit. 

„No nazdar,“ povzdechl si pro sebe, když se konečně k ránu dostal domů. Odmítl 

ubytování v rozbořeném Washingtonu a raději požádal o přenos přes asgardské centrum 

v SGC. 

Padl na postel a myslel si, že okamžitě usne, ale jakmile zavřel oči, uviděl Andoriel ve 

wraithské lodi, Andoriel vedle toho Wraitha, jak se na něj dívá jako na boha, který se k ní 

snesl. Vlastně se k ní snesl a unesená byla taky v obou významech toho slova. Viděl Andoriel, 

jak se opírá o jednoho z důstojníků. O toho, který ji celou cestu nesl, a chovají se k sobě jako 

důvěrní staří známí. Konečně pochopil divoké úšklebky Johna Shepparda, když přišla řeč na 

Áju a jejího Wraitha. Jakmile se dostali jeden k druhému, tvořili pár. Hodně divný a 
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nepravděpodobný, ale jistě pár podporovaný stálými členy Wraithovy posádky. Nic tak 

zarážejícího ještě neviděl. 

Tom nespokojeně zabručel a převalil se na bok. Vůbec se mu nelíbilo, že si paní Norová a 

ti tvorové tolik rozumějí. Bude s tím muset něco udělat. 

 

Andoriel šla za Acem a při každém třetím kroku zavrávorala. 

Zak za ní vždycky natáhl ruku a byl připraven ji zachytit, kdyby znovu ztratila vědomí. 

Ohlédla se po něm a usmála se. Dalo jí to trochu přemáhání. Cítila se unavená a zmatená. 

Poslední, co si pamatovala, byla procházka lesem s Thomasem pozorně hlídajícím každý její 

krok. Nepospíchala. Užívala si houpání mechu pod nohama a občasné zapraskání větvičky, 

vítr, který kolem ní hodil, vůni lesa prohřátého sluncem a zelená prasátka světla blýskající jí 

do očí při každém pohybu. Les nebyl velký, přešla ho asi za půl hodiny a zůstala stát na okraji 

louky. Tráva byla místy vypálená horkem, ale ve stínu posledních stromů zůstávala svěží a 

zelená. Někde na obzoru se pohybovalo stádo velkých zvířat. 

„Sedni si,“ vyzval jí Thomas. Přímo u nohou jí ležela rozprostřená deka. Odstoupila a 

zamračila se na něho. Chtěla odseknout – sedni si sám – ale pak to spolkla. Bylo od něj 

vlastně hezké, že se staral o její pohodlí. Udělala krok zpátky a podívala se do nebe. 

Nevěděla, co jí tam přitáhlo oči, ale světle modrá se v tu chvíli změnila v černou a probrala se 

na wraithské lodi, když jí někdo stavěl nohama na zem. Chytila se ho za rameno a zmateně 

zamrkala do žlutých očí, které byly tak blízko, že se s Wraithem skoro dotýkali tvářemi. 

„Zaku,“ zašeptala neslyšně. Žluté oči mrkly a vzdálily se. Zůstala stát opřená o bývalého  

Aceova zástupce a rozhlédla se. 

Ace stál vedle ní z druhé strany než Zak a pohled na jeho tvář ji uklidnil víc, než si 

myslela, že je možné. Natáhla ruku a dotkla se jeho prstů. Krátce jí sevřel dlaň, ale oči 

nespustil z druhého člověka na můstku. Thomas měl obličej bledý a zpocený, ruce se mu 

slabě chvěly a Andoriel na něm poznala, že by nejraději utekl, přesto se ovládal a pohledem 

každou chvíli přejížděl z velitele na ni a zpátky. Bylo na něm vidět, že vůbec není spokojený 

s tím, co vidí. 

„Nic se jí nestane,“ ujistil ho Ace, zřejmě už po několikáté. Ája se na Toma povzbudivě 

usmála. Pamatovala se, jak depresivně může wraithská loď působit, když se v ní člověk ocitne 

poprvé a neví nic o tom, jak vzniká a funguje, nemluvě o její na první pohled děsivé posádce. 

„Pošlu tě zpátky, ale Andoriel tu musí zůstat. Nedokážete jí pomoci, my možná ano,“ 

pokračoval Ace a zamračil se, když ten člověk začal protestovat. 

Thomasova snaha vzít Andoriel s sebou na Zemi nebyla k ničemu. Zůstala s Wraithem a 

velitele SGC odvedli na rampu, odkud ho Šipka přenesla zpátky tam, kde ho vzala. 

Andoriel celou dobu stála opřená o Zaka a nehodlala na tom něco měnit. Bylo jí tak dobře. 

Ace počkal na potvrzení, že se návrat Toma podařil a stíhačka je zpátky v lodi, a pak se k ní 

konečně otočil. 

„Počkáš ve svém pokoji. Bude tam s tebou Lyn. Tady už to brzy skončí,“ pokynul jednomu 

z přítomných důstojníků. 

Bez námitek se otočila a odešla. Neměla sílu na dohadování. Než došla do pokoje, ucítila, 

jak se plavidlo dostalo do hyperprostoru. Opravdu to netrvalo dlouho. Lyn ji zastavil a 

nasměroval do jedné z laboratoří. Ani tehdy neprotestovala a samotnou ji napadlo, že s ní je 

něco v tak velkém nepořádku, že už to snad ani není ona. 

Ace na ni čekal a vysvětlil jí, že se jí v těle objevila podobná nerovnováha jako kdysi po 

rituálech v geniiském vězení. Jenže tentokrát žádný očistný obřad ani souboj nedokáže 

pomoci. Takové problémy měli někteří z lidských uctívačů, kteří se dokázali napojit na 

wraithské vědomí, a každý pokus o nápravu zatím skončil jejich smrtí. Také proto, že žádný 

Wraith nechtěl příliš plýtvat svým časem a zdroji na pokusy o udržení uctívače naživu. Ace 
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shromáždil všechny informace, které byly k dispozici, a na jejich prozkoumání přizval i 

Michaela. Při tom jménu se Andoriel zašklebila. Nebyla si jistá, jestli Michael je ta nejlepší 

volba pro pomoc lidem. Než se zmohla na první slůvko, velitel zavrtěl hlavou a dal jí najevo, 

že protesty má nechat až na konec. Stiskla rty a počkala. Věděla, že na její námitky stejně 

nedojde. Ace klidně pokračoval informacemi o tom, že každý pokus o telepatické spojení u 

Andoriel vyvolá záchvat. Zpočátku si jich nemusí ani všimnout, protože jsou mírné, ale čím 

déle se to děje, tím jsou horší, až postiženému způsobí smrt. 

 „I kdyby to byla Erin nebo někdo, kdo ani neví, že takovou věc umí, zabije tě to. Tak 

daleko to ale nedojde,“ ujistil Áju. Pod jejím pátravým pohledem uhnul očima a vysloužil si 

od ní krátké zasmání. 

„Od kdy bereš takové ohledy?“ zeptala se. „Řekni mi, co potřebuješ ode mě, pak se můžeš 

pustit do pokusů.“ Pokrčila rameny. „Podle tvého vysvětlení nemám co ztratit, takže dělej, co 

umíš.“ Počkala, až se na ni znovu podíval, aby tiše dodala: „A děkuju.“ Trochu se styděla za 

cynismus ve svých prvních větách, ale nedokázala se ovládnout. Alespoň slůvko poděkování 

z ní vypadlo tak mile, jak jen dokázala. 

„Tady,“ ukázal na modrý obdélník u stěny. Obdélník stál na své užší straně a na výšku byl 

vyšší než Wraith. Andoriel se na něj pochybovačně podívala. Nevěděla, co po ní Ace chce. 

Zak vešel do laboratoře, vzal Andoriel za ramena a zády ji k obdélníku přitiskl. Až v té 

chvíli ji napadlo, že je to wraithská verze laboratorního lůžka. Kolem pasu, nohou i rukou se jí 

sevřela kovová pouta, lůžko se posunulo a mírně sklopilo, takže Ája napůl stála a napůl 

ležela. 

„Postup se bude skládat z několika částí. Tvoje aktivní účast není potřeba,“ řekl Ace. 

Tvářil se vážně. Na její předchozí slova nijak nezareagoval, ale v upřeném pohledu 

nedokázala vyčíst ani náznak pocitu. Připadala si jako laboratorní myš. Sevřela ji panika. 

Stiskla ruku v pěst, aby odehnala třas způsobený strachem, kývla a zavřela oči. 

 

Krabat na velitelské lodi pevně svíral panel ovládání letu, i když to po vstupu do 

hyperprostoru nebylo potřeba. Sbíral se v něm pocit ztráty.  

Ace dal příkaz k odletu a neupřesnil žádné místo setkání, takže si každá loď vybrala vlastní 

směr. Krabat se snažil co nejvíce přiblížit ke kurzu Anat, ale netroufnul si skočit přímo k ní. 

Věděl, že lokátor plavidla, které vedl, královnu bezpečně přivede domů. Rozhodl se zůstat 

v dosahu jediného skoku malé královniny lodi a vyčkat. Žádný jiný zájem neměl, chtěl jenom 

svou paní zpátky tak silnou a mocnou, jako byla před Alexis. To dítě ji změnilo. Změnilo 

všechno. Krabat projel prsty černý pruh vlasů nad čelem a znovu si zopakoval, že udělal to 

nejlepší, co mohl. Trochu ho to uklidnilo, i když se pořád nemohl zbavit pocitu, že střílet po 

královně, byť tak mladé a nevyrovnané, je smrtelný hřích. 

Wraithská plavidla se po útoku na Zemi většinou vrátila na své původní pozice a 

pokračovala v přerušené činnosti. Některé královny zamířily k nově vytvořeným líhním, které 

se rychle připravovaly na přísun genetického materiálu. Nová galaxie byla nesrovnatelně 

větší, než původní, a přestože v ní bylo potravy málo, ještě pořád si vysoce cenily toho, že 

potrava nebyla napadená virem a každý nový přírůstek do zásobárny mohl být zužitkován 

beze strachu. 

Vládkyně malých uskupení začaly plánovat další výboje hlouběji do galaxie, jen co budou 

mít dostatek lodí a vojáků. Obojího se jim podle posledních informací mělo dostat v hojné 

míře a směr i rozsah jejich růstu byl jen na jejich odhodlání a představivosti. 

 

Další ráno na Zemi někteří lidé pokračovali v odklízení trosek, ale většina už se vrátila ke 

své každodenní práci. 
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Čerstvý čestný generál Hidllet stěží rozlepil oči a představa, že ho čeká dlouhý den, ho 

přiměla tiše zaúpět a místo vztyku se převalit na záda. 

„Tu procházku lesem mi byl čert dlužen,“ řekl procítěně stropu. Zašátral rukama kolem 

sebe, chytil se okraje postele a s její pomocí se posadil. Podíval se na budík na nočním stolku 

a usmál se na hromádku různých plaket, vyznamenání a ocenění, která posbíral od zástupců 

všech zemí shromážděných na včerejším setkání. Bude si na ně muset pořídit nějakou vitrínu. 

Zatím je nechal ležet a vydal se pod sprchu, aby mohl začít fungovat. 

 

Erin stála na břehu jezera a dívala se do oblohy. Wraithský útok byl rychlý a skončil skoro 

dřív, než začal. Země přišla o pár stovek lidí, ale necelé dvě miliardy dušiček zůstalo a mohlo 

se dál vesele množit. 

Užívala si teplo letního poledního slunce a ve tváři se jí objevil malý úsměv. Dar se 

tentokrát choval skoro „normálně“. Snad to bylo dobré znamení návratu starých časů.  

 

 

 

83. Večeře po italsku 

 

Anat stála u řízení malé lodi a nepřítomným pohledem se dívala před sebe. Alexis byla 

zavřená v tlumícím poli, který udržoval její tělesné funkce na minimálních hodnotách. Bylo 

jen otázkou času, kdy nastavení překoná a začne znovu prosazovat svoji vůli. Anat chtěla být 

tou dobou co nejdál od ostatních Wraithů, od Země, od všeho, co by se Sisi mohla snažit 

ovládnout. 

„Další skok,“ řekla unaveně. Ruce se jí pohybovaly automaticky a ve tváři měla strhaný 

výraz. Zadala náhodnou kombinaci a dala pokyn k otevření hyperprostoru. Očima pohladila 

malé světélko označující pozici jejího Úlu. Držel se v dosahu a Krabat vyčkával na královnin 

pokyn, aby se k ní mohl připojit. Bude muset ještě nějaký čas počkat. 

Anat s lodí vstoupila do hyperprostoru a opřela se o zeď za zády. Lodička byla malá a ani 

post pilota nebyl právě pohodlný. 

Svezla se do sedu, pohledem zkontrolovala omezovací pole a usoudila, že by mělo ještě 

vydržet. Aspoň, dokud nepromyslí, co s Alexis udělá. Rozhodnutí odletět padlo bez 

rozmýšlení, tehdy jenom potřebovala malou královnu dostat co nejdál, ale než se Sisi 

vyprostí, Anat musí mít plán. 

„Jaký plán máš na mysli?“ zeptala se Alexis. 

Zatímco královna odpočívala, dostala se z pole a teď stála vedle pilotního panelu a mračila 

se na něj, jak chtěla pochopit, kam letí. 

„Ještě se musíš hodně naučit,“ neodpověděla Anat. „Třeba o tom,…,“ chtěla pokračovat 

v nějaké opatrné nicneříkající krasojízdě, ale Alexis sáhla na vládání letu a loď vypadla 

z hyperprostoru. 

Anat se chtěla náležitě rozzlobit, už se nadechovala ke křiku, když ji nějaká síla přimáčkla 

ke zdi, že se nemohla ani nadechnout. Malou královničkou to hodilo přes celý můstek a 

skončila připláclá podobně jako její matka na narůžovělé stěně. 

Anat tiše zuřila. Loď zřejmě vystoupila v nebezpečné oblasti, které by se v normálním 

případě automaticky vyhnula. Zásah Sisi do ovládání způsobil, že se královna ani nemohla 

podívat, co se děje, protože byla pořád nalepená na zdi. 

Jak o tom přemýšlela, zdálo se jí, že tlak trochu povolil. Pohnula rukou, nohou, podsunula 

chodidla pod sebe a pokusila se vstát zády pořád opřená o zeď. 

„Dobře,“ pochválila se polohlasně. „Jak se ti tohle povedlo?“ zeptala se vzápětí dcery.  
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Sisi se snažila pokrčit rameny, jinak se nezmohla na nic, ani na obvyklou telepatii.  

Anat zamrkala na holoobrazovku. Obraz se jí před očima kroutil a rozmazával a 

nedokázala na něj zaostřit. 

 

Krabat se zadíval na symbol označující loď královny Anat. Symbol nepravidelně blikal a 

chvěl se. Velitel už chtěl zadat souřadnice královnina plavidla, ale zarazil se s rukou nad 

panelem. Jestli je Anatina loď v nebezpečí, Krabat nemůže vypadnout z hyperprostoru přímo 

u ní. Mohl by tak do potíží dostat i svou loď a pomoc bude potřebovat sám, místo aby ji 

poskytl. 

Cílové místo zadal ručně, několikrát se ujistil, že bod ve vesmíru označil dobře a nechal ho 

prověřit počítačem, aby se ubezpečil, že tam nehrozí žádné nebezpečí. Než ho s konečnou 

platností potvrdil, vyhlásil na lodi poplach. Chtěl, aby všichni vojáci a důstojníci byli 

připraveni k okamžitému zásahu, ať už bude jakýkoli. Jen sykl, když se symbol s královninou 

lodí protáhl a zase smrskl do původní velikosti. Navedl loď do hyperprostorového okna. 

Skok netrval dlouho, za pár minut se dostali do normálního vesmíru a senzory na trupu lodi 

i sondy vypuštěné do okolí začaly posílat první údaje. 

Královnina loď stála na místě a na první pohled se zdálo, že jí nic nehrozí. Krabat se 

sklonil nad daty ze sond a zděšeně vydechl. Ruce se mu rozběhly po ovládání sond, jak je 

volal všechny blíž ke svému plavidlu, aby se při předem naprogramované cestě nedostaly moc 

blízko Anatině lodi a neviditelné síle, která se skrývala za ní. Nepovedlo se mu to u všech 

sond. Ty, které se přiblížily k druhé lodi, přestaly reagovat na povely a jejich vysílání začalo 

být nesrozumitelné. 

Pod Krabatovým vedením se zbývající sondy rozmístily do řídké sítě mezi oběma loděmi a 

jejich informace se začaly skládat do uceleného děsivého obrazu. 

Za královniným plavidlem byla část vesmíru zkroucená do spirály, kde nezářila žádná 

hvězda. Čím blíž bylo k temnému středu, tím pomaleji se pohyboval čas a prostor se propadal 

dovnitř bez možnosti návratu. 

Krabat zapnul komunikaci a pokusil se o spojení s Anatinou lodí. 

„Má paní, přiletěli jsme vám na pomoc. Prosím, ozvěte se.“ 

Čekal na odpověď, ale nedoufal, že nějaká přijde. S těmito otvory do struktury vesmíru se 

setkávali i v galaxii Pegas a většinou to setkání bylo fatální. 

„Připravte záchytné háky, pokusíme se loď přitáhnout,“ řekl důstojníkovi u jednoho 

z panelů. Někdy to zabralo a obě lodě se osvobodily, někdy se lana háků přetrhala, plavidlo se 

vysmeklo a zmizelo a někdy temný jev vtáhl obě lodi. 

Krabatova loď se pomalu přiblížila, kam až jí podivné proudy kolem bezedné studny 

pustily, a vystřelila k Anatině plavidlu dlouhá lana s háky na koncích. 

„Nedosáhnou!“ vykřikl důstojník. „A blíž nemůžeme, čím větší je loď, tím rychleji padá. 

Už teď jsme na hranici.“ Háky se navíjely zpět a Krabat probíral sbírku doprovodných 

plavidel v hangárech. Přece některé z nich musí mít ve své výbavě háky! 

„Musíme zpátky,“ upozornil ho důstojník. Nečekal na rozkaz a spustil přední pomocné 

motory, aby s lodí vycouval z nebezpečné zóny. 

Krabat zkontroloval menší plavidla a začal znovu. Mezitím poslal do hangáru pár vojáků, 

aby prověřili lodě, u kterých si jejich vybavením nebyl jistý. Než se dostal znovu na konec 

seznamu, oznámili mu, že dvě plavidla háky mají a vojáci je připravují k odletu. 

„Poletí obě,“ rozhodl Krabat okamžitě. „Minimální posádka a velká opatrnost,“ zbytečně 

připomenul důstojníkům určeným k vedení obou lodí. 

Plavidla s tříčlennými posádkami vyletěla z hangáru a pomalu se přibližovala k sondám 

rozmístěným na hranici bezpečného odletu. Krabat sledoval, jak se zastavila, a chvíli se nic 
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nedělo. Velitelé se zřejmě ujišťovali, že mají všechna data potřebná k zachycení a vytažení 

královniny lodě. 

Obě plavidla se najednou pohnula ještě o pár metrů dopředu a vystřelila záchytná lana. Z 

pěti lan každé lodě se celkem zachytilo sedm. Tři zůstala volně viset směrem k temnému 

otvoru. Krabat sykl a předklonil se, jakoby mohl přiblížením se k holoobrazu přenášenému ze 

sond zvýraznit detaily. 

„Pozemšťané tomu říkají černá díra,“ řekl z ničeho nic jeden důstojník na můstku. 

„Cože!?“ skoro vykřikl Krabat. 

„Při pátrání po potravě jsem našel jejich databázi vesmírných jevů,“ klidně vysvětloval 

důstojník. „Říkají tomu černá díra,“ opakoval. 

Krabat se na něj díval beze slova, dokud se důstojník nesklonil k vlastní práci. 

Velitel se vrátil k pozorování snahy dvou malých plavidel o záchranu královny Anat. 

Nevypadalo to dobře. Plavidla měla všechny motory puštěny na plno a podle údajů ze sond, 

se nepohnula z místa. Dvě lana povolila, takže královnina loď byla zachycena pouhými pěti a 

zbývající se natahovala k té černé díře - Krabata napadlo, že to pojmenování je dost přesné – a 

snažila se stáhnout svá plavidla do propasti. 

„Proč ta lana nezatáhnou?“ zavrčel popuzeně. Komunikace mezi loděmi v blízkosti 

singularity nefungovala, takže se musel spolehnout na zkušenosti velících důstojníků, ale 

právě v této chvíli se mu nezdály dostatečné. 

„Můžeme tam poslat stíhačku,“ ozval se ten samý důstojník, který mluvil o černých 

děrách. „Je menší, dostane se blíž a může posádku vytáhnout přenosovým paprskem.“ 

Krabat o návrhu zauvažoval, a pak si vzpomněl, že takové akci byl už jednou před 

stovkami let přítomen. 

„V žádném případě,“ odmítl nápad. Před očima se mu objevila hrůza, kterou tehdy paprsek 

vyklopil přímo k jeho nohám. To, co zbylo ze tří Wraithů, nechtěl už nikdy v životě vidět. 

Nejhorší na tom bylo, že ta propletená těla, na některých částech natažená do neuvěřitelné 

délky, stále žila a snažila se promluvit. Otřásl se a mimoděk pohnul nohou, jakoby je chtěl 

znovu skopnout z rampy hangáru do temných útrob lodi. 

Důstojník se nadechl k protestu, ale rozmyslel si to a neodporoval ani myšlenkou. 

Lodě se záchytnými lany mezitím uvolnily královnino plavidlo a připravily se k dalšímu 

pokusu. Krabat podupával před obrazovkou a čekal, až znovu vystřelí lana a pokusí se o 

záchranu Anat. Musel svoji netrpělivost krotit, protože si uvědomil, že důstojníci 

v záchranných lodích dělají, co mohou, ale čím blíž jsou k černé díře, tím se pro vzdálené 

pozorovatele čas natahuje a všechno jim připadá k nepřečkání dlouhé. 

Pokusy o záchranu pokračovaly a postupně se k nim připojily i některé další wraithské 

lodě, které Krabat v zoufalství zavolal z nepříliš vzdáleného okolí. 

O první dvě záchranné lodě přišel hned u dalšího pokusu o vytažení Anat. Možná se jim 

podařilo pád královny zpomalit, ale obě za pár dní pomaličku propluly kolem Anatina 

plavidla a jejich trupy se začaly neznatelně protahovat směrem k nekonečnému pádu. 

Krabat za celou dobu neodešel z můstku a pomalu propadal zoufalství. Všechny návrhy i 

pokusy o záchranu byly marné. Některými z nich se jim podařilo pád královniny lodi 

zpomalit, některé ji postrčily rychleji, ale ve výsledku to vypadalo stále, jako když přiletěl 

Anat na pomoc. Síť sond byla hustší, i když jich hodně ztratili při neopatrném přiblížení. 

Poslali na průzkum Šipky, protože stíhačky se dostaly mnohem blíž než malá přepravní 

plavidla. Šipky provedly všechna měření, která byla k dispozici, a co nejrychleji letěly zpět. 

Připojení záchytných lan ke stíhačkám se nedařilo. Skupina vyčleněná na jejich zprovoznění 

stále střídala své členy ve snaze najít způsob. Marně. 

Některá plavidla byla odvolána královnami, některá odletěla vyřešit své záležitosti, jen 

Krabat stále setrvával na místě a snažil se Anat dostat z dosahu černé díry. Nakonec i jeho 
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hlad a povinnosti přinutily snahu vzdát. Nechal na místě pár sond, aby mu hlásily každou 

změnu a před odletem sám sobě slíbil, že se co nejdřív vrátí s novými poznatky a lepším 

vybavením. 

 

Anat se znovu zadívala na obrazovku a zdálo se jí, že se obraz trochu vyjasnil. Přehrála si 

pár vteřin zpět, aby zjistila situaci a zůstala zírat na svoji mateřskou loď, která se objevila 

v blízkosti. Dala přece Krabatovi jasné pokyny! Stiskla komunikaci a místo vyčkávavého 

ticha uslyšela prskání nějakého vzdáleného ohňostroje. Zamračila se a vypnula ji. Krabatova 

loď se pohybovala trhaně a neskutečně rychle kolem, ale nikdy se nepřiblížila. 

„Má paní,“ ožil najednou komunikátor neznámým hlasem, „jste za hranicí horizontu 

zhroucené hvězdy. Padáte do průrvy, které váš velitel říká černá díra. Pokoušeli jsme se vás 

vytáhnout pomocí zá…“   

Přenos skončil a znovu se ozval ohňostroj. Dvě lodi prolétající kolem se mihly na hlavní 

obrazovce a zůstaly viset na okraji zorného pole sondy. 

„Černá díra?“ zeptala se Sisi. Seděla na zemi u vstupu a mačkala si bouli na hlavě. Anat se 

na ni podívala a snad poprvé v životě v ní viděla jen malou vystrašenou holčičku. Prohlédla si 

přístroje a pokrčila rameny. Nedalo se s tím nic dělat. 

Hemžení v okolí singularity se zrychlovalo a zároveň ustávalo, jak wraithské lodě odlétaly. 

Anat to chápala, ale stejně na ně měla zlost. 

„Co je to černá díra?“ zeptala se Sisi znovu. V hlase jí zazněl starý panovačný tón. Anat se 

přikrčila v očekávání přívalu bolesti a rázného mentálního útoku, ale nic takového se nestalo. 

„Vesmírný jev,“ řekla napjatým hlasem. 

Alexis pořád seděla na zemi a držela si hlavu. 

„Dostaneme se z ní? A co se s námi stane, když ne?“ vyzvídala docela přívětivě. 

Anat se zadívala na ovládání lodi a zpátky na dceru. Vzpomněla si, že tolik bolesti jako 

s touto osůbkou nezažila za celé dlouhé věky předtím, a lehce klepla do aktivace motorů. 

„Hned to poznáme,“ řekla s nuceným úsměvem. 

Vesmírné plavidlo se rozletělo vstříc černé díře a zároveň se vzrůstající rychlostí se začalo 

natahovat a trhat. Obě Wraithky vykřikly, když prosvištěly těsně kolem dvou malých 

wraithských lodí, které je před nedávnem míjely. Náraz obě plavidla vymrštil zpět do 

normálního vesmíru, zatímco loď s královnami se propadala stále hlouběji. 

„Jsme venku!“ vykřikl pilot jedné ze záchranných lodí. Na druhém plavidle mezitím už 

zkoumali postavení hvězd a zjišťovali, o kolik času v černé díře přišli. Než se dopracovali 

k nějakému výsledku, obě lodě zalilo ostré modré světlo a zmizely. 

Z královnina plavidla zbyly tenké cáry plápolající k ústí černé díry. Pro Anat a Alexis to 

bylo sotva pár okamžiků, pro ostatní vesmír uplynuly věky. 

 

Erin seděla na verandě s hlubokým talířem na klíně a zamyšleně vidličkou dloubala do 

jeho obsahu. Moc se jí nechtělo, ale nakonec vidličkou párkrát otočila a obsah, který zůstal 

mezi hroty, si strčila do úst. 

„No,“ mlaskla po polknutí, „není to zase tak špatné.“ Nabrala si znovu. Ani netušila, že 

stejnou pochoutku mají i jinde: 

V SGC na návrh velitele základny uspořádali první z večerů, které se měly věnovat 

jednotlivým státům světa. 

Doktor Zelenka před sebou držel část své večeře a zaníceně vyprávěl o černých děrách.  

„A říká se tomu špagetizace,“ ukončil přednášku. 

První večer byl ve znamení moře, starověkých Římanů, špaget a vůbec Itálie. 
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84. Léčba 

 

Sehol stál opřený bokem o stěnu a sledoval, jak se obluda Rin probouzí. Ležel na zádech a 

kulaté krovky i silová pole mu bránily se postavit. 

„Co s ním bude?“ zeptala se Stirtriscia Kladsklavová tiše. Stoupla si vedle Sehola a očima 

rozšířenýma obavou sledovala malátné pohyby Rina. 

„Neboj se, Tris, bude v pořádku. Víme, jak to napravit,“ uklidňoval ji Sehol. 

Tris jen potřásla hlavou. Byla by raději, kdyby tomu stvoření nepomáhali, ale zabili ho. 

Věděla, že je to špatné přání, ale nemohla si pomoci. 

„Co dělají naši hosté z jiné planety?“ vytrhl ji Sehol z myšlenek. 

„Chystají nějaký obřad pro toho jejich velitele, co včera umřel,“ pokrčila rameny. 

„Nechápu to. Proč se s ním nerozloučili, dokud byl naživu? A proč si vybral k úmrtí tak 

nevhodnou dobu?“   

„Třeba si nemohou vybrat,“ nadhodil Sehol. Předešlý den o smrti velitele Iana dost 

přemýšlel. Byla pravda, že velitel vypadal přepadle, už když přiletěli na Veitenonu, ale že 

zemřel – to bylo velice netaktní. Pak ho napadlo, že lidé ze Země možná nemají svůj život tak 

pevně v rukou a nemohou si vybrat, kdy je potká smrt, pokud není násilná. 

„Můžeme začít?“ zeptal se léčitel v šedém plášti sahajícím až na zem. 

Sehol přikývl a pohledem upozornil Tris, že i ona může sledovat, jak vrátí Rina do jeho 

původní podoby. 

Obluda zamávala nohama a chtěla se na ně postavit, ale silová pole ji držela na zádech. 

Léčitelé ji obstoupili a začali složitý obřad. 

„Už to bude,“ zašeptal Sehol po několika minutách Tris. Oba se fascinovaně dívali, jak se 

podivná věc podobná obrovskému broukovi mění na Veitoňana a hmyzí podstata se stahuje 

do malého odděleného útvaru, přeskupuje se a tvaruje, až mezi léčiteli ležel Rin,  kolem něj 

zmateně pobíhal brouk normální velikosti a k Trisině překvapení se objevila hromádka 

silných drátů. 

„To je klec,“ zašeptal zase Sehol, když si všiml, kam se Tris dívá. 

„Hotovo,“ prohlásil hlavní léčitel a jejich kroužek se okamžitě rozešel. To už nastoupili 

připravení zdravotníci, položili Rina na pojízdné lůžko, chytili brouka a znovu ho zavřeli do 

klece chráněné silovým polem a zbytky původní klece poskládali do malé kovové schránky.  

„Rin bude v pořádku,“ oznámil jim jeden ze zdravotníků, když kolem nich tlačili pojízdné 

lůžko. „Nebyl to složitý zákrok.“ 

„Tak můžeme jít,“ kývl Sehol na Tris a podržel jí otevřené dveře do malého salónku, kde 

předtím seděli společně s dalšími členy Rady. 

„Rin je v pořádku a brouka chytili,“ informoval Radu hned, jak vešel. „Věděl jsem, že to 

bude jednoduché potom, co jsme přišli na to, jak pomoci našim dávným předkům. Až ti 

Pozemšťané skončí se svými rituály, měli bychom se jich zeptat, kde máme své předky 

hledat. Rád bych se s nimi setkal.“ Na tváři se mu rozlil toužebný úsměv. 

Nejstarší z Rady Enkaldetos zvaný Kal, kterého Rin znal jako staříka, co mu přinesl 

divného tvora v kleci, se zasmál. 

„Jen jestli i oni tolik touží po setkání se svými potomky. Je možné, že se nás pokusí zabít,“ 

říkal s pohledem upřeným na Tris. 

Stirtriscia se otřásla a v obranném gestu si před tělem zkřížila ruce. Proč se tohle musí dít 

právě, když se stala členkou Rady? Chtěla klidný život bez vzrušení a místo toho zažívá 

kontakt s tvory z jiné planety a ještě ji možná čeká setkání s předky, které do té doby 
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považovala za součást mýtů a legend. Nejraději by byla, kdyby v těch mýtech a legendách 

milí předkové zůstali. 

Kal zamrkal na Sehola. Oba dobře věděli, na co Tris myslí. Sehol se zatvářil vážně a ještě 

chvíli rozebíral možnosti setkání s předky, ale ostatní členové Rady ho dlouho mluvit 

nenechali. Bylo to sice zajímavé téma, měli ale i jiné problémy, které bylo potřeba vyřešit, a 

setkání, ke kterému mohlo a také nemuselo dojít, nebylo tím nejaktuálnějším na programu. 

 

Skrz víčka jí proniklo nazlátlé světlo. Omámeně zamrkala, ale pak nechala oči zavřené, 

chtěla zvednout ruku k čelu, ale něco jí bránilo pohyb dokončit. Někde blízko se ozýval hlas, 

kterému nerozuměla. Trhla hlavou, jak jí to bylo nepříjemné. 

„Andoriel, měla by ses probudit.“ 

Tentokrát porozuměla dobře, ale nechápala, co to znamená. 

„Už jsi spala dost dlouho, ne? Neměla by ses náhodou vzbudit?“ Tenhle hlas byl jiný, i 

když zřejmě mluvil také k ní. 

„Spala?“ zamumlala nezřetelně. 

„Jo jo, koukej otevřít oči,“ pokračoval vesele druhý hlas. 

Unaveně si povzdechla. Jestli doteď spala, nebyl to nijak odpočinkový spánek. 

„Tak jo,“ snažila se promluvit, ale jazyk se jí pletl. Přesto to zkoušela dál a zdálo se jí, že 

se maličko zlepšuje. „Jsem vzhůru. Jen jsem strašně unavená. A nemůžu si na nic 

vzpomenout. Kde to vlastně jsem?“ I oči jí už začaly poslouchat a rozhlédly se zvědavě 

kolem. 

Nejdřív uviděla dvě postavy, pak v pozadí třetí, to červenomodré okolo byly stěny. Divné 

stěny… Zamrkala a podívala se znovu. Stěny wraithské lodi. Aha. Prohlédla si jednotlivé 

osoby. 

„Ahoj Mayo, čau Michaeli, no nazdar,“ vypadlo z ní, jak si postupně uvědomovala, kde je. 

Maya se zasmála, postavila pohárek s tekutinou, který do té doby držela, vedle lůžka, kývla 

na ni a zmizela. Michael se sklonil a zkontroloval něco mimo Andorielino zorné pole. 

Třetí postava se přiblížila a Áje se na tváři objevil nepatřičně široký úsměv. Ani si 

nevšimla, že zůstali sami, ostatní pro ni stejně přestali existovat. 

„Ace,“ zašeptala. Úsměv jí pomalu mizel z obličeje, když sledovala vážnou tvář 

wraithského velitele. „Co se stalo?“ Zvedla náhle volné ruce, přejela si jimi obličej. Všimla si 

přitom na zápěstích tenkých tmavočervených nitek. Přejela po nich prsty a stáhla je do dlaně. 

„Loď?“ zeptala se. Struktura nití jí byla povědomá. Stočila je do malé kuličky a pustila na 

zem. Věděla, že až si stoupne na místo, kde kulička ležela, nebude tam po ní ani stopa. 

Velitel nespěchal. Nechal ji, aby se rozkoukala, napila, zjistila, jak se cítí, pohodlně se 

uložila a v očekávání zpráv o průběhu léčby se na něho zadívala. 

„Prohlíželi jsme znovu s Michaelem i Mayou wraithskou databázi a pátrali i jinde,“ 

odmlčel se. 

Andoriel se znovu napila a netrpělivě se zavrtěla. Ten dlouhý úvod od jindy stručného 

Wraitha se jí vůbec nelíbil. 

„Zřejmě jste nic nenašli,“ napověděla mu, když se ticho začalo protahovat. 

Zavrtěl hlavou. „Nic. Ale ještě jsme nevyzkoušeli všechno. Před další léčbou by sis měla 

odpočinout a nabrat trochu sil.“ Dál to nerozváděl. Andoriel sama uvidí, co tím myslel, až se 

uvidí v malém zrcadle, které měla ve svém pokoji. „Také budeme potřebovat tvůj souhlas. 

Další procedury tě mohou změnit. Měla bys to vědět.“ 

„Víš co?“ zarazila ho. „Promyslím to cestou do svého pokoje. Jestli mám odpočívat, tam 

mi bude lépe. A taky bych uvítala koupelnu.“ Zabalená do tenké deky seskočila na podlahu a 

rozhodným gestem odmítla jeho pomoc, když zavrávorala. Měl pravdu, odpočinek bude 

potřeba. 
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Díval se za ní, jak jde po pružné podlaze wraithské lodi a bosé nohy jí při každém kroku 

pleskají. Když se za ní zavřely dveře, dovolil si krátký povzdech. Celá akce se nevyvíjela tak, 

jak si původně představoval. Poškození Andorielina těla i mysli bylo tak vážné, že chvílemi 

nechápal, jak vůbec mohla tak dlouho přežít. Větší zásah byl nemyslitelný, pokud měla zůstat 

naživu. Nakonec začal přemýšlet o Michaelově návrhu, aby z ní udělali aspoň částečného 

Wraitha, který by další zákrok mohl přežít. Ace si moc dobře pamatoval, jak bez zaváhání 

odmítla jeho dávný návrh, aby se změnila. Ani Maya s Jamesem ji tehdy nepřesvědčili, a 

pochyboval, že by se na tom s uplynulými roky něco změnilo. Přesto se rozhodl, že jí znovu 

takovou možnost nabídne. 

Andoriel došla na rozcestí chodeb a bezradně se zastavila. Bylo to už moc dlouho, co tu 

byla naposledy, a nepamatovala si, kam má jít. 

„Lodičko, lodičko,“ zašeptala a opřela se o stěnu. „Tohle dopadne špatně.“ Svezla se do 

sedu a hlavu si podepřela rukama. 

Probudil ji houpavý pohyb a pocit, že se vznáší. Vykřikla a zamávla kolem sebe rukama 

dřív, než se jí podařilo otevřít oči. 

Někdo ji chytil za ruku a stáhl jí ji k tělu. „Pomalu,“ řekla Maya a usmála se, když 

Andoriel otevřela oči. „Copak jsi nějakej pták, abys roztáhla křídla a letěla?“ 

„Spíš netopejr. Čerstvě vyvoranej,“ oplatila jí Ája škleb. „Pusť mě, prosím,“ už patřilo 

wraithskému vojákovi, který ji nesl. To byl ten pocit, že se houpe a vznáší. Voják se zastavil a 

spustil Andoriel nejdřív nohy a hned na to i zbytek těla. 

„To je lepší,“ pochválila jeho i sebe. Stála a držela se Wraitha za rameno, dokud nezískala 

rovnováhu a aspoň částečnou stabilitu. „Tvoje služba byla dobrá,“ řekla mu pak. Beze slova 

se otočil a odešel. 

„Takže jsi všechno nezapomněla,“ řekla Maya a klidně vešla za Ájou do jejího pokoje. „To 

je dobře. Odpočiň si, najez se, vysprchuj, ale hlavně si odpočiň, budeš to potřebovat,“ 

zopakovala důrazně před odchodem. 

Andoriel se na ni chtěla zamračit, ale místo toho se vrhla ke stolku, kde byly mísy plné 

ovoce a pečiva. „Kde je maso?“ zavrčela s plnou pusou a znovu zkontrolovala všechno, co na 

stole leželo. „Do háje,“ mrskla kusem chleba ke dveřím.  Ušklíbla se nad vlastním výběrem. 

Chleba se sebere a zamete jednodušeji než kus zralého ovoce, které jí napůl rozmáčklé 

poslušně kapalo mezi prsty do prázdné misky. 

 Za půl hodiny ležela stočená do klubíčka na širokém lůžku. Najedená a umytá se cítila 

mnohem lépe a také mnohem unaveněji. ‚Co Ace myslel tou změnou?‘ napadlo ji. Než se nad 

tím stačila zamyslet, usnula. 

Probudil ji nedostatek vzduchu. Zašátrala kolem sebe a zjistila, že si ve spánku přetáhla 

pokrývku přes hlavu a zatímco se pomalu dusí, nohy jí mrznou. Rozmáchla se a odhodila 

pokrývku, až se svezla z postele. Zhluboka se nadechla a polohlasně vyjekla, když zjistila, že 

Ace sedí v jednom z malých křesílek s nohama pokrčenýma tak, že se koleny skoro dotýkal 

brady. Sehnula se pro deku a zasyčela něco neslušného. 

„Také ti přeji dobré ráno,“ řekl Ace s malým úsměvem. Hned zase zvážněl a to Andoriel 

vyděsilo víc, než kdyby se jí začal nepokrytě smát. „Jsi připravená na další informace?“ zeptal 

se. Přitáhla si pokrývku pod bradu a kývla, že poslouchá. 

To, co jí Wraith říkal, se jí vůbec nelíbilo. Vlastně jí nedal jinou šanci na život, než tu, 

která mohla vyvolat změnu, již už kdysi odmítla. 

„A bude nějaký způsob, jak to potom zase zvrátit?“ skočila mu do řeči. 

„Můžeme zkusit postupný opačný proces,“ navrhl váhavě. 

Polohlasně opakovala všechno, co se dozvěděla, a pokoušela se o kombinace, které by ji 

nejméně zasáhly. 
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Ace ji přestal poslouchat a se smutkem se díval na její propadlé vrásčité tváře a povislou 

kůži na rukou. Jak věděl, zbytek jejího těla nevypadal lépe. A to byl pouze povrch. Na změny 

v mozku ani nemyslel, pokud to nebylo nezbytné, i když se zatím projevovaly jenom únavou 

a trochou nesoustředěnosti. Pokud tedy neomdlela, jak se jí v poslední době stávalo často. 

Neodbytně se mu vracela myšlenka, jestli má cenu se vůbec o něco pokoušet. I Maya, 

optimistická za všech okolností, byla na vážkách a Michael by Áju nejraději rozpitval a 

v klidu laboratoře zkoumal, co se z veselé knihovnice stalo kvůli její zálibě v cizí rase. 

„Ještě jsem tady.“ Hlas Andoriel zazněl z bezprostřední blízkosti. Ace překvapeně zvedl 

oči. Při úvahách, které se oběma honily hlavou, stačila vstát, obléknout se a teď stála proti 

němu a prohlížela si ho. Zůstal stejný, jak si ho pamatovala, a přece se změnil. Klid, lehké 

pobavení a přehled o situaci, které kdysi tvořily pevný základ pro jejich dobrodružné výlety, 

se propojily s trpkými krátkými vráskami kolem úst. 

„Ale taky už mě napadlo, jestli to všechno není zbytečné,“ řekla tiše. Nepotřebovala 

telepatii, aby uhodla, na co wraithský velitel myslí. 

„Nechci to vzdát,“ namítl. Vstal a podíval se na ni z výšky. 

„To je dobře, já taky ne,“ usmála se na něj. „Jestli budeš souhlasit, uděláme to takhle:…“ 

 

Za tři dny seděla zpátky ve svém pokoji a cítila se vycucnutá ze vší své energie, i když se 

děl pravý opak. Dostala jí tolik, že by to vystačilo pro celý pluk stařečků změněný v 

puberťáky. Měla pocit, že jí wraithská energie leze i ušima a  wraithský enzym jí kape z nosu. 

Vstala a přešla k velkému oválnému zrcadlu, které si nechala přinést. Tělo jako takové se 

podařilo spravit víc než dobře. Vypadala mladší, než když poprvé vstoupila do Města 

v galaxii Pegas. S tím, co nebylo vidět, její myslí, to bylo horší. Jestli dobře pochopila opatrné 

vysvětlení Mayi, bylo to zase o něco horší, než když před nedávnem přišla na wraithskou loď. 

Ještě jí čekal jeden zákrok. Ten, který odkládala, jak jen to šlo. Dívala se na svůj odraz 

v zrcadle a na rtech se jí objevil smutný úsměv, aby hned zmizel. 

Aceovi se kdysi podařilo smíchat wraithskou a lidskou krev tak, že ji člověk mohl 

přijmout. Tak přeměnil Mayu v částečnou Wraithku. Dokončení procesu, kdy se z Mayi stal 

úplný Wraith, bylo zahaleno tajemstvím i pro Mayu samotnou. Nikdo nevěděl, že se 

s Jamesem dostali na planetu, kde je léčitelky Beata, Džita a Zoe za pomoci draka-strážce 

dokázaly změnit v jeden druh - Wraithy. Po zákroku jim vymazaly paměť a přiměly je odletět, 

jak nejrychleji to z toho nebezpečného místa bylo možné. 

Teď Andoriel čekala stejná procedura – změna na částečného Wraitha. Jediná další 

možnost byla smrt a to bylo nepřijatelné. 

„Je čas,“ ozvalo se ode dveří. 

Ace se na Andoriel usmál. Byl rád, že přijala jeho návrh. Jako Wraithka, alespoň částečná, 

bude mít větší šanci. Regenerační proces jí zajistí dlouhověkost a jednodušší obranu při 

pokusu vpadnout do její mysli, protože nebylo jisté, jestli se při transformaci podaří opravit 

všechna poškození. 

Pokusila se mu úsměv vrátit a natáhla k němu ruku. Sotva se jí dotknul, udělala další krok, 

objala ho kolem pasu a tvář mu zabořila do ramene. 

„Mám strach,“ přiznala tiše. 

Pohladil jí po zádech. Nechtělo se mu říkat, že všechno dobře dopadne, jak si zřejmě přála. 

Ani on si nebyl jistý, jak to dopadne. 

Vytáhla se na špičky a přitiskla rty k hraně jeho brady. „Kdyby to náhodou nevyšlo,“ 

zašeptala. Zaváhala, jakoby na něco čekala, ale když se nedočkala žádné reakce, odtáhla se a 

zamířila ke dveřím. Předtím než je otevřela, se zhluboka nadechla. Vkročila do chodby 

wraithské lodi a připadalo jí, že se vrhá do neznámé hlubiny. 
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85. Odmítnutí 

 

Ace stál v Ájině pokoji a sledoval, jak se prohlíží v oválném zrcadle. Celou dobu terapie u 

ní zůstal, hlídal a upravoval proces, aby jí co nejméně ublížil a přitom účinkoval, a stejně se  

mu nepodařilo dosáhnout zcela uspokojivého výsledku. 

Pleť měla trochu bledší a posetou pihami, takže jemné tmavší podlouhlé skvrny na lícních 

kostech se v nich docela dobře ztratily. Na dlani pravé ruky měla něco jako starou zahojenou 

jizvu. Nic, čím by se dala brát lidem energie. Sotva to zjistila, skoro začala tančit radostí, ale 

velitel byl zklamaný. Tolik nechtěla být Wraith, i když by jí to zachránilo život!? 

„Nic jiného už není. Aspoň o ničem nevím ani já, ani Michael ani všechny databáze, které 

jsme prohledali. Je mi to líto,“ řekl a přešel k ní. Díval se, jak se jí zvedla a zase poklesla 

ramena. Neotočila se k němu. Přeskočila pohledem ze svého odrazu na jeho a zpátky a zavřela 

oči. Na tváři jí vyskákaly růžové skvrny. Zvedl ruku, aby se jí dotkl, pohyb nedokončil a zase 

ji spustil k boku. 

„Budeme hledat dál. Wraithská energie tě udrží silnou, aby ses dokázala ubránit 

nechtěnému kontaktu. Zůstaneš tady, budeš tu v bezpečí. Celá posádka o tobě ví a žádné 

změny v jejím složení nechystám ani nečekám. Seznámil jsem s tvojí situací velitele Krabata. 

Zajímáš ho,“ pousmál se. 

Konečně se k němu otočila. 

„Zajímám?“ zvedla před sebe pokrčené ruce, otočila je dlaněmi vzhůru a zamračila se na 

jizvu. „Nic zajímavého,“ zavrtěla hlavou. 

Ace se nadechl a napadlo ho, jak složité je něco vysvětlovat verbálně, když dřív stačilo se 

dotknout mysli, aby měli oba jasno. 

„Budeš tady v bezpečí,“ opakoval. 

„K čemu mi to bude? Zůstanu na tvé lodi? Nebo mě pošleš ke Krabatovi, když ho tak 

zajímám, až mě budeš mít dost? A dál do mě budete cpát…“ Krátce k němu zvedla oči a 

otřásla se. Rukou, která zůstala nezasažená částečnou změnou, se objala, druhou nechala 

volně klesnout. 

„Nechci tě nikam posílat,“ odmítl zaraženě. „Energii potřebuješ a sama se k ní 

nedostaneš.“ 

Nechala oči přilepené na zemi. Když si před chvílí stoupnul za ni a uviděla ho v zrcadle tak 

blízko sebe, ucítila na tváři dotyk deště Nové Veitony. Musela zavřít oči, aby si připomněla, 

že na staré časy není čas, jak jí řekl při jejich prvním setkání v Mléčné dráze. 

„Ke Krabatovi nemůžeš, má teď jinou práci.“ Nechal větu viset ve vzduchu a čekal na 

nějakou jedůvku. Nedočkal se. 

Andoriel se odvrátila, hodila ještě jedním pohledem k zrcadlu a přešla stranou. 

„Promyslím si to. Nech mě.“ 

Ace nad takovým pokynem k odchodu překvapením mrknul, ale odpustil si všechny 

komentáře a odešel. Měl i jiné povinnosti. Krabat žádal pomoc při záchranné akci a Ace 

nechtěl být jedním z mála, kdo se na místě neštěstí ani neukáže. 

Anodriel si sedla na zem a čelo si položila na pokrčená kolena. Napadlo ji, jak si ještě 

nedávno přála mít tělo, které by fungovalo jako kdysi bez všech bolestí, a také si přála zbavit 

se těch soucitných pohledů okolí, které ji sotva poznávalo. Teď takové tělo měla a bylo na 

nic, když se s jeho změnou stejně nezbavila toho děsu, že každou chvíli ztratí vědomí a možná 

se už neprobudí. 
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„Pozor na to, co si přeješ,“ zašeptala sama sobě a ušklíbla se. Měla větší starosti než to, jak 

vypadá. Vstala a vydala se kolem pokoje na procházku. Na tom, že se jí nejlépe přemýšlí za 

chůze, se nic nezměnilo. Zastavila se jenom proto, aby si z vlasů spletla cop. S gumičkou se 

jako vždy nezatěžovala, vlnité vlasy částečně držely a to stačilo. Cop jí padal skoro k pasu. 

Překvapeně se na něj usmála a pokračovala v chůzi. 

Chvíli ještě kroužila po místnosti, pak se vydala na procházku po lodi. Letěli 

hyperprostorem a na chodbách byl relativní klid. Netrvalo dlouho, než si všimla, že se za ní 

objevil temný stín hlídky. Pokrčila nad tím rameny a šla dál. Podle Ace jí nic nehrozilo. 

Odolala touze to prověřit nějakou nepředložeností a zamířila zpátky do pokoje. Už v něm 

čekal důstojník, připravený na předání energie nejnovějšímu lodnímu projektu. Sice nechápal, 

co tím chce velitel zjistit, když může použít nějakého uctívače, ale bylo mu to celkem jedno. 

Ta lidská žena se netvářila nadšeně ani při předávání energie ani potom. Krátce poděkovala a 

otočila se k němu zády. Mírně rozladěný odešel. 

Sotva za důstojníkem zapadly dveře, kousla se Andoriel do kloubů na ruce, aby nahlas 

nezavyla. Tohle nepůjde! Takhle to nejde! opakovala si pořád dokola. Wraithské pokusy o 

záchranu na ní ležely jako balvany a měla pocit, že ji brzy zavalí úplně. Připadla si jako 

loutka. Panenka na klíček. Chceš fungovat? Tak tady zůstaň a hezky drž, až tě natáhneme, 

dodáme ti energii. 

Aby přišla na jiné myšlenky, vytáhla z panelu ve stěně připojení k lodnímu počítači a 

pustila si novinky z Aceovy lodi. Začetla se, nejdřív pomalu, jak si zvykala na skoro 

zapomenutou wraithštinu, pak rychle, když se jí posbírané střípky dlouhé cesty plavidla 

začaly skládat do srozumitelné mozaiky. Věděla, že má k dispozici jen výběr, který loď a její 

posádku nijak neohrozí, ale i tak to bylo zajímavé čtení. 

„Hlodavci?“ vypískla se smíchem, když došla k nedávným událostem. Podle lodního 

deníku se na žádném jiném plavidle neobjevili, ale nápad na zničení nepřítele ‚zevnitř‘ jí 

přišel směšný a geniální zároveň. 

Loď vystoupila z hyperprostoru a začala se pohybovat různými směry. Nejdřív Andoriel 

napadlo, že se jedná o sklizeň, ale po naběhnutí nejnovějších dat zjistila, že se na relativně 

malém prostoru pohybuje větší množství plavidel, než bylo v běžných případech zvykem. 

Vypnula připojení, nerozhodně přešla pár kroků ke dveřím a zase zpátky, ale zvědavost 

zvítězila a vykoukla na chodbu. U nejbližšího rohu stál Zak. Vyšla ze dveří a kývla na něho. 

Obrátil jejím směrem hlavu, pak se otočil i zbytkem těla a vykročil k ní. Přikrčila se 

v očekávání honičky, ale podle jeho reakce pochopila, že pobíhat po Aceově lodi tentokrát 

nebudou. 

„Moc ráda tě vidím,“ řekla, když k ní došel. 

„Šel jsem za tebou,“ odpověděl. „Chceš se projít?“ pokynul rukou někam do neurčita. 

Kývla a společně vykročili po náhodné trase. Rozhovor plynul a Andoriel se konečně trochu 

uvolnila. Potřebovala přijít na jiné myšlenky a ne pořád dokola omílat to samé bez šance na 

řešení. Zak ji nenápadně pozoroval, připravený chytit ji při náhlém kolapsu, kterého u ní byl 

už několikrát svědkem, ale nic takového nebylo potřeba. 

Mluvili všeobecně o všem možném, i o důvodu, proč se wraithské lodi zdržují právě 

v těchto místech. 

„Černá díra?“ zeptala se Andoriel. „Můžu ji vidět?“ dožadovala se vzápětí. 

 Zklamaně svěsila hlavu, když ji Zak odkázal na terminál v jejím pokoji. Nejnovější 

informace byly pár dní staré a černá díra zřejmě ještě čekala na schválení do oficiální verze. 

„Děkuji za společnost,“ loučil se s ní Zak před jejím pokojem a stiskl jí ruku v obou svých 

dlaních. „Bylo to krásné setkání s přítelem,“ dořekl po malé pauze. „Slyšel jsem, že v sobě 

máš wraithskou krev,“ opatrně nadhodil téma, kterému se oba celou dobu pečlivě vyhýbali, i 

když proměna byla očividná. 
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Andoriel si povzdechla a svěsila ramena. „No jo, stejně to bylo k ničemu,“ řekla trochu 

nedůtklivě. 

„Pokud se záchrana královny Anat nepodaří, nejspíš se sjednocení Wraithové časem opět 

rozpadnou na frakce, a v té mojí budeš vždy vítána se všemi poctami. Jako královna,“ řekl a 

ruku, kterou Áje pořád svíral, si položil na srdce. Přemýšlel, jak jí říct, že se posledním 

zásahem změnila víc, než si sama myslí. Wraith v ní se ukazoval drobnostmi, které nikoho 

nenechaly na pochybách, k jaké rase patří. 

„Děkuji,“ řekla prostě. Nechtěla tu chvíli kazit a připomínat, že nabídku ve svém krátkém 

životě nejspíš nevyužije. 

Andoriel uvadl úsměv, sotva v pokoji zůstala sama. Vyrušení bylo příjemné, ale nic 

nevyřešilo. Představa, že do ní budou pumpovat energii, dokud někdo nezapomene, že je pro 

ni telepatie tabu – a nebyla si jistá, jestli ta zapomněnka nebude ona sama – byla děsivá. Bylo 

jen pár Wraithů, od kterých by přijala pomoc, a ani jeden z nich se nenabídl. Žádat sama 

nebude, cítila by se ještě bezmocnější. 

„Seš v háji,“ řekla svému odrazu v zrcadle. Stěží odolala, aby přes něj nepřehodila deku. 

Vztekle sebou hodila na postel. 

Probudila se dotykem. Někdo jí prsty projížděl vlasy, rovnal je kolem hlavy. Pečlivě. 

Jemně. 

„Ace,“ zašeptala se zavřenýma očima. 

Neodpověděl. Pohnula se, aby se tváří otřela o jeho ruku. Jen tak mimochodem vnímala, že 

už zase letí hyperprostorem. Na lodi byl klid. Organickou strukturou stěn se přenášelo lehké 

chvění z namáhavého letu. 

„Co když je to někdo jiný?“ zeptal se jí hlas přímo u ucha. Cítila, jak se oddaluje a zvedala 

se zároveň s ním. Chtěla mu zůstat nablízku. 

„Nemůžu se splést. Voníš deštěm, lásko,“ řekla bez přemýšlení. Otevřela oči a podívala se 

do těch jeho. Jako tekutý med, pomyslela si a byla ráda, že je pro ni telepatie zapovězená. 

Ace za Andoriel přišel, jakmile pochopil situaci kolem černé díry, ve které mizela loď 

Anat a Sisi, a zjistil, že nemůže nijak pomoci. Dal pokyn k odletu a podle vlastních slov šel 

zkontrolovat probíhající výzkum. 

Našel ji spící. Její tvář, stažená stresem celou dobu, co byla vzhůru, se konečně uklidnila a 

vyhladila. Vlasy se jí dávno uvolnily z copu, ležely rozházené po celém polštáři a část se jich 

courala po zemi. 

Zarazil se předtím, než ji začal budit, sedl si na okraj lůžka a díval se. Kdyby nevěděl, že se 

mozek spravit nepodařilo, byl by spokojený. Více než spokojený. Anat už si na něj nemohla 

dělat žádné nároky. Do černé díry se za ní vrhat nehodlal. A Andoriel mohla být tímto 

způsobem naživu téměř neomezenou dobu. 

Přejel jí prsty po zkrouceném pramenu vlasů, srovnal ho a vedle něj položil další pramen. 

Dělal to často v průběhu terapie, tehdy ho bavilo sledovat, jak se se změnou a dodáváním 

energie Ájiny vlasy mění, prodlužují a získávají zpátky barvu, která k nim správně patřila. 

Věděl, že se mění celá, ale právě na vlasech to bylo vidět, i když ležela pod silnou pokrývkou, 

aby zbytečně neztratila ani trochu tělesného tepla a co nejvíc energie mohla využít k léčbě.  

Andoriel se nepohnula, ale ze rtů ještě napůl spících jí uniklo tiché slůvko. Povzdechla si a 

pootočila tvář. Ruce jí ležely volně na dece, prsty sebou cukly a uklidnily se. 

Za pár okamžiků seděla a dívala se mu do obličeje tak rozzářeným pohledem, že se k ní 

bez rozmýšlení sklonil, prvnímu lehkému dotyku rtů vyšla naproti. 

Připadalo jí, že se do sebe zuřivě zakousli. Roky čekání, roky kdy si myslela, že už ho 

nikdy neuvidí, a chvíle, kdy byl blízko a přesto jí připadal vzdálený víc než v jiné galaxii, se 

slily do sebe a přestaly existovat. 
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Ruce mu sjely z jejích vlasů na ramena a stáhly z nich volné triko. Naklonil se víc, aby na 

ně přitiskl ústa a zároveň zatápal po Ájině mysli. Spojení muselo být úplné a dokonalé. 

Nebránila se, nezaváhala. Hlasitě vydechla… a zůstala mu bez vlády ležet v náručí. 

Pustil ji zpátky na lůžko a vyděšeně vyskočil. Co to udělal? Jak mohl zapomenout?! 

Přinutil se vydechnout zadržený dech. Zkontroloval její životní funkce a vráska na kořeni 

nosu mu trochu povolila. Andoriel žila. Přiblížil k ní dlaň, zarazil se a upravil jí triko na 

ramenou, pak teprve jí pomaličku a opatrně začal dodávat novou energii. 

Andoriel se probudila a ještě omámeně se rozhlédla. Byla sama a cítila se tak unavená, že 

stěží udržela otevřené oči. Pozvedla ruku a zase jí nechala spadnout. Zdál se jí tak krásný sen, 

že se do něj chtěla vrátit. Ace byl s ní a… posadila se. To možná nebyl sen. 

„Co ty víš? Třeba to byl sen.“ Shanin hlas se ozval ze zákoutí se sprchou. 

„Jako doma,“ zamumlala Ája. Ani jí nepřekvapilo, že Shana odpovídá na její myšlenky, 

telepatii přece taky ovládala. 

„Pokud si to budeš přát, pak ano. Doma,“ zareagoval Ace na její poznámku ode dveří, 

kterými právě vešel. 

Andoriel se ohlédla ke sprše, ale nic se z ní už neozvalo. 

„Co se stalo?“ zeptala se Wraitha, vstala a došla až k němu. Tělo na jeho přítomnost 

reagovalo po svém a měla co dělat, aby to nebylo znát. Wraith se zamračil, obešel ji a zastavil 

se až uprostřed místnosti. 

„Můžeš tady zůstat napořád. Budeš mít všechno, o co požádáš.“ Očima přeskakoval po 

drobnostech a zatím se na Andoriel, pokud věděla, ani nepodíval. 

„Všechno?“ naklonila hlavu na stranu a v očích jí zahrálo. Počáteční únava odezněla. 

„Skoro všechno,“ řekl tak vážně, až jí zatrnulo. „Mezitím budu hledat stálejší řešení. Bude 

to náročné. Na žádné rozptýlení nezbude prostor.“ Ještě se na ni nepodíval a neměl to 

v úmyslu. Nechtěl vidět náhlé poznání a smutek z jeho odmítnutí. 

„Tak nehledej,“ navrhla klidně. „Nech to tak. Nemusíš všechno opravit.“ 

„Ale tady jde o tvůj život,“ zamračil se na ni. 

„Jo, já vím. Umřu,“ zavrčela. „No a co? Každý umře. Nechci žít ve strachu, kdy ta pořád 

dokolečka omílaná smrt přijde, a nestarat se o nic jiného. Jaký by měl takový život smysl? 

Přestaň hledat řešení, prosím. Jen tu buď se mnou.“ 

Už zase se k němu blížila. Potřásl hlavou, ustoupil a pozvedl ruku jako na obranu. Zarazila 

se, zmatená a rozpačitá. Pořád nevěděla, jestli Aceův zájem nebyl jenom živý sen.. 

„To není dobrý nápad,“ odmítl její slova i ji jediným zamítavým gestem. Hrůza z toho, co 

nedávno málem způsobil, mu zavřela ústa na další vysvětlení. Takovou situaci nechtěl už 

nikdy zažít. Pokud to znamenalo držet od sebe Andoriel co nejdál, musí se s tím smířit. 

Dlouho nic neříkala. Prohlížela si ho, jakoby ho viděla poprvé, oči doširoka otevřené, rty 

povolené. Stál a strpěl to. Věděl, že ještě promluví. 

„Mám přání,“ řekla konečně tiše. „Odvez mě na Zemi. Jinou léčbu můžeš hledat i beze mě 

a já – nemůžu tady být.“ Mrkla a řasy se jí zaleskly. „Slibuju, že se budu šetřit.“ 

„Ani to není dobrý nápad. Potřebuješ průběžně doplňovat energii.“ Napadlo ho, co bude 

chtít, ještě předtím, než promluvila. 

„K čemu mi bude? Kvůli vzpomínce na staré časy?“ Nechtěla to říct. Nechtěla dát najevo, 

že pochopila, že se Ace lekl, co by tomu řekla královna, se kterou měl dvě dcery, kdyby se 

mezi ně pletla lidská žena. Potrava. Ale stejně to řekla.  

Jen zavrtěl hlavou. Chtěl jí vysvětlit, že bez telepatického spojení jí není schopen 

poskytnout to, co jí náleží, a nic menšího dát nedokáže. Jednoduchý pocit se odmítl 

promítnout do slov a wraithská ústa zůstala němá. 

„Odvez mě tedy na Zemi!“ Se sebezapřením zvedla bradu a tvář jí ztuhla v mrazivém 

výrazu.   
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„Jak si přeješ,“ souhlasil s malou úklonou stejně ledovou, jako byl Andorielin obličej. „Jen 

prosím přijmi několik doporučení.“ 

„Mluv,“ pokynula a otočila se k němu zády. 

Plán pro dobu, kdy budou cestovat k Zemi, načrtl v několika holých větách. Neodpověděla, 

když skončil. Stála k němu zády a Ace cítil, jak ho pálí tichá neviděná slza, které jí tekla po 

tváři. Couvnul, aby odolal touze se jí dotknout a odešel. Bylo to nejlepší řešení pro oba. 

 

 

 

86. Volání 

 

„Neplánované otevření Brány, zavírám Iris a nastavuji pětiminutový odpočet 

autodestrukce,“ hlásil zcela podle nejnovější směrnice technik v kontrolní místnosti SGC. 

Počítač zaznamenal výkyv na rozhraní červí díry a pak se portál zavřel. 

„Co to bylo?“ zeptal se Radek Zelenka. Po svém návratu na Zemi zůstali s Ann v SGC a na 

žádost Thomase Hidlleta byli oba zařazeni pod jeho útvar. Sice už měli nárok na odpočinek, 

ale Thomas brzy zjistil, že pracovitý doktor a jeho milá žena jsou duševně na lepší úrovni než 

mnozí mladší vědci. Rychle se se Zelenkovými dohodl, poslal žádost na Obranu Země a tam 

nad tím jen mávli rukou a potvrdili to. Pokud chce velitel SGC další důchodce do svého týmu, 

má je mít. Obyvatelstva planety nebylo tolik, aby mohli plýtvat zdroji. 

Technik pokrčil rameny. „Co já vím,“ vpadlo z něj dřív, než se stačil zarazit. Pozdě si 

uvědomil, že doktor Zelenka takové řeči nesnáší. „Udělám rozbor,“ nabídl hned pro jistotu. 

Nechtěl na sebe nechat křičet téměř plešatého starého trpaslíka a pak to ještě schytat od 

velitele základny. Zrušil autodestrukci a zadal příkaz na prozkoumání pozůstatků z horizontu 

červí díry. 

„To je -,“ zarazil se po pár minutách, kdy probíhala analýza částic. 

„To je z galaxie Pegas,“ doplnil Radek bez zaváhání. Tu sloučeninu poznal okamžitě. Byl 

u toho, když ji John Sheppard předával Teyle jako poznávací znamení pro případ, že by se 

dokázala dovolat do Mléčné dráhy. „Zavolejte Toma a připravte se na zadávání osmi 

symbolů. Bude to energeticky náročné.“ 

Technik už chtěl odseknout, že se dobře pamatuje na specifikace vytáčení Brány do jiné 

galaxie, ale raději to zkousl. Plešatý trpaslík mu byl pořád za zády. 

Thomas Hidllet přišel za pár minut a na jeho pokyn před Bránu najela sonda. 

„Připravte se k vytočení adresy a poslání zvěda,“ řekl a netrpělivě přešlápl. Bránu 

v posledních letech Země využívala převážně k udržování diplomatických vztahů s několika 

málo přežívajícími civilizacemi a ke získávání potravin, na což nebyl moc pyšný, protože při 

tom plenili opuštěné planety. Na průzkumné mise došlo tak jednou za dva měsíce, takže měli 

k dispozici pouhé tři specializované týmy. Sondy pomalu dosluhovaly a nové nebyly v plánu 

ještě dalších pár let. Tom doufal, že se sonda vrátí zpátky, ale Teyla neteyla, jistý si nebyl 

ničím. Mohlo jít o léčku stejně, jako to mohla být jenom návštěva staré známé. 

„Sežeňte ještě Johna Shepparda,“ otočil se k technikovi a pohledem zkontroloval, že Radek 

Zelenka se drží poblíž. 

Další půl hodiny trvalo, než se objevil John. Měl volno a vydal se na výlet. Naštěstí se 

nedostal daleko a vrátil se docela ochotně, když se dozvěděl, kdo nejspíš vytočil adresu Země 

na druhé straně. 

„Spusťte to, Patriku,“ řekl Tom, sotva John přiběhl do kontrolní místnosti. Technik Patrik 

namačkal dlouhý příkaz na počítači a většina základny pohasla. Rozblikala se nouzová 
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světýlka a v technickém zázemí do spleti drátů maskujících složité zařízení dosedlo téměř 

vybité ZPM. 

„Snad to není začátek pravidelného volání, brzy budeme na suchu,“ zabručel Tom. Radek 

neříkal nic, s problémy s energií byl obeznámen víc než dobře. John také neříkal nic. Čekal, 

až projede sonda a tiše doufal, že na monitoru uvidí Teylu a Ronona. 

Jeho přání se vyplnilo téměř okamžitě. 

„Galaxie Pegas zdraví Zemi,“ smála se Teyla do kamery. 

John ji chtěl jásavě pozdravit, ale při pohledu na bělovlasou stařenku s laskavýma očima se 

zarazil. Thomas nemusel řešit dávné vzpomínky, tak klidně odpověděl. 

„Kdybyste to tady teď viděli, nebudete věřit vlastním očím,“ pořád se usmívala Teyla. 

„Naši odvěcí nepřátelé zmizeli. Někteří odletěli, a ti, kteří zůstali, jsou už dlouho mrtví.“ 

„No, to se máte,“ zavřel podrážděně Radek Zelenka. „Wraithové jsou u nás,“ vypálil bez 

pozdravu. „Promiň, zarazil se nad Teyliným vyděšeným pohledem, „ale unesli mi ženu a 

dostat ji zpátky nebylo právě jednoduché.“ 

„To je mi líto, Radku,“ řekla Teyla s omluvným gestem. 

„Wraithové jsou u vás?“ zeptal se za ní mužský hlas a v záběru se objevil starší muž 

s blýskavou čelní pleší. 

„Ronone?“ vyrazil ze sebe John. Jestli ho překvapilo, jak se čas podepsal na Teyle, 

specialista Ronon Dex v něm skoro vyvolal záchvat smíchu. Pleš bývalého satedského vojáka 

končila u uší a původně silné dredy tvořily kolem středu jeho hlavy prořídlý věneček 

smotaných ocásků. 

„Ahoj, Johne,“ zašklebil se Ronon. Ani on by na první pohled v tom vyžilém vrásčitém 

dědkovi nenašel bývalého vojenského velitele expedice Pegas. 

Thomas s Patrikem nechali uběhnout pár vteřin, aby se na sebe dávní přátelé vynadívali, a 

Tom se zeptal na důvod tak daleké návštěvy. 

„Stýskalo se nám,“ opověděla prostě Teyla. „Často s Rononem vzpomínáme na skupinu, 

která se nastěhovala do Města Předků, a když je tady teď klid, napadlo nás, že byste se sem 

mohli vrátit. S Wraithy vám rádi pomůžeme.“ 

„Pomůžete? Jak?“ Radek se napřímil a předklonil, aby mu neuniklo ani jediné slovíčko. 

„Ten hoffanský virus. Dostala se k němu jedna rasa, o které předtím téměř nikdo nevěděl. 

Zdokonalili ho, takže už žádného člověka nezabije, a podělili se se všemi, kdo v naší galaxii 

zůstali. Než Wraithové přišli na to, že jsou pro ně nepoužitelní úplně všichni lidé, moc jich 

nezůstalo. A ten zbytek se vyvraždil mezi sebou. Letěli jsme se s Rononem v jedné z těch 

lodí, které tady teď létají, podívat, co z nich zbylo, a nebyla to hezká podívaná,“ otřásla se. 

„Jestli jsou ve vaší galaxii, můžeme vám poslat vzorek té látky. Jen to bude chvíli trvat, 

protože už ji nepotřebujeme. Požádám naše přátele, aby nám ještě pár ampulek poskytli.“ 

Teyla se spokojeně usmívala. „Zavoláme vám zítra touto dobou, a buď rovnou pošleme lék, 

nebo vám řekneme, kdy bude k dispozici.“ 

Thomas zaváhal. Nechtělo se mu pouštět Branou kdovíco. 

„Projdu hned,“ řekl v tu chvíli John. „Zjistím všechno, co bude třeba, a zítra se vrátím.“ 

„Samotný ne,“ odmítl Tom. „Půjde s tebou tým, který byl připravený k průchodu Branou 

před pár minutami,“ kouknul na monitor, aby zkontroloval čas, a kývl. „A vezmi s sebou 

doktora Becketta, ví toho o té vakcíně asi nejvíc. Měl by být na ošetřovně.“  

Tým i s bandou vojáků byl připravený vyrazit během pár vteřin a Carson Beckett popadl 

pohotovostní brašnu a většinu cesty k Bráně bral poklusem. 

„Připraveni?“ zeptal se skoro zbytečně Patrik. „Nezapomeňte s sebou zpátky vzít sondu.“ 

Na obě věty mu odpovědělo jen přezíravé zašklebení některého z členů skupiny, která měla 

projít do vedlejší galaxie. „Máte zelenou,“ dořekl podle předepsaného scénáře, počkal, až se 

Brána zavře a tiše si pro sebe povzdechl. Trochu jim všem ty cesty na jiné světy záviděl. 
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Radek Zelenka se ke konci hovoru nenápadně vytratil. Něco ho trápilo. Zatím si nebyl 

jistý, jak to nejlépe pojmenovat, tak si svůj zmatek schoval a čekal, až se vyloupne. 

 

„Johne!“ Teyla natáhla ruce, aby vzala Johna za ramena a dotkli se čely. „Doktore 

Beckette,“ zopakovala to samé s Carsonem. 

Ronon stál stranou a čekal, až proběhne athosianské přivítání, aby mohl Johna i Carsona 

radostně poplácat po zádech. Na jeho medvědím stisku čas nic nezměnil. 

John se rozhlížel po athosianské vesnici a oči se mu postupně rozšiřovaly překvapením. 

Kolem Brány stály světlé stany, na které se pamatoval, ale dál začínala trvalejší zástavba 

z těžkých kmenů stromů, kamení, ostře červených cihel a dalších stavebních materiálů.  

„To je vaše?“ zeptal se váhavě. Takovou změť všeho možného na jednom místě snad ještě 

neviděl. 

„Někteří naši lidé se rozhodli, že chtějí stálejší obydlí, než naše tradiční stany. Teď, když 

nám nic nehrozí a nemusíme se rychle stěhovat, si zaslouží trochu pohodlí. Jak vidíš,“ mávla 

rukou kolem dokola, „každý zkouší, co mu bude vyhovovat.“ 

„Vidím.“ John se dál rozhlížel a snažil se vyhnout pohledem Rononovi, který se na něj 

pobaveně křenil, aby mu úšklebek nemusel vracet a nedotkl se tím Teyly a jejího lidu.  

„Ehm, promiňte, madam,“ oslovil mezitím Teylu velitel týmu SG3, který přišel zároveň 

s Johnem a Carsonem. „Říkala jste prý něco o nějakém prostředku na vyhubení Wraithů.“ 

Jeden z jeho týmu vyprskl smíchy, plácl si ruku na pusu a otočil se ke všem zády. 

„Omlouvám se,“ povzdechl si velitel týmu. „Někteří si pletou boj s nepřítelem s akcí 

deratizátorů.“ Rozzlobeně se podíval po otřásajících se zádech svého muže. 

„To je v pořádku, pane…“ Teyla se významně odmlčela a počkala, až se velitel konečně 

představí. „…pane Taylore. Naši přátelé nám dali toto,“ vytáhla z kapsy malou kuličku 

z průhledného matriálu naplněnou matnou kapalinou. „Jednu našla Ginye zapadlou 

v prádelníku. Museli jsme je zpočátku dobře schovávat,“ pousmála se Teyla, jakoby ukrývání 

přísně tajného léku bylo dětskou hrou.  

„Když dovolíte,“ natáhl po ní ruku Carson a opatrně dar sevřel mezi prsty. 

Taylor se zarazil uprostřed pohybu, jak se i on natahoval po kuličce, a jen sledoval doktora 

Becketta, který mezitím už kulatou ampuli uložil do polstrovaného pouzdra, to do kovové 

skříňky a skříňku do své zdravotnické brašny. Carson ji pečlivě zapnul, přejel po ní rukou a 

pevně sevřel její ucho. 

„A teď bych vás ráda pozvala na malé pohoštění,“ usmála se Teyla na všechny kolem.  

„Bylo to skvělé setkání,“ loučil se s ní po pár hodinách John. „Měli bychom ho brzy 

zopakovat.“ 

„Jistě, Johne. Jste tady vždy vítáni. Vždyť víš.“ Teyla se pořád usmívala, ale bylo na ní 

vidět, že je unavená a musí se k úsměvu nutit. 

„Až si uděláme pořádek doma,“ slíbil neurčitě John. 

Teyla jen přikývla a opřela se o černovlasého muže, který se objevil mezi stany. 

„Giney už čeká,“ řekl í polohlasně. 

„Děkuji, Jinto,“ odpověděla a otočila se, aby se rozloučila s návštěvou z Mléčné dráhy. 

„Jinto?“ zarazil se John. „Ty jsi ten malý Jinto, syn Hallingův?“ 

„Halling je můj otec, ale malý už dávno nejsem, Johne,“ řekl muž. „Rád jsem vás znovu 

viděl,“ dodal a pohledem přeskakoval z Johna na Carsona a zpátky. „Byly to zvláštní časy, 

když jsme vás potkali.“ 

 

„Sonda je zpátky zaparkovaná na svém obvyklém místě a rozšířený tým sedí v zasedačce, 

aby podal předběžné hlášení,“ řekl Patrik do interkomu. Thomas se zvedl ze židle v kanceláři 

a vydal se do zasedačky také. 
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„Kde je doktor Beckett?“ zeptal se hned u dveří a vzápětí mu došlo, že Carson už jistě 

testuje přinesenou látku v kulaté ampuli. „Začneme bez něj,“ pokračoval bez odmlky, přešel 

do čela stolu, položil na něj ruce a rozhlédl se. „Co jste zjistili?“ 

„Máme víc možností,“ ujal se slova Taylor. „Když bude ta vakcína, nebo co to je, 

účinkovat, Wraithové jsou nahraní. Stačí tu látku rozšířit po všech planetách s Hvězdnou 

Branou. Určitě by se to dalo udělat hodně jednoduše. Vždyť tady byl ten chlápek, co dokázal 

napojit všechny Brány, aby se otevřely naráz. To by bylo ideální řešení, ne?“ podíval se po 

ostatních. Nebyl si jistý, jestli má pokračovat nebo přenechat slovo někomu dalšímu. 

John se zasmál. „To by bylo určitě nejlepší, ale jestli se dobře pamatuju, moc úspěšní jsme 

s tím tehdy nebyli, a navíc není jisté, v jaké formě bude nejlepší tu látku užít. Pokud to nebude 

plyn, je otvírání všech Bran najednou zbytečné.“ 

„Co když to fungovat nebude?“ zeptal se Tom. „Přestěhujeme se do jiné galaxie a všechny 

obyvatele ostatních planet tu necháme?“ řekl první věc, která ho napadla. 

„To je další možnost,“ vážně přisvědčil Taylor. „Nebo je můžeme postupně kontaktovat, a 

kdo bude chtít, může odejít také.“ 

„Co když se to Wraithové dozvědí? U jiných Bran nemají tolik energie, aby se daly otevřít 

do jiné galaxie.“ John se předklonil, aby ho všichni dobře slyšeli i viděli. „Naštěstí, jinak by 

nás nějaké stěhování před Wraithy nezachránilo. A navíc není jisté, jestli by takový přesun 

byl vhodný. O těch ‚přátelích‘ Teyly nevíme vůbec nic. Třeba si budou svůj píseček chránit.“ 

Další debata se stočila k poměrům v galaxii Pegas a wraithskou otázku nechali stranou, 

dokud nepřijde doktor Beckett s konkrétními informacemi. 

 

Radek Zelenka chodil po pokoji na základně sem a tam a mračil se do všech zdí, co kolem 

něj byly. 

„Tak s tím něco udělej!“ houkla na něj Ann, když už se na svého muže nemohla dívat. 

Zastavil se, otočil k ní hlavu, pokrčil rameny a začal další okruh. Nevěděl, co by měl 

udělat, jen ho trápila neurčitá vina z toho, že je Ace varoval před útokem, a pocit, že by mu to 

měl oplatit. 

Ann ho ještě pár minut sledovala, pak se zvedla a odešla. Nedokázala mu nijak pomoci. 

Pokud by to záleželo na ní, mohli všichni Wraithové včetně toho Radkova kamarádíčka 

pochcípat tou neděsivější smrtí, kterou si dokázali představit, a ani by nemrkla. 

 

Carson Beckett se nahnul nad zkumavkou, kam ukápl nepatrné množství kapaliny z kulaté 

ampule, zalapal po dechu a rychle se odvrátil. Mohutné kýchnutí s ním otřáslo tak, že 

zkumavku skoro pustil z ruky. 

„No nazdar,“ zamumlal. Už několikrát se přistihl, že začíná být neopatrný. 

„Doktore, co se stalo?“ přiběhl z vedlejší místnosti doktor Darkson. 

„V pořádku,“ uklidňoval ho Carson a opatrně odložil zkumavku do stojanu. „Mohl byste, 

prosím, dokončit ty testy?“ požádal Thea Darksona po krátkém zaváhání. „Hodně na nich 

záleží a výsledky chtějí co nejdřív. Necítím se…,“ další slova se mu zadrhla v krku. 

„Jistě, doktore,“ reagoval hned Theo. „Jestli chcete, jděte si odpočinout. Dám vám vědět, 

jakmile něco zjistím.“ 

„Mohl bych zůstat tady?“ ukázal Carson na jedno opuštěné pojízdné lůžko u stěny. 

„Samozřejmě,“ kývl Theo s očima už upřenýma na zkumavky i poloprázdnou ampuli. 

Zabral se do práce a na Carsona zapomněl. 

Doktor Beckett si sedl, pak si lehl a za pár vteřin už pokojně oddechoval ze spánku 
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87. Rozhodnutí 

 

„Kdo je teď vaším kapitánem, nebo jak tomu říkáte?“ zeptal se Kal, sotva se dostal na 

můstek stařičké pozemské lodi Odyssey. 

„Já jsem kapitán. Vítejte na palubě.“ Před Kala se postavila mladá žena a měřila si ho 

temně zelenýma očima. 

Kal se pousmál. „Naše Rada s vámi chce probrat možnosti spolupráce. Přijďte za dvě 

hodiny do malého kabinetu, víte, který to je, že ano?“ Počkal, až žena kývla, a pokračoval: 

„Mohou s vámi přijít nejvíc tři další členové vaší posádky.“ Upřeně se jí zadíval do očí a 

trochu se k ní naklonil. „Něco hledáme a bylo by vhodné, kdybychom to našli, i když tomu 

nejsou všichni nakloněni,“ zamumlal polohlasně. 

Žena překvapeně mrkla, ale všechny dotazy si nechala pro sebe. Za dvě hodiny vcházela 

do malého kabinetu se svým novým prvním důstojníkem a jedním členem komunikačního 

oddělení. 

Malý kabinet byl trochu ironický název pro rozlehlou místnost s obrovskými tapisériemi na 

všech zdech a nepohodlnými křesílky. Nikdo na nich neseděl. Osmičlenná Rada postávala ve 

skupinkách dost od sebe vzdálených. Její členové si tiše povídali a některým chvíli trvalo, než 

jim pohled zabloudil ke vchodu a zaregistrovali nově příchozí. 

Kapitán Odyssey počkala, až se k nim otočí všechny hlavy, a pak teprve došla doprostřed 

místnosti. 

„Zdravím vás,“ řekla hlasitě. „Děkujeme za pozvání. Jsem kapitán pozemské vesmírné lodi 

Odyssey Amanda Hychyki, toto je můj první důstojník Edward Bosch a komunikační 

specialista Philip Vence.“ 

„Druhý důstojník?“ zeptala se zmateně žena s krátkými světle kaštanovými vlasy. 

Hodnosti té cizí posádky jí pořád unikaly. 

„Dá se to tak říct,“ souhlasila Amanda. 

Členové Rady obstoupili tři Pozemšťany a po opatrném úvodu je začali zasypávat 

otázkami, na které většinou ani jeden z důstojníků Odyssey neměl odpovědi. 

„Opravdu nevíme, kolik Wraithů bylo v galaxii Pegas. Tyto informace jsme dostávali jen 

zprostředkovaně ve zkrácené podobě a bez detailů. Poslední situace nám není známá, protože 

jsme ztratili spojení,“ opakovala Amanda dokola a zároveň slyšela, že podobné věty zní i od 

Edy a Phila. Marně přitom přemýšlela, co mají tyto dotazy společného se spoluprací. 

„Víte co?“ houkla nakonec rozzlobeně. „Zeptejte se jich na Zemi sami!“ 

„A proč vlastně ne?“ zahalekal na celé kolo Kal, jakoby na ta slova celou dobu čekal. 

„Prostředky máme, tak proč otálet? Pozemšťané nám ukáží svůj domov, jako viděli oni náš,“ 

lehce se uklonil směrem k Amandě, „a zároveň se dozvíme více o našich předcích. Jste 

ochotni nám ukázat Zemi?“ 

„Jistě,“ váhavě řekla Amanda, „Jistě je možné to probrat a dohodnout se.“ 

Kal se přívětivě usmíval nejen na Pozemšťany, ale také na ostatní členy Rady. 

„To by bylo řešení,“ souhlasil Sehol. „Pokud dostaneme informace, mohli bychom…“ 

zarazil se a rozhlédl. „Co říkáte?“ 

„Ano,“ pokyvoval Kal prudce hlavou. 

  Další dva členové Rady se k němu hned přidali, zbytek váhal. 

„Nelíbí se mi to,“ zamumlala žena, která se ptala na druhého důstojníka. „Proč bychom to 

měli dělat?“ 

„Protože můžeme? Protože chceme? Protože setkání našimi dávnými předky, kteří se 

vydali jinou cestou, nás obohatí a může nám pomoci?“ zněly od vzdálených dveří odpovědi 

formulované do otázek. 
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„Rine!“ vykřikl Kal. „Moc rád tě vidím na nohou. Vlastních nohou, ne těch pavoučích 

nebo jakých,“ dodal vesele. 

„Rozhodně bychom naše předky měli najít. Dlužíme si to navzájem,“ ukončil Rin svoji 

malou vstupní řeč, než došel k hloučku uprostřed malého kabinetu. 

Amanda si ho zvědavě prohlížela. Setkání, kde Rin napadl a zabil Kamila, se nezúčastnila 

a zkazky o tom se jí zdály přitažené za vlasy. Ed ustoupil, když si Rin stoupnul těsně vedle 

něj, a Phil si ani nevšiml, že přišel někdo další, protože právě vysvětloval, jak se snažili 

opravit komunikační zařízení, aby obnovili spojení se Zemí. 

„Není to bezpečné,“ trvala na svém odmítavém postoji žena. 

„Tak to abys nevycházela z domu, Tris,“ zamračil se na ni jeden z mužů. „To taky není 

bezpečné.“ 

Tris se zatvářila vyděšeně, ale okamžitě reagovala: „O nebezpečích při odchodu z domu 

jsou všichni seznámeni, a kdybych vycházet nechtěla, nenutili byste mě k tomu. Ale tady se 

chystáte zasáhnout do vývoje rasy, která se od nás odpojila před tisíciletími. Máme s nimi 

vůbec ještě něco společného?“ 

„No, a právě to bychom měli zjistit,“ vpadl jí do řeči Kal. 

„Jestli můžu mluvit za sebe, pak máme,“ řekl Rin pomalu a upřeně se na Tris díval. 

Rusovlasá žena jen pohodila hlavou. Nikdo ji nedokázal přesvědčit, že dělají dobře. 

„Rada by měla být jednotná,“ zavrčel Sehol. Doufal, že Tris změní názor, až uvidí 

proměnu brouka v Rina, a měl zlost, že přes všechny důkazy a důvody stále trvá na svém 

původním postoji. 

„Pokud se Rada neshodne, nezbude nám, než vyhlásit veitenonské referendum,“ povzdychl 

si Kal. V takovém případě se mohl k otázce vyjádřit kterýkoli obyvatel planety a všechny 

hlasy musely být vzaty v úvahu. Byl to zdlouhavý a únavný proces, protože se při něm řešily 

další a další podružné otázky, které nakonec s původním tématem neměly nic společného. Ale 

dokud většina obyvatel nedošla ke shodě, proces pokračoval. 

Tris rozzlobeně dupla nohou, otočila se ke všem zády a poodešla. 

Amanda vykulila oči. Takové jednání v Radě celé planety nečekala, ale Kal na ni 

významně mrkl a začal si povídat s Rinem, jakoby se nic nestalo. Ostatní členové Rady se 

také zapojili do hovoru a Tris nechali trucovat v koutě, jak se později vyjádřil Phil. 

Komunikační důstojník z Odyssey si nemohl pomoci a každou chvíli se na Tris zadíval. Líbila 

se mu nejenom tím, jak vypadala, ale i svou neústupností. A když se vrátila k ostatním a 

s mnoha odmlkami, sklopenýma očima a skřípajícími zuby souhlasila s cestou veitenonské 

delegace na Zemi a zjištěním, jestli jejich předci potřebují pomoc, měl co dělat, aby se na 

místě nezamiloval. 

„Jestli jsou naše propočty správné, poletíme s těmi zbytky motorů, které máme, k Zemi asi 

tři roky. Předtím by bylo dobré opravit konečně komunikaci a dát tam vědět, že přivedeme 

návštěvu,“ špitla Amanda Philovi, aby ji Veitoňané neslyšeli. 

Phil kývl a zároveň pokrčil rameny. O opravu komunikace se pokoušelo už několik 

výborných technických týmů a zatím žádný neuspěl. Skoro se zdálo, že je ten systém 

začarovaný. Cokoli udělali, vždycky to dopadlo stejně - mikrofony neslyšely a reproduktory 

nemluvily. 

Amanda už chtěla pokračovat, když zaslechla Sehola a otočila se k němu. „Budete teprve 

stavět loď?“ zeptala se překvapeně. 

„Loď? No, jistě.“ Hlavní mluvčí Rady se tvářil trochu zmateně. „Nic takového nemáme, 

nepotřebovali jsme to.“ 

„To bude trvat dost dlouho,“ řekl polohlasně Edward. 

„Nějaký čas to zabere. Také o posádce musíme ještě rozhodnout. Kolik členů jednotlivých 

týmů budeme potřebovat?“ otočil se Sehol k Anskyetii Penelemel. Skye se zamyslela a 
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roztáhla všech deset prstů na rukou. Zřejmě to byl nějaký tajný signál, protože Sehol jen 

přimhouřil oči a začal se k Rinem dohadovat o nějakém jiném problému, který Amanda 

nepochopila. 

„Kdy budete připraveni k odletu?“ vypálil na ni najednou otázku. 

Zarazila se. Nechápala, proč ho to zajímá, když ještě ani není postavená veitenonská loď. 

„Asi za týden,“ odpověděla pod jeho netrpělivým pohledem. „Za sedm dní,“ upřesnila. 

„Vy máte sedmičkovou soustavu? To je neobvyklé,“ zajímal se jeden z mužů v Radě. Phil 

mu začal vysvětlovat, jak je to s počítáním na Zemi, a Sehol postupně zvedal prsty u rukou a 

něco si nesrozumitelně mumlal. 

„Opravdu se zvládnete připravit za sedm dní?“ zeptal se Amandy s kapkou nedůvěry. 

„Svoláme posádku, která je na vaší planetě, doplníme ještě nějaké zásoby a provedeme 

předletovou kontrolu. Neměla by najít závažné chyby, systémy kontrolujeme průběžně a 

s vašimi techniky jsme opravili i některé méně důležité poruchy,“ potvrdil Edward Amandina 

slova. 

„Kromě komunikace,“ neodpustil si Phil. Střelil pohledem po Tris a pak se významně 

zadíval na ostatní členy Rady. 

Sehol na jeho poznámku nijak nereagoval a díval se na šest svých zvednutých prstů. 

„Tak dobře,“ řekl po chvíli ticha. „Za sedm dní budeme připraveni.“ 

Amanda jen pozdvihla obočí. Nechtělo se jí věřit, že by bylo možné za tak krátkou dobu 

postavit a odzkoušet vesmírnou loď, naplnit ji vším potřebným pro zřejmě velkou posádku a 

ještě tu posádku vybrat a alespoň částečně vycvičit v základních dovednostech pro přežití ve 

vesmíru. 

 

Krabat přecházel po můstku lodi sem a tam a při každé otočce se podíval na velkou mapu 

Mléčné dráhy. Vlastně to byly jenom hrubé obrysy s několika malými barevnými shluky 

prozkoumaných systémů a spoustou nevýrazných teček hvězd, o kterých sice věděli, ale zatím 

je nikdo doopravdy neviděl. Další nepočetnou skupinu tvořily modré tečky soustav, kde by se 

podle propočtů a měření mohly nacházet Hvězdné Brány. 

Velitel obešel středový pult s holografickou mapou kolem dokola s očima přilepenýma 

k nesrovnalosti, které si všiml. Wraithové expandovali celkem souměrně, až na jednu oblast, 

která z neznámého důvodu zůstávala nedotčená. Rychlým pohybem prstů tu oblast zvětšil a 

zmateně potřásl hlavou. Žádný důvod k přehlížení nenašel. Nechal oblast zvětšenou a vedle 

vyvolal polohu wraithských lodí. Vybíral ty nejbližší a zobrazoval podrobnosti o jejich 

královnách, velitelích i posádce. Anat ani Alexis se nevrátí a Ana-al i Baanan byly dávno 

mrtvé. Z linie této královny se nezachovalo nic. Znovu ho napadlo, jak nespravedlivý a 

podivný je život, když dokáže po všem úsilí a strastech škrtnout vše jedním tahem. 

Údaje o lodích nabíhaly a mizely stále rychleji, jak je netrpělivě vyvolával a vzápětí rušil 

jako nevhodné. Zlostně uhodil dlaněmi do pultu a poodešel. Dva důstojníci u bočních 

terminálů překvapeně zvedli hlavy, ale hned je zase sklonili a hleděli si své práce. Rozzlobený 

velitel nebylo nic, s čím by se chtěli střetnout. 

Krabat si toho ani nevšiml, právě ho napadlo, že konečně pochopil postoj Ace. Než 

druhořadou královnu, to raději žádnou. Ani Krabat nebyl ochoten spokojit se s něčím míň, než 

byla nejvyšší královna velké frakce. Zaváhal, jestli nemá velitele Ace pozvat ke společné 

výpravě, ale po chvíli váhání tu myšlenku zavrhl. Nebude se o velení dělit s nikým jiným. 

Poslal příkaz ke shromáždění podpůrných plavidel a zprávu o plánované cestě některým 

svým podřízeným důstojníkům vedoucím větší lodě bývalé královny Anat, kteří také neměli 

na palubě královny.  

Za dva dny už malá wraithská flotila vstupovala do neprobádané oblasti a posádky všech 

lodí se předháněly v tom, která získá zajímavější informace. 
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Nathan Velenský se natáhl na trávník před domkem své matky a zavřel oči. Netušil, jak 

moc si bude užívat pobyt na planetě. Pořád čekal, že se mu začne stýskat po Celeste Grey, ale 

taková situace ještě nenastala, i když poflakováním po okolí a lenošením strávil už pár týdnů. 

Vlastně mu připadalo, že potřebuje ještě pár dní, aby začal opravdu odpočívat. 

Po jeho příjezdu si s Erin zavedli režim, který vyhovoval oběma. Přes den nechávali jeden 

druhého jeho vlastním aktivitám a večer sedali u vyprávění někdy až do časného rána. Nat 

měl spoustu příběhů a historek a nijak ho neznepokojovalo, že máma toho moc nenamluví. 

Nikdy to nedělala. 

„Tak tady seš!“ výkřik ho vyburcoval právě, když začal upadat do spánku. Vymrštil se na 

nohy a rozhlížel se připraven bojovat nebo utéct. 

Terys Hallová si ho pobaveně pohlížela a čekala, až se uklidní. 

„Zval jsi mě,“ připomněla mu, sotva na ni zaostřil a spustil pozvednuté ruce k bokům. 

„Jo, jasně,“ zamručel. „Tak jsi to tady našla.“ 

Terys na tak zbytečnou větu neodpověděla a pohled jí sklouzl ke dveřím domku, kde se 

právě objevila Erin. Seznamování proběhlo rychle a vyprávěcí večery dostaly nový rozměr 

Terysiným smyslem pro humor. 

Po pár dnech se nerada loučila, protože na ni čekala rodina, ale než zmizela na cestě do 

městečka, kde nechala auto, prohlásila, že by byla škoda, kdyby se Erin nemohla proletět 

v Celeste Grey. 

„Měl bys mámu pozvat,“ řekla Nathanovi. „Posádka by byla nadšená.“ 

„To určitě,“ zamumlal Nat. Nejdřív byl z takového nápadu vyděšený, ale pak se mu začal 

líbit čím dál víc. 

Když po dalších třech týdnech odjížděl, vezl si s sebou slib, že Erin uvidí na můstku své 

lodi. 

 

 

 

88.  Snad 

 

„Cože tu máme?“ Eugen Kiari se nedůvěřivě otočil ke komunikačnímu důstojníkovi. 

„Volání z wraithské lodi,“ opakoval důstojník klidně. „Na příjmu je paní Norová a žádá o 

možnost přistát na planetě s malou nepřátelskou lodí.“ 

Eugen překvapením zamrkal a zaklepal hlavou. 

„Andoriel Norová byla unesena při posledním wraithském útoku. Velitel SGC to tehdy 

podal jako dobrovolný odchod z důvodu léčby, pokud se vůbec něčemu takovému dá věřit,“ 

dovolil si Lugh Michaels připojit vlastní poznámku. 

Eugen na to nijak nereagoval. Pamatoval se, jak nepravděpodobné se to většině lidí zdálo. 

Jen John Sheppard a doktor Beckett takovou zprávu přijali, jakoby nic jiného neočekávali. 

Vzhledem k tomu, že oba znali Andoriel i Wraithy nejdéle, nikdo oznámení nezpochybňoval. 

Aspoň ne veřejně. Eugen měl své pochybnosti o dobrovolnosti odchodu, ale nechával si je pro 

sebe, a kdyby se měl přiznat – bylo mu to jedno. 

Jimmye z komunikace si přitiskl prsty k uchu, aby lépe slyšel malou vysílačku, která mu 

seděla uvnitř. „Velení na Zemi dalo souhlas, ale máme dobře hlídat okolí planety i tu loď.“ 

„Paráda,“ zašklebil se Eugen. „Připravte Jumpery, ať doplní sondy, co létají kolem planety, 

aby v síti nebyla tak velká slepá oka. A ať jsou maskované, nemusí každý vědět, kudy létají.“ 
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Ace se před vstupem do místnosti nadechl a před vnitřním zrakem se mu mihla představa 

ústí jeskyně s nebezpečným tvorem. S Andoriel se od té doby, co souhlasil s jejím odchodem 

na Zemi, viděl méně než sporadicky. Ale byl čas, kdy měla opustit jeho loď, a tak už setkání 

nemohl oddalovat. 

„Jsem rád, že jsi přijala některá má doporučení,“ začal, sotva se před ním otevřely dveře. 

Seděla na podlaze a jen k němu zvedla hlavu v očekávání, co ho přivádí. Úsměvu se od ní 

nedočkal, i když v něj tajně doufal. 

„Ze Země potvrdili bezpečný průlet,“ pokračoval. Neříkalo se mu to snadno. Nechtěl o 

Andoriel ztratit přehled, ale jedno z jeho doporučení, aby se přestěhovala na Zakovu loď, 

pokud ta jeho pro ni není dost pohodlná, nebylo vyslyšeno. Její přítomnost pro něj byla dost 

stresující, i když si to pořád odmítal připustit. Ájina bledá tvář zůstala vážná, když kývla. 

Pořád byla rozhodnutá odejít na Zemi. Vstala od hromádky oblečení, která se posbírala za ty 

chvíle, co tady trávila. Došla k němu a objala ho kolem pasu. Bylo jí jedno, že jí stiskl ramena 

ve snaze ji od sebe odtáhnout. Držela se pevně a obličej mu zabořila do ramene. 

„Neboj se,“ hlas jí přeskočil, „nic od tebe nechci. Vím, co jsi říkal o starých časech a o 

tom, kolik máš práce, a já nenabízím dvakrát.“ Zvedla hlavu, aby mu viděla do očí. „Jen se 

loučím.“ Pustila ho a ze stolu sebrala malou tašku. Hromádku oblečení nechala bez 

povšimnutí. 

„Můžeme jít?“ zeptala se. Prošla kolem velitele ke dveřím a zastavila se v očekávání, že jí 

otevře. 

Ace si všiml, že kout se sprchou se uzavřel. Místnost se měnila na sklad nebo něco jiného, 

co se loď rozhodla, že bude potřeba. Velký obraz s hvězdnou oblohou stál opřený u stěny a 

smutně vzhlížel k místu, kde tak dlouho visel. Velitel se otočil a natáhl ruku k Ájiným zádům. 

Trvalo to jen okamžik, pak ruku zase spustil a otevřel dveře. 

Vešla do chodby a rozhlédla se. Michael v té chvíli vyšel zpoza rohu a posmutněle se na ni 

usmál. 

„Je mi líto, že jsme nic nenašli, ale ještě jsem to nevzal. Budu pátrat dál, a když něco 

zjistím, ozvu se,“ slíbil. 

Nezmohla se na slovo, jen na něj kývla a nechala ho odejít. 

Po pár metrech potkali Mayu, která zřejmě chvátala za Michaelem. Přesto si našla 

okamžik, aby na Andoriel mrkla. 

„Opatruj se a hlavně se vrať. Brzy,“ vysypala ze sebe změněná Wraithka a zmizela.  

Andoriel se nadechla, ale než stačila cokoli říct, Maya byla pryč. 

„Vždycky nesnášela loučení,“ řekla si polohlasně a začala se rozhlížet, koho ještě potká. 

Bylo jich dost. Wraithští důstojníci i vojáci se jí v cestě vyskytovali v nadměrném množství a 

všichni se postavili ke stěně, sotva ji uviděli, a pokynuli jí nebo se dotkli čela, jak už to u 

některých viděla dřív, když většinou ve společnosti Zaka procházela lodí. Velitel Zak zůstal 

na Aceově lodi, dokud se na ní Andoriel zdržovala, a dělal nenápadného prostředníka mezi ní 

a Acem. Byla to náročná funkce, ale kvůli oběma tvorům, které považoval za své nejlepší a 

nejbližší přátele, se jí rád zhostil. Jinak jim pomoci nedokázal. 

Ace jí šel v patách a přesto, že telepatii striktně zakázal, cítil, jak z Andoriel přes všechna 

pevná rozhodnutí vyzařuje čím dál větší smutek. I ze své posádky cítil zármutek a vážnost. 

Dlouhou dobu byli bez královny a většina vojáků i důstojníků by ráda přijala i částečnou 

Wraithu, aby byli zase plnohodnotným Úlem. On sám byl spokojený s tím, že rozhoduje a 

nikdo mu přitom nestojí za zády, aby ho kontroloval a rozkazoval mu, ale chápal, že Andoriel 

může v jeho posádce vyvolávat určité naděje. S wraithskou krví získala lehce matoucí náznak 

rysů tohoto druhu, a wraithská energie, kterou dostávala až do konce svého pobytu v lodi ve 

vysokých dávkách, z ní udělala bytost neurčitě mladého věku, takže byla wraithským 

královnám podobnější, než očekával. Byl překvapený, když souhlasila a jeho žádostí, aby 
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energii přijímala, jak nejčastěji toho bude schopná  proto byla jeho první věta po vstupu do 

bývalého Andorielina pokoje částečně vyjádřením díků. I Andoriel musela cítit, že je s ní 

něco jinak, protože věděl, že už se na sebe dlouho nešklebí do zrcadla, jak to dělávala 

zpočátku. Nedívala se do něj vůbec.  

U vstupu do hangáru čekal Zak. Neustoupil ke stěně, zvedl ruku a lehce se bříšky prstů 

dotkl svého čela. 

„Moje nabídka i slib stále trvají,“ řekl a strnul, když ho Andoriel objala. Občas to udělala, 

ale nikdy si na to nezvykl a snášel to jen kvůli ní. 

„Děkuju,“ zašeptala a prošla kolem něj k připravenému malému člunu. 

„Poletíš se mnou?“ zeptala se a bez mrknutí čekala na Aceovo přikývnutí. Sotva se ho  

dočkala, bez ohlížení nastoupila.  

Loď se zvedla a pomalu a důstojně se blížila k výpusti. Andoriel se postavila vedle Ace a 

sledovala, jak vede plavidlo. Na jeho palubě byli sami dva. 

Opustili loď a Ace začal zrychlovat. Vyletěli ze stínu Jupitera, kde se wraithské plavidlo 

schovalo za jednu z oběžnic, a mírnou křivkou se blížili k Zemi. Oba začali mluvit najednou, 

zarazili se a čekali, až znovu spustí ten druhý. 

„Rozmysli si to ještě. Na Zakově lodi budeš v bezpečí. Posádka tě přijala a v téhle 

obrovské galaxii je tolik možností,“ upřeně se na ni zadíval. „Můžeš zkoumat jeden vesmírný 

jev za druhým,“ pokoušel se ji nalákat na její velkou zálibu.    

„Děkuji za starost. Změnilo se něco od tvé poslední návštěvy?“ zeptala se a Ace v jejím 

hlase zachytil náznak naděje. 

„Ne,“ odmítl stroze. 

„Pak nemohu zůstat,“ zašeptala. 

Ace se od ní odvrátil a zahleděl se na hlavní obrazovku. Nechtěl vidět, jak jí tvář zalévá 

červeň rozpaků a mění se na bledý smutek z odmítnutí. 

„Na Zemi budeme za pár minut,“ řekl do prázdna. Ve chvílích, kdy byl sám, ho napadaly 

miliony dobrých a pochopitelných důvodů, kterými by mohl své odmítnutí vysvětlit, ale ani 

jedno nebylo pravdivé, tak mlčel. 

Chtěla se ho zeptat, co se mezi nimi změnilo, že už jí neříká vůbec nic. Pak si uvědomila, 

že se ztrátou telepatie přišla o většinu informací. Možná to byl ten důvod, proč se najednou na 

wraithské lodi cítila tak divně a osaměle, že se nemohla dočkat, až ji opustí. 

Odvrátila se a pohledem zkontrolovala tašku čekající u vchodu. Přešla k ní, strčila do ní 

špičkou boty a potřásla hlavou. 

„Tohle přece nemůže být konec,“ řekla sama pro sebe. Podívala se na Ace a všimla si, že 

ovládání drží tak pevně, až mu vystouply temné žíly na rukou. Možná mu sdílené vědomí také 

chybělo. „Mluv se mnou,“ vybídla ho. „Aspoň jednou si přestaň hrát na toho ledového krále a 

řekni nahlas, co si myslíš,“ pokračovala, když Ace mlčel. „Co ví tvoje loď a já ne?“ nedala se. 

Překvapeně se na ni podíval. „Cože?“ 

„Sotva jsem začala balit, začal se pokoj měnit. Tak proč mi tady znovu nabízíš, aby v něm 

zůstala?“ 

„Ke změně jsem nedal pokyn. Loď rozhodla sama.“ 

„Cože?“ tentokrát jen zašeptala, i když předtím jí hlas nepříjemně vystoupal. 

„Přistanu u vaší tajné základny,“ řekl Ace. Lodička začala klesat a měkce dosedla na 

prázdné parkoviště vedle Cheyennské hory. 

„Co je na ní tajného, když ji zná každý chrobák?“ zabrblala Andoriel automaticky. Pořád 

ještě myslela na to, jak Aceova loď s částečně probuzeným vědomím rozhodla, že už na ní 

pro Áju není místo. Překvapeně se otočila, když se Ace hlasitě rozesmál. 

Smích ho přešel při pohledu na partu vojáků s namířenými zbraněmi, kteří se k lodi blížili 

ze všech stran. 
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Andoriel si jenom povzdechla, a pak se usmála, když uviděla Radka Zelenku, jak běží 

k lodi, mává rukama nad hlavou a něco volá. Trhla sebou, když se vstup se syknutím otevřel, 

a podívala se na Ace. 

Beze slova pokynul, aby zůstala, kde je, a sám chtěl přejít do otevřeného vstupu. 

„To není dobrý nápad,“ zavrtěla hlavou, a když šel okolo ní, chytila ho za zápěstí. Jen se 

ušklíbla nad jeho pohoršeným pohledem a otočila hlavu, aby viděla, jak do lodi vchází Radek 

se dvěma vojáky v patách. 

„No, to je dost, že ses vrátila,“ začal a hned se zarazil. Zůstal na Andoriel zírat a ústa se mu 

otevřela úžasem. 

„Ahoj Radku,“ řekla jemně. Podívala se na ruku, kterou pořád držela Ace za zápěstí, a 

neochotně ho pustila. 

Doktor Zelenka zamrkal, odvrátil se od Andoriel a zaklonil hlavu, aby viděl Wraithovi do 

obličeje. 

„Vídáme se poslední dobou docela často,“ zamumlal tak, aby ho vojáci u vchodu neslyšeli, 

a mrkl na něho. 

Ace chvíli mlčel, ale nakonec přece jenom odpověděl: „Máš pravdu, doktore.“ Zarazil se a 

nedořekl, co měl na jazyku – že lodím wraithské flotily bylo pod jeho dohledem dobře a 

vyléčily si mnohé neduhy a rány. Místo slov mu o tom poslal do mysli představu, věděl, že ji 

zachytí. K jeho překvapení k němu Radek natáhl dlaň. Druhou zároveň zuřivě mával na 

vojáky, že je to v pořádku a ví, co dělá. 

Ace si s ním krátce potřásl rukou a Andoriel si všimla, že nepatrně pohnul prsty, aby skryl 

cosi, co mu Radek nenápadně vsunul do dlaně. 

„Omlouvám se,“ otočil se Wraith k Andoriel. V očích se mu zablýsklo, když pokračoval: 

„Jak to říkáte? Bylo mi ctí?“ vzal ji přitom za ruku a položil si ji na srdce. 

Andoriel na okamžik zadržela dech nad tím známým pohybem, pak se ušklíbla. 

„Čest, jo?“ zvedla hlavu, aby mu viděla do očí. „Není to tvoje chyba a… odpouštím ti.“ 

Právě ji napadlo, že ani neví, jestli se Ace omlouvá za nezdar s léčbou nebo za to, že ji odmítl 

a zbytek cesty se jí pečlivě vyhýbal. Wraith pohnul sevřenými rty a Ája by si přála být jistá, 

že je to náznak úsměvu. Pokrčila prsty na wraithském kabátu a lehce zaškrábala nehty o kůži. 

Teď už si byla jeho úsměvem jistá. Vytáhla ruku zpod Aceovy dlaně, sehnula se pro tašku a 

pověsila ji na rameno. 

„Děkuju,“ zamumlala a jako první vyšla z lodi. Radek a oba vojáci šli hned za ní a sotva 

poslední lidská noha opustila wraithský prostor, dveře zaklaply a malá lodička se vznesla 

k obloze. Andoriel pustila tašku na asfalt mokrý po nedávném krátkém dešti, zaklonila hlavu 

a oběma rukama si zaclonila oči, aby ji viděla co nejdéle. 

„Jdeme dovnitř,“ poklepal ji na rameno voják. „Velitel základny vás chce vidět co 

nejdřív.“ Jeden z mužů sebral pohozenou tašku a vykročil k bráně SGC. Ostatní ho rychleji či 

pomaleji následovali. Ája šla skoro poslední, za ní byl jen velitel vojáků, který dohlížel na to, 

aby se nikam nezašila a šla se nejdřív hlásit Thomasovi. 

Zastavila se před dveřmi jeho kanceláře a zaklepala. Nečekala na pozvání, vešla dovnitř a 

našla Thomase nad hromadou papírů. Oběma rukama si podpíral hlavu a mračil se, jak se 

snažil pochopit, co je psáno. 

„Ahoj, Tome, tak jsem tady,“ řekla mnohem veseleji, než se cítila. 

„Hm, no, jo,“ řekl Thomas nepřítomně a ani nezvedl hlavu, aby se podíval, kdo to přišel.  

„Dobře,“ usmála se Ája, „tak já zase jdu.“ Otočila se a vzala za kliku u dveří. 

„Co? Stop!“ vykřikl Tom. Zvedl se z křesla a zíral na Andoriel podobně, jako Radek, když 

ji uviděl ve wraithské lodičce. Hromada papírů sjela ke straně a jednotlivé listy začaly padat 

z boku stolu na zem, ale Tom si toho nevšímal. Prohlížel si Andoriel tak dlouze, až se na něho 

zamračila. 
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„Přestaň,“ zavrčela. 

„Jsi v pořádku?“ zeptal se jí v ten samý okamžik. 

Pokrčila rameny. „Snad.“ Nechtělo se jí vysvětlovat, o co všechno se Wraithové pokoušeli 

a jak to dopadlo. Stejně to bude muset říct přinejmenším doktorům. 

„Co je to snad?“ zeptal se Tom, zvedl sluchátko a po krátkém tichu se zeptal, jestli je okolí 

Země bezpečné a všechny wraithské i případné jiné nepřátelské lodi jsou v horoucích peklech, 

kam všechny patří. 

Andoriel mlčela. Snad je snad. Pochybovala, že by bylo na Zemi tolik telepatů, aby jí 

ublížili. Kromě Erin neznala žádného a kamarádce bude stačit krátký telefonický vzkaz, aby 

věděla, že na hrátky s posíláním myšlenek může zapomenout. 

‚Jen ji nesmím moc naštvat,‘ pomyslela si Ája a na rtech se jí mihnul malý úsměv.  

 

 

 

Mimoňka o Hulkovi 

 

„Andoriel!“ vykřikl John a vrhnul se k ní. 

„No nazdar,“ rozesmála se, když ji sevřel v náručí. „Tak už mě pusť,“ poklepala mu po 

rameni za chvíli. 

„Moc rád tě vidím,“ zašeptal jí do ucha a přece jenom ustoupil. 

„To si myslím,“ zamumlala a pro jistotu udělala krok stranou. Stávalo se jí celkem 

pravidelně, že zapomněla, jak vypadá. Teď to uviděla, sotva zvedla hlavu. Její odraz se 

zrcadlil v očích Thomase. Povzdechla si, když se mu rozšířily zorničky. Taková reakce ji sice 

těšila, ale nijak neřešila její situaci ani nehojila zlomené srdce. 

„Tak ses vrátila,“ konstatoval velitel základny suše. „Vyléčil tě?“ To znělo skoro útočně. 

Andoriel pokrčila rameny. „Dá se říct,“ řekla neochotně.  

„Dá se říct?“ chytil se toho John. „To nezní moc přesvědčivě.“ 

Andoriel mlčela. Wraithové dělali, co mohli, o tom byla přesvědčená, ale jejich snaha se 

míjela účinkem. Jediné, čeho dosáhli, bylo její současné vzezření. Ani to ale nemělo vydržet 

moc dlouho a pak už z ní nezbude nic. Někde vzadu v hlavě uslyšela hluboký dunivý smích. 

Ohlédla se. Patrik za sklem kontrolní místnosti byl skloněný nad klávesnicí počítače a 

nikdo jiný v dohledu nebyl. Asi šel právě kolem dveří hlouček dobře se bavících vojáků, 

napadlo ji. 

„Hlášení bude hned,“ rozhodl Thomas. „V zasedačce je volno.“ 

Zamračila se na něj. „Jaké hlášení?“ 

Neodpověděl, vzal ji za loket a odváděl ji od Brány posuvnými dveřmi a vzhůru po 

schodech kolem kontrolní místnosti. Pořád držel Andoriel za loket a nebylo to moc něžné. 

Snažila se mu vykroutit a vytrhnout, ale jen ji sevřel pevněji. Než došli tam, kam měl 

namířeno, stěží se ovládala, aby nevybuchla. 

Mezi dveřmi do zasedačky se vzepřela na patách a odmítla projít dál. „Jaké hlášení?“ 

zeptala znovu zvýšeným hlasem. Zaslechla v něm ozvěnu hlasu, který se jí smál v hlavě, a 

vyděšeně zmlkla. 

„Situace se trochu změnila,“ začal vysvětlovat John, který se zatím držel opodál, a čelo mu 

brázdily čím dál hlubší vrásky. Toho rozhovoru se obával. Nešlo ani tak o hlášení od Andoriel 

jako spíš pro Andoriel. Thomas se na něj podíval a zavrtěl hlavou. Zřejmě chtěl Áje situaci 

vysvětlit sám. John zavřel pusu. Rád předání právě téhle informace nechá někomu jinému. 

Andoriel byla dost citlivá, co se likvidace Wraithů týkalo, nebo aspoň co se týkalo jednoho 

konkrétního Wraitha. Jak se několikrát přesvědčil, smrt ostatních ji nijak nevzrušovala, ale 
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Todd... John se na Áju pozorně zadíval a pochopil, že v Andorielině soukromém ráji nastaly 

problémy. Napadlo ho, že by měl Toma nějak nenápadně varovat. Než se rozhodl, jak to 

provede, Thomas s nadšeným výrazem vylíčil Andoriel, jak s těmi ‚blbými brouky‘ zametou 

jednou pro vždy. 

Andoriel nejdřív napadlo, kdo komu vlastně podává hlášení, a pak se jí udělalo zle. 

Chápala Teylu i Athosiany, měla je ráda, ale tohle... Pokoušela se zhluboka se nadechnout a 

nedostávalo se jí vzduchu. Před očima se jí začala točit kola. Zavrávorala a rozhodila ruce. 

John k ní chtěl skočit, aby ji zachytil, ale vyděšeně se stáhl zpátky a přikrčil se.  

Thomas se své samolibé samomluvě nejdřív nepostřehl co se děje a ještě chvíli pokračoval 

v líčení strašlivé smrti, která všechny Wraithy čeká. Pak na Áju vrhl vítězoslavný pohled a 

strnul. 

Stála opřená o zeď hned u dveří, namáhavě dýchala a s každým nádechem se zvětšovala a 

měnila. Vyrostla asi do tří metrů, barva její kůže se změnila na zelenou a k Thomasově i 

Johnově naprostému zděšení ztratila ženské tvary. Během pár vteřin vedle nich nestála 

pomenší žena, ale obrovský silný a zelený chlap, na kterém zůstaly jen potrhané kalhoty s 

rozpadajícími se švy. 

„Co to je?“ vykoktal Tom. Oči mu skoro lezly z důlků. 

„Já jsem Hulk!“ zařval zelený chlap a pěstí uhodil do podlahy před sebou, až se celá 

otřásla a objevila se v ní hluboká prasklina. „Ty špatný,“ ukázal na Toma. „Ty vraždit 

kamarády,“ zavrčel. 

Než se Thomas zmohl na odpověď, Hulk ho popadl za nohy, zvedl ho do výšky a praštil s 

ním o dlouhý jednací stůl. 

„Dost!“ vykřikl zděšeně John. „Nech ho na pokoji!“ 

Hulk se k němu výhrůžně obrátil a nevrle zavrčel, když se John znovu přikrčil u země. 

Zelené monstrum si znechuceně odfrklo a jeho malá krvavá očka hledala, co by mohla zničit. 

Ten skrčenec mu nestál za další pohled. 

„Andoriel, Ájo, všechno je v pořádku. Nikdo ti neublíží. Prosím, vrať se,“ zkusil to John 

po dobrém přidušeným pisklavým hláskem. 

Hulk pootočil hlavu, ale hned se zase odvrátil. Jeho pozornost upoutala Hvězdná brána za 

velkým oknem z neprůstřelného skla. 

John zatajil dech. Taková překážka nemohla Hulka zastavit, kdyby se rozhodl, že Bránu 

prozkoumá zblízka, nebo že ji zničí. Než se sám se sebou stačil dohodnout, jestli by se 

Hulkovi podařilo Bráně ublížit, vyrušil ho tichý sten zprostředka místnosti. Thomas Hidllet 

pootevřel oči a snažil se pohnout rukou. John vyděšeně zavrtěl hlavou. 

Hulk si naštěstí ničeho nevšiml, jemně položil ruce na sklo a zadíval se k Bráně. Hlasitě 

vydechl a tělo se mu začalo smrskávat. 

John okouzleně sledoval, jak se monstrum znovu změnilo v Andoriel. Polorozpadlé 

kalhoty na ní sotva držely. Pár vteřin se jen díval, pak vstal, sundal si košili a položil jí Áje na 

ramena. Pod jeho dotekem se zachvěla a zkřížila před sebou paže. Prvním pohybem z ní 

kalhoty sjely, naštěstí už ji aspoň částečně kryl kousek oblečení od Johna. Vzpamatovala se, 

rychle strčila ruce do rukávů a celá se do košile zabalila. Pak teprve se otočila a vyjeveně se 

zadívala na rozbitý stůl a sotva se hýbajícího Toma. 

„Co se ti stalo?“ zeptala se překvapeně. 

Muži si vyměnili pohled a moudře mlčeli. 
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89. Návrat ztracené dcery 

 

„Doktore Beckette?“ Theo Darkson jemně poklepal stařičkému doktorovi na rameno ve 

snaze ho vzbudit. Stařičkému… podle Thea byl Carson stařičký, protože doktor Darkson se 

teprve chystal oslavit třicítku. Byl plný síly a většina osazenstva SGC mu připadala jako 

předpotopní obludy, i když by to nahlas nikdy neřekl. Dokonce i Thomas Hidllet, sotva o 

deset let starší než Theo, mu připadal jako neandrtálec. 

Carson Beckett na jeho snahu nereagoval a Theo mu automaticky sáhl po krční tepně, aby 

se přesvědčil, že se snaží vzbudit spícího a ne oživit mrtvého. Zhluboka si oddechl, když 

Carson něco zamumlal a pohnul rukou. 

„Doktore Beckette,“ opakoval hlasitěji a znovu Carsonovi zatřásl ramenem. „Rozbor je 

hotový. Ten protilék, nebo jak to nejlépe nazvat, funguje. Chtěl jste vidět výsledky.“ 

„Výsledky. Ano,“ zamumlal Carson a ještě napůl spící se posadil. „Do laboratoře,“ 

pokračoval, spustil nohy na zem a zatápal kolem sebe rukama. Oči měl stále zavřené.  

„Doktore Beckette!“ houkl Theo nahlas. 

Carson konečně otevřel oči a jeho první cesta vedla k pracovnímu stolu, kde se na 

monitoru počítače stále načítala nová a nová data probíhajících simulací. 

„Jo, jo, jo, správně,“ mumlal Carson a pokyvoval hlavou. Theovi to připomnělo jeho praxi 

v domově důchodců, kde se někteří senioři chovali stejně. Protočil oči a pak se s lítostí 

zadíval na doktora Becketta. Napadlo ho, že jednou skončí úplně stejně. Jestli tedy bude mít 

to štěstí a prožije stejně hodnotný život, jako Carson Beckett. Ta myšlenka ho zasáhla jako 

blesk, protože ho to při žádné předcházející příležitosti nenapadlo. ‚Asi stárnu,‘ řekl si a na 

dalším počítači zadal novou sérii testů. 

Všechny vypadaly pro lidstvo a jeho odnože přežívající na jiných planetách více než 

příznivě. 

 

Ace stál ve své pracovně a musel se vší silou ovládat, aby nerozbil její zařízení napadrť. 

Právě se mu podařilo otevřít důmyslně zašifrovaný soubor na disku, který mu podstrčil Radek 

Zelenka. Bylo skvělé, že to doktor udělal, ale doručené zprávy komplikovaly úplně všechno. 

 Ace se znovu zadíval na otevřený soubor a ruce se mu sevřely v pěst tak silně, až mu 

zapraskalo v kloubech. Už chtěl uhodit do samotného disku, když si všiml jedné malé 

připojené zprávy. Proti těm ostatním, které Radek naplnil všemi informacemi, co dokázal 

shromáždit, vypadala miniaturně, přesto ji Ace otevíral se střípkem naděje. Střípek se rozrostl 

do vzácného kusu skla, sotva si zprávu přečetl. 

Doktor Radek Zelenka poskytl Aceovi informace o situaci v galaxii Pegas včetně 

upozornění, že podobný osud čeká Wraithy i v Mléčné dráze. Informace byly pečlivě 

posbírané, ale žádná možnost obrany z nich nevyplývala. Lidstvo nebude hledat alternativu 

pro Wraithy, bude hledat způsob, jak je zabít. Ani doktor Zelenka tomu nedokázal zabránit, 

ale navrhl Aceovi přechodné řešení. Nebylo dokonalé, ale tak aspoň měli Wraithové nějaký 

čas na přemýšlení a hledání přijatelného řešení. 

Ace se pousmál. Uměl si představit, jak dlouho nad těmi zprávami Radek strávil, než byl 

spokojen s jejich zněním. A jeho návrh Ace přijal s uznalým pokývnutím hlavy. Nebyl si 

jistý, jestli by vymyslel něco lepšího, pokud nechtěl pokračovat v tažení proti Zemi, které 

začala Alexis. 

Znovu pročetl údaje na disku a stiskl komunikátor. 

„Spojte se se všemi loděmi, které jsou v dosahu, a sdělte jim, ať dál šíří následující 

zprávu,“ řekl důrazně. Následovala slova, při kterých se na blízkých plavidlech zastavoval 

běžný provoz, a po jejich odvysílání se všechna plavidla začala chovat trochu jinak, než jak je 

lidstvo stačilo poznat. 
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Radek Zelenka se na Andoriel spokojeně zašklebil. 

„Tak si s tím nemusíš dělat moc velké starosti,“ končil svůj monolog. „Vývoj toho séra 

bude ještě nějakou dobu trvat a Ace ví…“ Zarazil se. Spokojenost vystřídala nejistota, jestli 

svým zásahem nezradil lidskou rasu. Musel si znovu zopakovat důvody, proč Ace varoval.  

„Ace?“ Ája se nenápadně rozhlédla. Byli v laboratoři sami a nikde se neozývala ani ozvěna 

vzdálených kroků někoho, kdo by mohl zaslechnout pravé jméno Wraitha. 

Radek se usmál a nechal její překvapený výraz bez odpovědi. 

„Nemohl jsem ho nechat bez informací. Ne potom, co pro mě a Ann všechno udělal.“ 

Vážně se na Áju podíval. „Byl víc než lidský, protože jen málo lidí by vynaložilo tolik síly, 

aby pomohlo…,“ zarazil se. „Aby pomohlo podřadnému druhu,“ dořekl po krátkém zaváhání. 

Pořád se mu to neříkalo dobře. 

Andoriel se natáhla a dala mu pusu na tvář. Oba se tomu zasmáli spokojení, že mají stejný 

názor. Radek vzal Andoriel za ruku a otočil ji dlaní k sobě. Chtěla se mu vytrhnout, ale 

nepustil. Prstem přejel po růžové jizvě uprostřed její dlaně a zavrtěl hlavou. 

„Muselo to být těžké,“ řekl vážně. 

Ája si povzdechla a klesla jí ramena. „Nechtěla jsem.“ Ústa se jí stáhla do lítostivé 

grimasy. „Nebyla už žádná jiná možnost. Ani tohle nevyšlo.“ Využila Radkova zaváhání a 

vytáhla mu ruku ze sevření. „Carson ani Theo nejsou nadšení, že mě ani vyspělá wraithská 

věda,“ protočila oči, „nevyléčila. Ale když si myslí, že je nevidím, jsou štěstím bez sebe, že 

mají studijní materiál. Porovnávají mě se záznamy o Michaelevi.“ Krátce se zasmála. „Dva 

hybridi, každý z opačné strany – jestlipak se můžou sejít někde uprostřed?“ Všimla si 

Radkova vyděšeného pohledu a zavrtěla hlavou. „Michael vůbec není zlý. Využil všeho, aby 

mi pomohl, a - byl milý.“ 

„Mluvil jsem s Mayou,“ řekl Radek. 

Andoriel kývla. Maya se stala Wraithem a nikdo nevěděl jak. Ani Maya sama. Ale 

poztrácené vzpomínky na její původní život se postupně objevovaly a Maya patřila do 

kroužku divných tvorů, kteří se v posledních letech mezi Wraithy a lidmi objevily. Andoriel si 

teprve teď uvědomila, že už mezi ně patří taky. 

„Je to zvláštní, najít si přátele mezi nepřáteli,“ pokračoval Radek. 

„Vlastně jsem se přišla rozloučit,“ řekla do nastalého ticha Andoriel. „Objevím se tady jen 

občas.“ 

Radek kývl. Věděl, co co má Ája v úmyslu a hodlali ji s Ann následovat. Stálý pobyt 

v podzemní základně byl deprimující. 

 

„Nebudu tady!“ vyjela Andoriel na Thomase a zamračila se na něho. Už nejméně hodinu, 

jak jí připadalo, i když to bylo sotva pár minut, mu říkala, že si našla v nejbližším městečku 

opuštěný domek a hodlá se do něho nastěhovat. Pořád to nechtěl chápat a mlel něco o stálé 

lékařské kontrole. Trvala na svém. Všech prohlídek a kontrol měla tak akorát plné zuby. A to 

všechno proto, že se Carsonovi podařilo z ní vytáhnout, jaké bylo léčení na wraithské lodi. 

Neřekla mu úplně všechno, ale stačilo to, aby začal panikařit. 

„Je snad něco, co by pro mě mohli Beckett nebo Darkson udělat?“ pokračovala rozhorleně. 

„Není,“ odpověděla si hned. „A nehodlám strávit zbytek života zavřená v nějaké kobce bez 

slunce a vzduchu. Adresu nechám u vstupu do Hory.“ 

Otočila se a rázně vyšla z Thomasovy kanceláře. Zaklapla za sebou dveře, a skoro se 

rozběhla k výtahům. 

Netrvalo dlouho a s nadšením se procházela po dvou obytných místnostech, které tvořily 

malinkatý domek na okraji městečka. K nim patřilo ještě příslušenství, komora a garáž a 

miniaturní zahrádka obehnaná přerostlým živým plotem, kam se kromě kousku trávníku sotva 
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na postavení skládací židličky a stolku vešel řádek pestrobarevných letniček. Připadala si 

skoro jako v chatě v horách, kterou obývala dlouhá léta a nerada ji opouštěla. 

„Erin?“ řekla do starobylého telefonu, který jí opatřili technici z SGC, aby nebyla úplně 

odříznutá od světa a také v dosahu v případě nutnosti. „Mám novou adresu,“ hlásila vesele 

kamarádce. Chvíli tlachaly a ovšem možném, než Ája přešla k hlavnímu důvodu svého 

telefonátu. „A tak se můžu s nějakou telepatií do konce života rozloučit. Doslova. Jsem z toho 

tak nadšená, že bych ráda někoho pořádně praštila,“ povzdechla si. Zaposlouchala se do 

projevů soucitu na druhé straně a přemýšlela, kolik má Erin prozradit z dalších trablů. Místo 

toho se jí snažila přemluvit, aby přijela na návštěvu, a k jejímu překvapení Erin bez větších 

okolků souhlasila. Většinou se nechala chvíli prosit, ale tentokrát prohlásila, že má v okolí 

nějaké řízení a během dalšího týdne se objeví. Tlachání o zbytečnostech mohlo pokračovat. 

„Tak tady jsi.“ Thomas stál s rukama v kapsách mezi dveřmi do obývací místnosti spojené 

s kuchyní a tvář se mu chmuřila čím dál víc nad nezařízeným bytem. 

Andoriel si povzdechla. Neuběhly ani tři dny po jejím odchodu z SGC, než se rozhodl ji 

přepadnout. Řekla ‚ahoj‘ a položila sluchátko. 

„Taky ti přeju dobrý den, u vás se neklepe?“ vyjela na něj. 

„Klepal jsem, ale telefonovala jsi. Dlouho. John se ti nemohl dovolat, tak jsem se vydal 

přesvědčit, že je ta adresa pravá.“ Zhoupl se na patách, zavrávoral, prudce vytáhl ruce z kapes 

a rozhodil je, aby udržel rovnováhu. Andoriel se kousla do rtu a podařilo se jí přemoci smích. 

Raději se k němu otočila zády, přešla ke kuchyňské lince a nalila do sklenice vodu z velkého 

kameninového džbánu. Před chvílí do ní nasypala pár suchých jasmínových květů, takže 

dostala příjemně nahořklou chuť. 

„A co mi John chtěl? Proč nepřišel sám?“ zeptala se. To, že kontrolu správné adresy už 

provedl Patrik a spol., když jí připojovali pevnou linku, nechala bez komentáře. Podala 

Tomovi plnou sklenici a sama si nalila další. Venku bylo jako v peci. Horko se rozlévalo jako 

vařící olej po všech asfaltových a betonových plochách a v hustější zástavbě činilo život 

nesnesitelným. Ájin domek byl na kraji městečka, ale dál byly jen vyprahlé pláně původně 

porostlé travou. Teď po nich vítr honil běžce a zvedal rarášky, žlutá tráva mizela 

v rozpraskané půdě a stín poskytoval až Andorielin živý plot. Měla tak o zábavu postaráno, 

protože se v něm usadila kdejaká havěť. Studna v zanedbaném koutu za domkem měla 

naštěstí dost studené chutné vody nejen pro Ájinu potřebu, ale i pro nejrůznější drobné 

zvířectvo a hmyz, co se u ní usadilo. Poslední déšť byl ten, který těsně propásla při svém 

příletu ve wraithské lodi. Rychle se vypařil a nechal po sobě ještě větší dusno. Od té doby jen 

pálilo slunce a v noci se nebe třpytilo nekonečnou záplavou hvězd. 

„To nevím,“ pokrčil Thomas rameny. 

„A co chceš ty?“ zeptala se nevraživě. 

„Popřát ti dobrý den,“ ušklíbl se na ni. Její tón mu vůbec nevadil. Škleb se proměnil 

v úsměv, zvážněl a skončil povytaženým obočím, když se Tom znovu rozhlížel po prázdné 

místnosti. 

„No jo,“ mávla Andoriel rukou. „Základ mám, zbytek přijde časem.“ 

„Základ?“ zarazil se Tom. Viděl uboze zařízenou kuchyň, malý jídelní stůl se dvěma 

židlemi a uprostřed prázdného prostoru natažený dlouhý ručně tkaný běhoun. 

„Základ jsou kuchyň a ložnice. Tu chceš vidět taky?“ mrkla na něj, přešla k nenápadným 

dveřím a otevřela je. Thomas zvědavě nahlédl. Jednoduchá police s pár kousky oblečení a 

veliká postel pokrytá barevným přehozem byly na malou místnost tak akorát. Musel uznat, že 

ložnice je dostačující. 

„Kuchyně na moje vaření úplně stačí,“ řekla, jakoby mu četla myšlenky. Hned si 

uvědomil, že to nemůže, i kdyby chtěla. Byl to zvláštní pocit, mluvit s někým, kdo dokázal 

komunikovat beze slov.  
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„Co je zase?“ ošila se. 

Zvedl koutky úst a ukázal zuby. Bylo načase začít s plánem, který se mu jednou k ránu 

celý najednou vyloupl v hlavě. 

„Vlastní bydlení ti svědčí,“ naposledy se rozhlédl po ložnici a vrátil se do obývací 

kuchyně. „Vypadáš dobře,“ pokračoval. „Škoda, že to nepomohlo.“ 

Andoriel ho ostražitě sledovala. Netušila, o co veliteli SGC jde, ale věděla předem, že se jí 

to nejspíš nebude líbit. Vypadal s těmi vyceněnými zuby jako žralok před útokem. 

„Škoda,“ souhlasila krátce. Jen John a Radek pochopili, že ukončení léčby byl Ájin nápad. 

Wraithové se tak brzy nevzdávají. Naštěstí ani oni dva ani Andoriel neměli v úmyslu to 

komentovat nahlas a probírat možnost, že se brouci pro bývalou knihovnici zase vrátí, pokud 

najdou novou cestu. John věděl, že bránit Wraithům nebo Áje v setkávání je zbytečné, a 

Radek tiše doufal, že najdou řešení co nejdříve a přiletí pro ni, aby ji vyléčili.  

Tom se podíval do prázdné sklenice a odložil ji na stůl. Roztržitě na něj zaklepal prsty a se 

skloněnou hlavou se odspodu na Áju koukl. Zpozorněla a couvla. 

„Máš ještě něco na srdci kromě kontroly vybavení mého nového bydlení? Nějaké novinky 

o tom ďábelském séru, o kterém se zmínil Radek a Theo?“ Při posledních slovech viditelně 

zbledla a na lícních kostech jí vystoupily dvě tmavohnědé skvrny. 

„Žádné novinky,“ ujistil ji. „Jenom zvědavost.“ Udělal pár kroků do prostoru a obloukem 

se tak k Andoriel nenápadně přiblížil. 

„Ještě vodu?“ zeptala se, obešla ho, vzala sklenici a přešla ke dřezu. 

„Ne, Nech už toho,“ zavrčel, jedním dlouhým krokem překonal vzdálenost mezi nimi a 

položil ruce na pult, aby jí přehradil únikovou cestu. „Jsem zvědavý. Na všechno.“ Její 

vyjeknutí se ztratilo na jeho rtech. 

Zvedla ruce, aby ho odstrčila, a zase je nechala klesnout. Žralok zaútočil a nebylo to zase 

tak nepříjemné. Voněl horkým sluncem a chutnal po jasmínu. 

Sotva se odtáhl, začala se smát. „Promiň,“ vykoktala ze sebe. „Překvapil mě hlas rozumu, 

nebo jak bych to nazvala.“ 

„Ano?“ váhal, jestli se má ptát nebo raději nevědět. Zvědavost zvítězila. „A co ti v takové 

situaci říká hlas rozumu?“ 

Pokusila se zatvářit vážně. „Říká mi – koukej si užít, co se dá, a pak vypadni.“ 

„Tak to je…,“ zarazil se. 

„Zajímavé?“ napověděla mu. 

„A poslechneš?“ přimhouřil oči. 

Opřela se mu dlaněmi o hruď a zamyšleně se na něj zadívala. Chvíli se ani nepohnul, 

nechával rozhodnutí na ní, ale nevydržel dlouho. Přitáhl ji k sobě a sklonil se k dalšímu 

polibku, ale odvrátila se, takže se jeho rty dotkly její tváře. Jednou rukou jí zajel do vlasů a 

pootočil jí hlavu zpět. 

„Až na to, že vypadnout budeš muset ty,“ zašeptala, než se jejich ústa znovu setkala.  

„To se uvidí,“ zamumlal. 

Nic víc už nikdo z nich neřekl. 

V noci se tiše vykradla z ložnice, aby Toma nevzbudila. Seděla do rozbřesku na kraji 

pláně, která se postupně měnila v poušť a otřásala se křečovitým pláčem. Měla to, co chtěla. 

Ale s někým jiným. 

 

 

 

90. Šneci 
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„Že by nějaká rajda?“ protáhl Shawn a zašklebil se. Ani by se moc nebránil, kdyby je 

potkalo další dobrodružství. Let Dakoty byl k uzoufání jednotvárný. Motory pouštěli jenom 

na drobné korekce kurzu a jinak se ve vakuu řítili samospádem. 

„Kéž by,“ řekl procítěně Oliver. Tato část letu se sice obešla bez výstřelků některého ze 

čtyřčlenné posádky, ale zato jim všem připadalo, že už musí letět aspoň sto let. 

Byli na můstku a znuděně se povalovali na křeslech. 

Shawn si před chvílí všiml drobné zajímavosti na monitoru. Malá zářivě bílá tečka se 

posunovala od jeho levého horního okraje do středu, pak zablikala a zmizela. Počítač celou 

situaci vyhodnotil jako nezajímavou, protože objekt, ať to bylo cokoli, byl moc daleko, aby 

mohl Dakotu ohrozit, a také moc daleko, aby mohl určit, jestli se jedná o přírodní útvar nebo 

vesmírnou loď, natož, jestli je přátelská nebo nepřátelská. 

„Zach je ve strojovně. Už zase,“ pokračoval Shawn. „A Collin spí. Taky zase. Ten chlap 

snad nic jinýho nedělá!“ řekl důrazně a se stopou žárlivosti. Sám se nevyspal už hezkých pár 

dní. 

Oliver k němu otočil unavený pohled. „Šťastlivec,“ řekl procítěně. Nikdo nespal tak dobře 

jako Nicholas Montgomery. 

V té chvíli se bližší hvězdy rozmazaly a znovu ustálily, jak automatika lodi prudce 

zabrzdila. 

„Do háje puntíkovanýho!“ vykřikl Shawn. Inerciální tlumiče byly stažené na čtvrtinu 

výkonu, aby šetřily energií, takže ho odstředivá síla vymrštila kupředu. Kutálel se, dokud se 

nezastavil o malý schůdek před centrální obrazovkou. Oliver na tom byl o něco lépe. Vymrštil 

se na nohy, takže se rozběhl dlouhými kroky dopředu a zuřivě brzdil. 

„Co je? Co se děje?“ křičel přitom a mával před sebou rukama, až jimi narazil do čelní zdi 

vedle obrazovky. „Kruci!“ Nedobrovolný postup se zarazil, ale když se otočil čelem 

k můstku, držel se za loket levé ruky. Doufal, že bude jenom naražená, protože zlomeninu si 

nemohl dovolit. 

Shawn se se sténáním sbíral ze země a postupně kontroloval všechny kosti a svaly v těle. 

„Tak přece jenom rajda?“ vypadla z něho první srozumitelná věta. 

„Naštěstí ne,“ ozval se Zachary z interkomu. V pozadí byl slyšet rachot, jakoby se přitom 

hrabal z hromady kovových židlí. „Něco mi tu blesklo na senzorech. Vy jste to neviděli?“ 

pokračoval. Rachot zesílil a utichl. 

„Tu tečku? Byla daleko,“ odpověděl Shawn. Dobelhal se ke svému stanovišti a svalil se 

zpátky do křesla. 

„Ne, potom.“ Zachary se konečně dostal z rohu, kam ho prudké brzdění zaneslo společně 

s každou neupevněnou věcí. Naštěstí jich nebylo moc. „Tečka zmizela a už se neobjevila, 

tohle bylo něco o hodně blíž a tak rychlé, že to senzor zachytil jen jako šmouhu.“ 

Oliver se Shawnem se na sebe podívali. Ani jeden z nich nic takového neviděl. 

„No, dobře. Zachu, pošli sondy do okolí a zjisti, jestli můžeme dál nebo se tu zdržíme,“ 

rozhodl Olie. 

„Jasně, kapitáne,“ zašklebil se Zachary na interkom. 

Collin Montgomery se objevil na můstku s vlasy rozježenými na všechny strany a 

v kalhotách, které mu padaly, jak je na sebe ve spěchu natáhl. 

„Co to má být? Nová forma budíčku?“ bručel rozespale. 

„Posílám,“ ozval se Zach a na hlavní obrazovce se objevil záběr vesmíru s bokem lodi 

v levé části, jak ho snímala malá kamera otočená po směru letu. Z trupu plavidla se najednou 

vynořila fontána miniaturních úlomků, těsně minula kameru a zanechala za sebou sotva 

znatelnou tečku na plášti. 

„Pustím to pomalu,“ řekl Zach. 

Všichni čtyři znovu sledovali, jak jim z lodi cosi uniká. 
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„Něco jako mikrometeor?“ zeptal se Oliver Martens po třetím opakování stejného záběru. 

„Kde je vstupní otvor?“ 

„Horní paluby jsou zavřené,“ uvažoval nahlas Shawn. „Klidně tam mohlo něco proletět a 

nikdo by si toho nevšiml. Kromě počítače.“ 

„Jděte to s Collinem zkontrolovat. Nechci, aby se nám po zrychlení začal trhat plášť,“ 

poslal je Oliver a sám si znovu přehrával záznam z kamery okénko po okénku. 

Collin protočil oči. Plášť Dakoty měl paměťovou vrstvu, která každý otvor do určitého 

rozměru automaticky zacelila. Na střelbu ze zbraní to neúčinkovalo, ale prachem a drobnými 

částečkami se nemuseli zabývat. 

Vylezli se Shawnem o tři poschodí výš a zarazili se u dveří, které se odmítly otevřít. 

„Tak co myslíš?“ zeptal se Shawn. „Porucha otvírání nebo málo vzduchu?“ 

Collin se podrbal v neučesaných vlasech. „Vzduch,“ tipnul si. 

Shawn udělal pár kroků stranou, otevřel nenápadná dvířka ve zdi a vytáhl dvě obličejové 

masky s malými natlakovanými lahvičkami. 

Collin mezitím na ovládacím panelu spustil uzavírání části chodby kolem dveří. Sotva 

zajela poslední přepážka na své místo a rozblikala se zelená kontrolka, nasadili si masky a 

spustili vnitřní komunikaci. 

„Vzduch,“ potvrdil Shawn, když se dveře otevřely a kolem nich se prohnal vítr, jak se 

vyrovnával tlak. 

Hledání trvalo docela dlouho, ale nakonec se jim podařilo objevit vstupní i výstupní otvor 

a označit je pro zásah opravářských robotů. Pak na ně zevnitř upevnili prozatímní záplaty a 

vyzkoušeli, jak těsní. Paměťová vrstva byla sice skvělá věc, ale vydržela jen omezenou dobu. 

Let u horní hranice podsvětelné rychlosti by z ní za chvíli udělal cáry, kdyby nebyla správně 

zacelená 

„Dobrý, můžete to natlakovat,“ řekl Collin, když za sebou zavřeli dveře a stáli znovu 

v chodbě.   

„A teď máme volno,“ zašklebil se Shawn. „Tak bys mi mohl konečně říct, jak to děláš, že 

se ti tak dobře spí, když všichni ostatní nemůžou oka zamhouřit. Už jsme jako mátohy.“ 

Collin se na něj podíval, jakoby odhadoval, jestli má vůbec cenu něco říkat, pak pokrčil 

rameny a vydal se do kuchyně. Měl hlad. Shawn se mu zamračil na záda a rozběhl se za ním.  

Za tři hodiny byly otvory zaceleny a Oliver nechal celý trup prohlédnout, když už byly 

roboti venku. 

„Připravte se, budeme startovat!“ zahalekal Zachary, natáhl ruce před sebe, protřepal je a 

po dramatickém zaváhání jemně ťuknul do malého modrého tlačítka uprostřed jednoho 

z ovládacích pultů ve strojovně. Bylo mu tam v posledních dnech lépe než na můstku a ostatní 

si bez řečí rozdělili služby mezi sebe. Nikdo z nich nevěděl, kdy bude na pár dní potřebovat 

stejnou úlevu. 

Loď byla otočená správným směrem a vyrazila svižným tempem, které se stále zvyšovalo, 

jak zabíraly motory, aby ji roztlačily do nejvyšší možné rychlosti. Inerciální tlumiče jely 

naplno, takže pohyb vpřed byl pro posádku nepostřehnutelný. 

„Co to zase je!“ vyjekl Oliver. Plavidlo prudce zastavilo a kapitánovi přes čelo přejel 

ledový prst. V příštím okamžiku se rozezněl alarm a můstek se uzavřel. Oliver tam byl sám. 

Zach byl ve strojovně a Collin se Shawnem odpočívali potom, co zkontrolovali, jestli jsou 

všichni roboti zpátky na svých místech. Sáhl si na čelo a zamračil se na krvavou šmouhu na 

prstech. „Zatraceně,“ vydechl a podlomila se mu kolena. Pomalu se sesunul na zem. Poslední, 

co uviděl, byl rozšklebený otvor ve zdi na boku můstku. Zdálo se mu, že skrz něj vidí 

vzdálené hvězdy, pak nastala tma. 
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Pozemská vesmírná loď Dakota trčela někde v nekonečném prázdnu. Nejbližší solární 

soustava byla vzdálená pár týdnů nejvyšší podsvětelnou rychlostí a byla úplně jiným směrem, 

než kam měla posádka lodě namířeno. Na první pohled se zdálo, že se části jejího trupu 

chvějí, jak malí roboti pečlivě zacelovaly dvě trhliny. Bylo to už potřetí, co Dakotou proletěl 

úlomek. Pokaždé, když posádka zapnula motor a vyrazila, aby se dostala dál, zasáhl loď další 

projektil. 

Oliver Martens ležel na ošetřovně s hlubokou ranou přes čelo a otřesem mozku, jak ho 

lehce zasáhl jeden z prolétajících kousků. 

Nicholas Montgomery, Shawn Hopkins a Zachary Powel se sešli na čerstvě opraveném 

můstku, aby prodiskutovali situaci. 

„Je jasné, že takhle se nikam nedostaneme,“ začal Shawn. 

„Nemůžeme tu trčet navždycky,“ rozhodil rukama Collin. 

„Jasně že ne, navždycky je moc dlouhá doba,“ zašklebil se Zach a čmáral si přitom na 

papír. Ve změti dlouhých čar se nikdo neorientoval, ale k Zacharymu při té činnosti 

přicházely nejlepší nápady. „Jen nás popostrčíme,“ řekl do nastalého ticha. „O kousek. A 

pomalu. A uvidíme.“ 

„Proč?“ zeptal se Shawn. 

„Trefili nás vždycky, když jsme nabrali určitou rychlost. Všimli jste si?“ 

Collin i Shawn zavrtěli hlavami. 

„Nevadí,“ pokračoval Zach v hlasitých úvahách i ve čmárání. „Prostě to zkusíme. 

Nebudeme tu přece navždycky. To je opravdu moc dlouho,“ koukl po Collinovi a zmačkal 

pomalovaný papír do tuhé koule. 

Za dvě hodiny byly poslední opravy dokončeny a Dakota se, tentokrát pomalu a rozvážně, 

vydala na další cestu. 

„Jsme jako šneci!“ prskal Shawn. Loď se pohybovala na hranici poloviční rychlosti, než 

kterou by dokázala vyvinout, ale další zásahy se jí vyhýbaly. Vnější senzory a sondy dalekého 

dosahu zaznamenávaly každé zrnko písku, které se objevilo, a pečlivě je sledovaly po celé 

dráze. Při této rychlosti to bylo možné.  

„Navždycky to možná nebude,“ zabručel Collin, „ale věčnost docela určitě.“ 

Zach se na něj ani neohlédl. Nechal se přesvědčit a zůstal na můstku – a právě ho napadlo, 

že ve strojovně by mu bylo lépe. Collin pečlivě sledoval jak rychlost, tak kurz a nechal na 

Shawnovi, aby hlídal případné nebezpečí poletující kolem.   

Oliver si na ošetřovně přitáhl tablet napojený na lodní počítač a znepokojeně se rozhlédl. 

Už zase letěli a každou chvíli mohl lodí prosvištět další kus šutru, jak je poeticky nazval 

Shawn. Olie už se s žádným setkat nechtěl. 

„Co to tam děláte?“ zeptal se do interkomu. Nikoho ze tří členů posádky nenapadlo 

informovat ho o Zachově nápadu. Byli tak zvyklí, že musí rozhodnout okamžitě a sami, že na 

kapitána, když byl na ošetřovně, prostě zapomněli. 

„Hrajeme si na šneky,“ odpověděl Collin s povzdechem. Právě nechal vypočítat nový 

letový plán k nejbližší solární soustavě, která jim stála v cestě, a výsledná čísla byla za hranicí 

jeho chápání. 

 

Amanda Hychyki procházela na můstku Odyssey nejnovější údaje o kontrolách systémů. 

Bylo to právě sedm dní, co se s Veitoňany dohodli na společném letu k Zemi, a tak s napětím 

čekala, kdy se ozve někdo z Rady, že mají postavenou dostatečně velkou hvězdnou loď, 

naložené zásoby a vycvičenou posádku. 

„Kapitáne? Kal s vámi chce mluvit,“ otočil se na ni Phil Vence a ukázal si prstem na 

komunikátor zastrčený v uchu. Amanda se nadechla, usmála a dotkla se vlastního 

komunikátoru, aby získala spojení. 
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„Dobrý den, Kale, můžeme letět?“ řekla a otočila se k hlavní obrazovce rozdělené do 

několika oken. Některá ukazovala okolí Veitenony a další z nich dění přímo na planetě. 

„Amie, zdravím vás. Mám pro vás zprávu. Posíláme vám do počítače data pro let do 

blízkosti vaší domovské planety. Nebude to trvat dlouho. Sejdeme se na místě, které máte 

uvedeno jako cíl cesty.“ 

„Nepoletíme společně?“ zarazila se Amanda. 

„Ne, my cestujeme trochu jiným způsobem, ale nebojte se, až se dostanete na konečné 

souřadnice, budeme tam na vás čekat.“ 

„A nemůžeme tedy cestovat s vámi? Proč jste nám dávali to zvláštní zařízení, když sami 

cestujete jinak?“ Amanda zatajila dech v očekávání odpovědi. Další nová technologie by se 

jistě hodila. 

„To nejde.“ V Kalově hlase zaznělo pobavení. „Až budete připraveni, můžete vyrazit. 

Cesta vám bude trvat asi půl vašeho roku. Bublina kolem vaší lodi bude muset být 

obnovována, a to chvíli trvá. Váš hlavní inženýr Joser s tím bublifukem, jak ho hezky nazval, 

umí zacházet. Už vám vysvětlil, jak funguje?“ 

„Ano,“ odpověděla krátce. Na druhé straně zůstalo vyčkávavé ticho. Amanda si 

povzdechla: „Tak dobře. Vytvoříme bublinu kolem celé lodi, počkáme, až dosáhne 

požadovaných parametrů, zmáčkneme oranžový knoflík, vystoupíme z prostoru, kde se 

nacházíme a vstoupíme do prostoru o kus cesty dál. Pak budeme muset počkat, až se znovu 

vytvoří a zpevní ochranná bublina, a můžeme skok opakovat, dokud nebudeme na místě, kde 

na nás budete čekat. Opravdu to bude trvat půl roku? Tedy skoro dvěstě našich dní?“ Nedalo 

by se to nějak zkrátit?“ 

Tentokrát si povzdechl Kal. Přesně takovým otázkám se chtěl vyhnout, pokud by to jenom 

trochu bylo možné. 

„Nejde to zkrátit. Uvědomte si, kolik času vám zabralo, než jste se dostali sem. Chcete 

snad stejně dlouho letět zpátky?“ rozhodl se obejít odpověď mírným útokem. 

Amanda nevolí stiskla rty, ale dál se nedohadovala. K Veitenoně letěli několik desítek let, 

ale rozhodně to nebyla přímá cesta. Nechtěla to znovu opakovat, protože věděla, že Kal má 

paměť dobrou a jistě ví, že už to několikrát slyšel. 

„Dobrá, Kale. Posádka je na palubě. Během půl hodiny odletíme do dostatečné 

vzdálenosti, abychom mohli aktivovat ten váš bublifuk. Uvidíme se za půl roku.“ 

Poslední věta vyzněla částečně jako otázka, na kterou nedostala odpověď. Kal se stručně 

rozloučil a přerušil spojení. 

„Připravte se opustit orbitu,“ řekla Amanda do interkomu přenášejícímu její hlas po celé 

lodi. Přepnula pouze na spojení se strojovnou: „Josere, nažhavte bublifuk.“ 

 

 

 

91. Dobrou noc 

 

Krabat zíral na mapu části galaxie, kterou chtěl obsadit, než některá z královen zjistí, že 

tam jsou planety Wraithy nedotčené. Zůstanou tak i nadále, protože zpráva od Ace byla jasná 

a nepřipouštěla žádné pochyby. Jeden z nejlepších wraithských velitelů, co jich Krabat znal, 

sděloval všem Wraithům, že jejich jediný významný zdroj potravy má jed schopný zabít 

každého krmícího se Wraitha, aniž by ublížil člověku, a použije ho v nejbližší době. Vzorek 

se mu do rukou nedostal, takže protilátka není k dispozici. Návrh, který následoval, byl 

logický, i když se Krabatovi zdálo, že zbytečně opomíjí nejlepší řešení celého problému: 

Prosté vyhlazení nebezpečné populace. Na druhou stranu, pokud se těm lidem už podařilo 
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poskytnout jed i dalším světům, Wraithové by si nikdy nebyli jistí, jestli bude jejich příští 

sklizeň úspěšná. Situace z galaxie Pegas se opakovala s děsivou přesností, až na to, že 

nevěděli, jestli existuje nějaká další galaxie s humanoidními tvory a jedem nedotčená. 

Snad bude nejlepší přijmout Aceův plán, najít odlehlé místo, kde by wraithské lodi mohly 

přečkat bez obav z objevení, a celé jejich posádky poslat do hibernace. 

‚Půjdeme spát‘, napsal velitel Ace doslova. Další řádky nesly ujištění, že místo odpočinku 

bude střeženo a Ace tajně kontaktuje své pozemské uctívače, aby se dostal k protilátce, 

případně ke vzorku jedu, ze kterého by bylo možné protilátku vytvořit. Také připomněl, že 

Země je v galaxii jediný dostatečný zdroj potravy, a jako takový by bylo prozíravé ho 

zachovat.  

Krabat měl za úkol najít vhodné místo k wraithskému dlouhému spánku. 

„Veliteli, volá vás Ace,“ ozval se jeden z důstojníků. 

Krabat přešel ke komunikaci a položil na ni ruku. 

„Veliteli?“ pobídl Ace k rozhovoru. 

„Veliteli Krabate, obdržel jste moji zprávu. Máte příhodné skryté místo?“ zeptal se Ace 

bez oklik. 

„Prověřuji několik možností. Nebylo by lepší rozdělit lodě do několika skupin? Kdyby 

některou postihla zkáza, ostatní přežijí,“ vznesl Krabat námitku, která ho pronásledovala už 

od začátku. 

„Možná, ale bude potřeba víc stráží. Bylo by lepší, kdyby v hibernaci bylo co nejvíc 

Wraithů,“ řekl Ace pomalu. Ta možnost ho také napadla. „Kolik skupin byste navrhoval?“ 

zeptal se. 

„Nejméně tři. Nemusí jich být mnoho,“ uvažoval Krabat nahlas. 

„Jsem si jistý, že nás budou hledat. Musíme být nejvýš obezřetní,“ připojil se Ace k 

hlasitým úvahám. 

Krabata napadlo, že přímé setkání s velitelem Acem v něm sice vyvolává určité napětí, ale 

na druhou stranu by byl telepatický rozhovor mnohem praktičtější a přesnější. Už chtěl 

navrhnout setkání, když Ace požádal o zaslání souřadnic na možná místa wraithského spánku 

a vypnul spojení. Krabat se nedůvěřivě podíval na zhasnutý panel. Vlastně se nic nedozvěděl 

a na ničem se nedohodli. 

Ace počkal, až se načtou údaje o místech vhodných k hibernaci a zamračil se na ně. 

Galaxie byla pro Wraithy pořád nová a vybrat správně nebylo jednoduché. Napadlo ho, že si 

měl Radka nechat na lodi. Nebo Andoriel. Než se stačil rozhodnout, jestli by šlo je unést ze 

Země, přerušilo mu myšlenky bliknutí komunikace. 

„Jak si dovoluješ diktovat nám, co máme dělat!“ vyjela na něj jedna ze starších královen, 

které zažily cestu z Pegasu do Mléčné dráhy. 

Ace už napadlo, že se po smrti Anat budou ostatní vládkyně svých malých uskupení snažit 

strhnout moc na sebe, a taková příležitost, jako jeho zpráva, byla více než vhodná k dobytí 

nových pozic a upevnění těch původních. 

„Nevěříš mým slovům?“ zeptal se. „Myslíš, že můžeš riskovat a sklízet tam, kde není 

bezpečno?“ 

Zlostně se na něj dívala přes obrazovku. „Nevíš, jak se chovat,“ řekla tichým ledovým 

hlasem. 

„Zařiď se, jak myslíš,“ pokrčil velitel rameny. „Ale pamatuj si, že zásobárny všech lodí 

v hibernaci budou pečlivě střeženy, žádné krádeže duší nebudeme tolerovat.“ Počkal na 

reakci, a když žádná nepřišla, pokračoval: „Nejlepší místo pro spánek tvého uskupení bude na 

těchto souřadnicích. Poskytl mi je po pečlivém výběru velitel Krabat. I jeho chceš vinit 

z neúcty?“ 

Královna stále mlčela, ale nechala si zobrazit poslaná data. 
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„Také ti přeji příjemný let,“ řekl Ace, když bez rozloučení vypnula spojení.  

Starší královny byly nakonec ten nejmenší problém, protože si pamatovaly, jaká byla 

situace v galaxii Pegas, a nechtěly, aby se opakovala i na nových lovištích. S trochou hraného 

rozhořčení se nechaly přesvědčit, že hledání protilátky nechají zkušeným vědcům a skryjí se 

se všemi svými Úly. S mladšími královnami to bylo těžší. Neměly srovnání a nechtěly se 

vzdát sotva nabyté svobody a moci. K Aceovu překvapení se nechaly přesvědčit, když jedné 

slíbil, že se do hibernace uloží také. Musel to slíbit ještě dalším pěti, než dosáhl toho, že se 

všechny wraithské lodě postupně stáhly na určené souřadnice, jejich posádky vypnuly většinu 

systémů a odebraly se k dlouhému spánku. Na každé lodi zůstal jeden strážný a v Úlu 

s královnou drželo hlídku pět vojáků. Stráže se pravidelně měnily, takže každý Wraith trávil 

většinu času v hibernaci. 

Ace ulehl ke spánku také. Zak zavření jeho komory potvrdil a královny ho následovaly. 

V galaxii Mléčná dráha zavládl klid. 

 

Thomas Hidllet stál u počítače a řešil záhadu, že se po Wraithech najednou slehla země. 

Na dálkových senzorech zkonstruovaných podle antického vzoru našel jen dvě tečky těsně u 

hranice dosahu senzorů, a i ty sotva blikaly, jakoby jim docházela energie. 

„Jak je to možné?“ uhodil na Shepparda, který se objevil jako na zavolanou. 

John si prošel data sám a jen krčil rameny. I pro něj to bylo nepochopitelné. 

„Nemám nejmenší tušení,“ řekl zamyšleně. „Ptal ses Radka?“ 

Thomas zavrtěl hlavou. Od té doby, co se manželé Zelenkovi nechali inspirovat Andoriel a 

odstěhovali se ze základny, se v SGC Radek sotva otočil, rozdal úkoly a zkontroloval, jestli 

jsou splněny předešlé. Chytit ho nebylo vůbec jednoduché. Technici mu sice také připojili 

přímou linku, stejně jako Andoriel, ale Ann na tom nebyla zdravotně dobře, tak byla linka 

většinou vytažená z přípojky, aby Ann nerušila. 

„No,“ přejel si John po bradě a ušklíbl se, jak mu pod prsty zašustil krátký porost. „Když 

jsme přišli do Atlantis, taky po Wraithech nebylo ani dechu. Až po probuzení z hibernace se 

jejich lodě začaly objevovat na senzorech.“ 

„To chceš říct, že všichni spí?“ otočil se k němu překvapeně Thomas. 

„Nebo odletěli mimo náš dosah. Vědí, jak daleko vidíme,“ uvažoval John a kývl hlavou 

k obrazovce, kde se dvě blikající tečky wraithských lodí dotkly hranice dosahu senzorů a 

zmizely. 

„Jak je na tom Jennifer Keller?“ otočil se Thomas k Patrikovi. „Už může na orbitu?“ 

Technik prohrábl papíry, které se mu kupily na vedlejším stole, a jeden z nich vytáhl. 

„Podsvětelné motory jsou opravené a teoreticky zkontrolované, u hyperpohonu probíhají 

testy a simulace, systém zabezpečení životních podmínek je v pořádku, zbrojní a komunikační 

systémy procházejí kontrolou,“ začal číst výčet oprav. Thomas nad tím mávl rukou. 

„Může na orbitu?“ zopakoval otázku. 

„Vlastně ano, protože další testování je možné jenom v kosmickém prostoru,“ potvrdil 

Patrik, když ještě chvíli koukal do papírů. „První zkušební let je naplánovaný za tři dny.“ 

Thomas nenápadně protočil oči. „Dobrá, tři dny nejsou tak dlouhá doba. Až bude Jenn na 

orbitě, může se Celeste Grey podívat po vzdálenějším okolí. Domluvím to s Obranou a 

s panem Khiari, který teď na Less velí. Rozhodně bychom měli mít o Wraithech přehled. 

S průzkumem začnou tady,“ poklepal prstem na monitor v místě, kde zmizely tečky 

wraithských lodí. 

John se na něj pochybovačně podíval. Sám za sebe by řekl, že Země má dost vlastních 

problémů, a pokud jsou Wraithové tak daleko mimo dosah, není třeba se jimi tolik zabývat. 

Ale Tom měl pravdu v tom, že by bylo dobré vědět, kde se nepřátelé nacházejí. Sheppard 

přišel původně kvůli něčemu jinému. Chtěl se pokusit nenápadně z Toma vytáhnout, jak se 
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má Andoriel. John ji od jejího návratu od Todda viděl jenom na sporadických schůzkách 

protiwraithského kroužku a tam se moc nevyjadřovala a mizela hned, jak někdo řekl slovo 

‚konec‘. Původně se za ní chtěl zastavit a podívat se, jak se zařídila, ale měl najednou tolik 

práce a různých povinností, že se už dlouho vůbec nedostal ze základny. Teď se mu zdálo, že 

není vhodná chvíle na soukromé dotazy, tak mlčel. 

„Máme někde v tom směru Bránu, která by se dala využít k průzkumu?“ pokračoval 

Thomas v dotazech. 

Patrik na obrazovce najel na soupis přístupných Hvězdných Bran a pochybovačně u toho 

potřásal hlavou. 

„Většina je zničená nebo leží pod nánosy bahna, sutě a jiných pozůstatků po místních 

katastrofách. Vesmírná loď je v té oblasti jediná možnost,“ říkal pomalu, jak procházel 

seznam. 

„Takže za tři dny,“ uzavřel dohady Thomas. 

 

„Dobrou noc,“ řekl Zak a pokývl na Ace dřív, než za ním zaklapl dveře hibernační 

komory. Počkal, až se ukazatel přepne do patřičné polohy a komunikačním zařízením dal 

vědět nejbližší královně, že velitel Ace spí. Zpráva se rozlétla po ostatních plavidlech a 

v každém, které bylo obsazeno královnou, se panovnice také ukládaly k hibernaci. 

Ace zavřel oči. Hibernace pro něj nebyla jen chvíle odpočinku, ale také šance na urovnání 

myšlenek a možnost nechat podvědomí pracovat na problémech, které se v bdělém stavu 

zdály neřešitelné. Krátký pobyt v hibernační komoře mu nevadil. Zak věděl, že ho má 

probudit, jakmile budou královny se svými Úly na určených místech a bezpečně uloženy ke 

spánku.  

„Dobrou noc,“ zamumlal Zakovi v odpověď, i když věděl, že už to neuslyší. Upadal do 

spánku a na čele se mu objevila hluboká vráska. Sen začínal jinak, než očekával. 

Ocitl se zpátky v geniiském vězení vyčerpaný, hladový, z větší části mrtvý, a pak 

nakrmený trochou života Johna Shepparda. Společný útěk ho stál téměř život, ale přežil a 

Pozemšťané ho vysadili na planetě ovládané Wraithy. Než se s Johnem rozloučili, naklonil se 

k němu a zeptal se: 

„Kde je?“ 

„Kdo?“ nechápal Sheppard. 

„Andoriel. Ta knihovnice, co byla s námi ve vězení,“ odpověděl netrpělivě Ace. 

„Nechápu, o kom mluvíš.“ John se na Wraitha podíval, jakoby pochyboval o jeho zdravém 

rozumu. „Nikdo jiný v tom vězení nebyl, jen my dva. Kdo má být ta… jak jsi to říkal? Ty víš, 

co je to knihovnice?“ John se zdál být čím dál zmatenější. 

Ace cítil, jak se v něm vzmáhá vztek, ale než mu stačil dát volný průběh, John ho znovu 

omráčil Rononovou zbraní. 

Ace se probudil v malém doprovodném plavidlu, které mířilo na orbitu k jedné z velkých 

wraithských lodí. 

‚Všechno je jinak,‘ napadlo ho. Andoriel nebyla ve vězení, John ji neznal, takže nebyla ani 

na Atlantis. Nejspíš zůstala nějakým nedopatřením na Zemi. Ace v tom okamžiku věděl, že ji 

musí najít, i kdyby měl přeletět z jedné galaxie do druhé bez použití ZPM. 

„To jsi ty?“ přivítala ho královna na palubě své lodi. „Myslela jsem, že jsi mrtvý.“ 

Prohlížela si ho a říkala si, že jako mrtvý vypadá. 

„Byl jsem vězněn,“ připustil Ace. „Hlad…,“ zašeptal a podlomily se mu nohy. Wraithská 

stráž ho zachytila za lokty a na královnin pokyn ho odtáhla do zásobárny. 

„No? Je ti lépe?“ zeptala se královna, když se vrátil, tentokrát bez pomoci, a znovu před ní 

stanul. 
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„Ano,“ odpověděl krátce. Raději mlčel, protože zvyk, říkat této konkrétní královně Anat, 

v něm byl skryt hodně hluboko, ale věděl, že tak se nenazývá. 

„Můžeš zůstat v mém Úlu, ale musíš se vypracovat sám, k vědecké práci je dlouhá cesta.“ 

Počkala, až se na důkaz díků lehce ukloní, a pokračovala: „Na dalších věcech se dohodneš 

s velitelem mé lodi. Krabate,“ otočila se stranou a Ace si všiml, že tam stojí mladý wraithský 

důstojník s černým pramenem vlasů nad čelem. „Přidělíš mu práci a místo k odpočinku.“ 

Královna pokynula rukou a otočila se na znamení, že audience je u konce. 

  Ace se vypracoval rychle, ale nikdy nezapomněl na svůj plán dostat se na Zemi. 

Nenápadně trousil střípky informací i polopravd tak, aby se královna, která už nebyla Anat, 

chytila na udičku a rozhodnutí k dlouhé cestě vzešlo od ní. 

Ve snu to trvalo sotva na jeden rychlý mžik očí, než stál znovu před královnou, skláněl 

hlavu a přijímal její pochvalu za zdokonalení pohonných systémů lodi. Nepovažoval za 

důležité jí říct, že se plavidlo nenápadně přestavuje za pomoci ZPM a chystá se na dlouhou 

cestu. Trvalo ještě pár klidných týdnů vyplněných honbou za potravou, dokud zásobárny 

nepraskaly ve švech, než si královna všimla, že se s lodí něco děje. 

„Co to má znamenat?!“ uhodila na Ace, sotva vešel do jejího pokoje. 

Tázavě naklonil hlavu na stranu. 

„Jak se opovažuješ zasahovat do mé lodi bez mého svolení?“ pokračovala rozhorleně. 

„Okamžitě uvedeš všechno do původního stavu.“ Při poslední větě ztišila křik do normální 

hlasitosti. Aceovo mlčení vzala jako souhlas a chvíli se těšila myšlenkou na zděšení, které 

muselo zavládnout ve Wraithově mysli, že se opovážil rozzlobit svoji královnu. 

Ace se podíval stranou, kde stál Krabat, jako vždy připravený na každý královnin rozkaz. 

Velitel souhlasně přivřel oči. Ace udělal krok ke královně a ona se napřímila v očekávání 

omluvy. Místo toho ji zezadu uchopily ruce jejího velitele a přes krk jí přejelo ostří dlouhého 

nože. 

„A teď můžeme letět,“ řekl polohlasně Ace Krabatovi. „Čekají nás pastviny, kde ještě 

žádný Wraith nesklízel. Je malá královna připravená?“ 

„Ano, královna Neriet je připravena převzít vládu nad touto lodí.“ Nepatrně se ušklíbl. 

Královna Neriet byla sotva dorostlá odložená wraithská dívka, která z vděčnosti za záchranu 

života svolila, že bude Aceovy a Krabatovy rozkazy tlumočit jako vůli nové královny.  

 

 

 

92. Temná strana 

 

Zak stál u ovládání hibernační komory s pevně stisknutými rty. Čtyři královny ještě nebyly 

uložené. Dokonce se ještě ani nedostaly na místa, kde měly být jejich lodě skryté. Zak už 

vyzkoušel všechny přesvědčovací metody kromě přímého útoku, aby je popohnal, ale zatím 

nic nefungovalo. Už chtěl probudit Ace a přenechat je jeho diplomatickým schopnostem, ale 

zarazil se před jeho komorou a zadíval se mu do obličeje, obráceného k průhledné stěně 

určené pro vizuální kontrolu spících. Královny dostanou ještě pár hodin a velitel také. 

Vypadal, že si potřebuje odpočinout. 

 

Ace právě ve snu překonal dlouhý let z Pegasu do Mléčné dráhy. Loď byla na pokraji 

zhroucení, nicméně vydržela, a posádka přes vyčerpanost plnila všechny rozkazy nové 

královny bez reptání. Vidina bohatých pastvin jim dodávala energii. 

„Zastavíme tady a vysadíme stíhačky,“ ukázal Ace na jednu solární soustavu nedaleko 

okraje nové galaxie. „Jsou tvoji,“ otočil se na Krabata. 
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Velitel s tmavým pramenem ve vlasech kývl. Už dávno si rozdělili role i vojáky, aby mohli 

vést útok z více stran. 

Neriet se zavrtěla v královnině křesle, povzdechla si a složila ruce do klína. Nabídka, že 

také povede část armády na velkou sklizeň, se setkala s okamžitým hlasitým odporem obou 

velitelů. Krabat stěží přemáhal zlost a Ace jí vysvětlil, že jako panovnice má sedět v lodi a 

práci nechat na ostatních. Nelíbilo se jí to, ale dál už nic neříkala. Teď sledovala poslední 

plány a říkala si, jak je možné, že toho Ace tolik ví o neznámých končinách. 

„Útočí na nás!“ vykřikl důstojník na můstku. Telepatická ozvěna jeho hlasu se rozletěla 

plavidlem. 

Ace rychle přepnul obrazovku na zobrazení nejbližšího okolí lodi. Atlantis se třpytila ve 

svitu nejbližší hvězdy jako stříbrný šperk zavěšený na šňůrách střel, které se blížily 

k wraithské lodi. 

„Úhybné manévry, opětujte palbu, připravte motory na let v hyperprostoru,“ vydávali 

s Krabatem příkazy. 

„Udělejte to!“ vykřikla Neriet, když se na ni několik nižších důstojníků obrátilo pro 

potvrzení. Skoro nadskočila nadšením, že může udělat aspoň něco. Ace se na ni nepodíval, ale 

říkal si, že ji budou muset brzy zaměstnat nějakou nenáročnou činností, u které neudělá moc 

škody, nebo se ze samé horlivosti pustí do něčeho nebezpečného sama. 

„Motory stop,“ zavelel Krabat. „Na co bychom čekali?“ otočil se na Ace. 

Velitel se krátce zamyslel, a pak kývl. „Dobrá,“ souhlasil. „Provedeme to rychle.“ 

Krabat už mezitím zadal složitý přístupový kód k nově zbudované zbrojnici a poslal tam 

speciálně vycvičenou jednotku vojáků. 

Místo, aby se wraithská loď snažila uniknout, rozletěla se k Atlantis a začala kolem ní 

kroužit. Přitom uhýbala před nepřátelskou palbou a bezvýsledně ji zasypávala střelami. 

„První fáze,“ řekl Krabat polohlasně. Neriet se naklonila, aby lépe viděla na obrazovku. 

Mezi wraithskými střelami se zablýskalo a na antický štít dopadla sprška kovových pavoučků. 

„Aktivuji.“ Ace pootočil malou bílou páčkou a zadíval se na monitor. Pavoučci se rozběhli 

po štítu, v určitých vzdálenostech od sebe se zastavili a zarazili nožky hluboko do energetické 

bariéry. Jejich těla začala jiskřit, až z každého z nich vytryskl paprsek zlatavé záře a zamířil 

do jedné části tajné zbrojnice. ZPM ve wraithské lodi se rozzářilo a začalo nasávat energii 

štítu. 

Co se to děje!?“ vykřikl Chuck u hlavního technického panelu. „Nemůžu to zastavit,“ 

stěžoval si polohlasně a ruce se mu nad plochými krystaly chvěly. 

„Kradou!“ prskl Rodney a na připojeném počítači zuřivě tloukl do klávesnice.  

„Kradou co?“ nechápal Robert Woolsey. Právě začal litovat, že před letem z Pegasu do 

Mléčné dráhy neprošel Hvězdnou branou, jak mu nabízeli. Na lítost bylo pozdě, musel se 

vypořádat s tím, co bylo. 

„Kradou energii,“ doplnil Rodneyho Radek Zelenka, ani nezvedl hlavu od vlastní 

obrazovky. 

„Pokusíme se to zastavit zvenčí,“ navrhl John Sheppard. „Doktore, pojď se mnou,“ klepl 

Radkovi na rameno. 

„Jo, jo,“ zamumlal doktor Zelenka, ještě dvakrát sáhl na klávesnici, chytil tablet a rozběhl 

se do hangáru za Johnem. 

Podplukovník Sheppard ukázal k jedné z pozemských stíhaček a Radek do ní bez váhání 

vylezl. John mu byl v patách a po kraťounké kontrole vyletěli z hangáru a skrz štít do volného 

vesmíru. 

Ace si jejich stíhačky všiml a také věděl, kdo v ní bude. Zaváhal s rukou nad bojovým 

panelem, pak ji nechal váhavě klesnout a jen sledoval, co chce Sheppard dělat. 
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Krabat si jednoho malého pozemského stroje nevšímal, nemohl je nijak ohrozit. Plně 

nabité ZPM posilovalo wraithskou loď tak, že její stěny byly antickými střelami 

neproniknutelné. Víc energie už nedokázalo vstřebat a tak se kumulovala v zadržovacích 

stanicích na plášti lodi. 

„Štít antického města začíná kolabovat, spouštím fázi dvě,“ informoval Krabat Ace těsně 

předtím, než přejel prsty po ovládání. 

Všechna energie nashromážděná ve stanicích se jedním rázem vrátila zpět. Štít zazářil 

ostrým světlem a rozpadl se, vzápětí se Atlantis roztrhla. Její trosky proletěly kolem wraithské 

lodi a zmizely ve vesmíru. 

John strhl řízení stíhačky a v posledním okamžiku se skryl za nepřátelské plavidlo. Radek 

seděl za ním s rukama napůl zvednutýma a pusou dokořán. 

„Fáze dvě dokončena,“ řekl docela zbytečně Krabat. „Můžeme pokračovat v cestě.“ Aniž 

čekal na potvrzení, zadal kurz k planetě, kde měl čekat se svou armádou na pokyn k útoku na 

Zemi. 

Ace se narovnal a na tváři se mu usadil spokojený výraz. Neriet svítily oči a musela se 

kousnout do rtů, aby nejásala nahlas. 

„Velmi dobrá práce,“ řekla tiše, když se zhluboka nadechla, aby se uklidnila. 

Krabat se na ni překvapeně podíval, a pak se zvolna uklonil na znamení díků. 

Wraithská loď se vydala na cestu za svým dalším cílem. 

 

Poslední královna zkontrolovala svoji posádku v hibernaci a předtím, než se sama uložila, 

procházela lodí s pěticí strážců za zády a dlaní přejížděla po stěnách plavidla, jakoby se s ním 

loučila.  

„Při jakémkoli náznaku nebezpečí všechny okamžitě probuďte,“ řekla už asi popáté. 

Wraithští strážci sklonili hlavy na znamení souhlasu a jeden z nich přejel prsty po ovládání 

královniny hibernační komory, před kterou stáli. Sotva se komora uzavřela a královna v ní 

s tichým povzdechem zavřela oči, poslal vzkaz Zakovi, že i poslední z Úlů se skrývá a 

všechno na něm spí. 

Zak se zarazil v půlce kroku a váhavě se otočil. Byl právě na své lodi a kontroloval její 

systémy. Všechny kromě těch nejzákladnějších měly být vypnuté, aby loď navenek nejevila 

žádnou aktivitu, takže by byla v podstatě neviditelná. Na některé podružné systémy důstojníci 

zapomněli a Zak uvažoval, nakolik je třeba se jimi zabývat. Ace mohl v hibernaci ještě 

počkat. 

 

Wraithská loď s plně nabitým ZPM se objevila na orbitě Země a krátkou salvou 

zlikvidovala hlídkující pozemské plavidlo a pár nejbližších satelitů. 

„Rozkazy máte,“ řekla Neriet shromážděným důstojníkům a sotva odešli, podívala se 

tázavě na Ace. Pokývl a vyvolal na obrazovce podrobnou mapu planety. 

„Hledáš něco konkrétního?“ zeptala se královna, když se jí zdálo, že zbytečně dlouho 

sleduje několik určitých malých území. 

„Ano,“ odpověděl krátce a zamyšleně zaťukal nehtem na okraj většího města uprostřed 

pevniny. „Než provedeme hromadný útok, musím něco prověřit. Dej příkaz k útoku za půl 

hodiny, důležité souřadnice máš. Tam musí být útok nejdřív a nejsilnější.“ Nečekal, až Neriet 

potvrdí, že rozumí, a odešel do hangáru. 

Šipka s velitelem přistála na ploché střeše jedné z obytných budov. Nikdo si jí nevšiml, 

protože byl pozdní večer a mrazivý vzduch zahnal všechny do teplých domovů. Ace 

vystoupil, snadno vylomil zamčené dveře do nitra domu a sestoupil pár pater dolů. Před 

zavřenými dveřmi zůstal okamžik stát, než stiskl zvonek. Ozvalo se nepříjemné zachrčení a 
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zpoza dveří uslyšel překvapené heknutí. Pak se dveře pootevřely a vyhlédla z nich žena v 

županu a s rozježenými vlasy. 

„Co je?“ zavrčela nerudně. Nijak nedala najevo, že by ji Aceův vzhled překvapil. 

„Andoriel?“ Ace rozeznával známé rysy, ale přesto před ním stál někdo úplně jiný. Žena se 

na něj zadívala pozorněji, zbledla a pak prudce přibouchla. Nestačila dveře úplně dovřít, když 

je Wraithova ruka bez obtíží otevřela dokořán a Ace vstoupil. Couvala před ním a tvářila se 

vyděšeně. 

„Běž pryč,“ zašeptala ochraptěle. 

„Neublížím ti,“ řekl Ace a rozhlížel se, aby zjistil, jestli je ještě někdo doma. Byli sami. 

„Přišel jsem pro tebe. Nebude tady bezpečno,“ pokračoval a natáhl k Áje ruku. 

Znovu couvla, až narazila do zdi. 

„Nech ji na pokoji!“ ozval se od otevřených vchodových dveří výkřik. Sheppard stál mírně 

rozkročený s namířenou pistolí. Než se Wraith stačil otočit, třikrát z ní na Ace vystřelil. 

„Poběž!“ houkl na Andoriel a škubnul hlavou do strany. 

Andoriel proběhla kolem potácejícího se Wraitha, v posledním okamžiku se vyhnula jeho 

natažené ruce a vyběhla na chodbu. 

„Tudy,“ směroval ji John dolů a zadním vchodem ven. V malém parku ji chytil za ruku, 

aby ji zpomalil, druhou rukou zmáčkl malý ovladač a vtáhl Áju do odmaskovaného Jumperu. 

„A ty jsi kdo?“ chtěla vědět, sotva se zastavila a popadla dech. 

„Není zač, rádo se stalo,“ zašklebil se na ni John, skočil do pilotního křesla a vznesl se do 

vzduchu. Letěli stále výš a výš. Andoriel stála u druhé řady křesel v pilotní kabině, ale jak se 

postupně dostávali do vesmíru, táhlo ji to čelnímu sklu. 

„Paráda,“ vydechla nadšeně. 

„Ani ne,“ zavrčel John a strhl řízení ke straně. Těsně kolem nich proletěla střela 

z wraithské lodi. 

Krabat se nad tím jen ušklíbl. Jedné střele se vyhnout dokázali, ale druhá, vypuštěná těsně 

za tou první, rozbila malou lodičku napadrť. 

Ace se vrátil do Šipky a na jejím displeji sledoval, jak dopadla Andoriel s Johnem. Nejdřív 

ucítil bolest, pak se změnila v temnotu, která ho oprostila od všech pocitů, a Wraith vydechl 

úlevou. 

„Zahajte útok,“ řekl do vysílačky. Navedl Šipku přímo vzhůru a připojil se ke stíhačkám 

mířícím na velká města. Prvním útokem smetli z povrchu Země místa s největším osídlením, 

zlikvidovali většinu vojenských základen, ze kterých na ně vystartovalo místní letectvo i 

různé střely s dlouhým doletem. Nic nebylo tak mocné, aby si s tím Wraithové neporadili. 

Pozemští letci padali z oblohy v hořících strojích, a které pozemské střely nedokázaly 

zlikvidovat Šipky, s těmi si poradily doprovodné wraithské lodě nebo samotný Úl. 

Ace se s malou skupinkou stíhaček oddělil od útoku, jakmile bylo jasné, že největší 

pevninu ovládnou, a přeletěl nad pás země protažený od severu k jihu, kde boj teprve začínal. 

Vyhnuli se všem střetům a velitel jedinkrát vypálil na úpatí nenápadné hory. Otevřel tím 

šachtu do hlubin země, na jejímž dně se skrývala přísně utajená Hvězdná Brána. Než se 

posádka, která ji chránila, vzpamatovala, sletěla jedna Šipka k Bráně, otočila se kolem své osy 

a vystřílela všechny, kteří se zdržovali ve dvacátém osmém podzemním patře. Jednomu 

z techniků se podařilo stisknout alarm, ale než se k Bráně dostali další vojáci, Šipky postupně 

vysadily pěchotu a Wraithové obsadili SGC. 

Ace přešel k ovládání Brány a za chvíli už jí postupně vylétala letka Šipek, aby se přidala 

k boji na planetě. Krabat své stíhače předem poučil, jaký manévr je čeká hned po opuštění 

červí díry a wraithští letci byli dobře vycvičení, takže k žádné kolizi nedošlo. 
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Ace zanechal u Brány hlídku a nechal se dopravit na povrch. Přesedl do své stíhačky, 

vyletěl na orbitu a další útoky řídil z můstku. Tma v jeho srdci se prohlubovala a topila 

všechny pocity kromě zloby, zášti a krutosti. 

Podmanění Země pokračovalo. 

 

Ace vykřikl a vztyčil se. Zak vyděšeně couvl od otevřeného vstupu. Konečně se dostal 

k tomu, aby velitele probral z hibernace, a když uviděl jeho výraz, snažil se ho probudit co 

nejrychleji. 

„Všichni jsou uložení, nezbytné systémy jedou na minimum, ostatní jsou vypnuté,“ hlásil, 

sotva se Ace probral dost na to, aby sám vystoupil z komory a začal se rozhlížet. 

„Sonda?“ zeptal se krátce. 

„Vysílá…,“ začal Zak a rozběhl se za Acem, který rychle vyrazil k nejbližšímu 

počítačovému uzlu. Vyvolal informace ze sondy, která monitorovala Zemi, a tiše si vydechl. 

Malá bílo-modrá planeta se klidně otáčela kolem svého slunce a život na ní vesele kypěl 

včetně Shepparda a Andoriel. Ani nevěděl, proč mu tak záleželo na tom, aby se některým 

Pozemšťanům nic nestalo. 

 

 

 

93. Úvahy na konci duhy 

 

Amanda Hychyki stála před velkou obrazovkou v prázdné společenské místnosti, která 

přenášela pohled do vesmíru z čelní kamery. Tohle ji nikdy neomrzelo. Pohled na tisíce hvězd 

bylo to nejkrásnější, co mohla vidět. Aspoň podle jejího názoru. Navíc vytvoření bubliny pro 

pohyb mimo prostor všechny světelné body zjasňovalo. 

„Jak je možné, že to, čím se pohybujeme, není subprostor?“ zeptal se Brian. Byl to asi 

sedmiletý syn Phila Vence. Amanda mu stiskla malou ruku, kterou jí vsunul do dlaně, když se 

potkali u obrazovky, a pokrčila rameny. 

„Prostor, subprostor, všechno to nějaký druh prostoru obsahuje, jen se některými dá letět 

rychleji. Bublina s naší lodí z jakéhokoli prostoru vypadne a jinde se zase objeví.“ Nebylo jí 

jasné, jak ta věc funguje, a věděla, že ani inženýři si s tím moc nevědí rady. Pocit, že jsou 

opice vycvičené pro nepochopitelnou činnost, nebyl příjemný, tak se jím raději nezabývala. 

Měla jiné věci k přemýšlení. Třeba to, že Veitoňané, ať už jakkoli vyspělí, nepřišli na to, že 

celá posádka Odyssei záměrně mlží, co se týká informací o Wraithech. 

Proč by tak dlouho hledali původní rasu, ze které Wraithové vzešli, kdyby o nich nic 

nevěděli? Právě proto? To si Amanda nedokázala představit, i když Veitoňané byli ve svých 

myšlenkových pochodech hodně odlišní. Na druhou stranu byla spokojená, že se nikdo ani 

myšlenkou neprohřešil proti zákazu sdělit Veitoňanům pravý důvod příletu Pozemšťanů – 

zjistit, jak by se Wraithové dali zneškodnit jednou provždy, a pokud možno také pro tento 

záměr získat jejich podporu. Jak bylo od začátku jasné, žádné podpory se jim nedostane, 

protože Veitoňané byli tak nadšení svými odloučenými předky, že by cokoli, co by Wraithy 

poškodilo, okamžitě odmítli. Snad Zemi pomohou aspoň zprostředkovaně svojí DNA nebo 

projevením nějaké slabosti, která by se dala v boji použít. 

Amanda se tak ponořila do vlastních úvah, že na Briana zapomněla a nevšimla si ani, že se 

jí za zády otvírají dveře. Brian si toho všiml, vytrhl se kapitánce a rozběhl se k nim ve chvíli, 

kdy se objevil jeho otec. Amanda se po něm jenom ohlédla a zase se vrátila k pozorování 

hvězd na obrazovce a přemýšlení nad posledními událostmi. To, že Veitoňané navštíví Zemi, 

ji nijak netrápilo. Nebudou ani první ani poslední. Ale způsob jejich dopravy jí trochu starosti 
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dělal. Jak se tam chtějí dostat dřív, když jim chybí Hvězdná Brána? Ptala se na ni hned, jak se 

s Veitoňany seznámila, ale o žádném takovém zařízení neměli informace. Nebo se tak tvářili, 

napadlo ji. Nejenom Pozemšťané měli svá tajemství. Přesto měla neodbytné tušení, že 

Hvězdnou Bránu Veitoňané nepoužívají. Způsob jejich cestování byl mimo Amandino 

chápání a nikdo z nich se ho nepokoušel vysvětlit. 

Phil poslal Briana za mámou a stoupnul si s rukama za zády k Amandě. 

„Trvá to dlouho,“ prohodil do ticha. 

Amanda neodpověděla. Trvalo to dlouho. Vytvoření stabilní a pevné bubliny kolem lodi 

zabralo tolik času, že z toho technici šíleli a posádka byla čím dál podrážděnější. Nejhorší 

bylo, že museli stát na určitém místě a po aktivaci nové bubliny nemohli prozkoumat ani 

nejbližší okolí, protože loď se nesměla hnout, aby se bublina neporušila. Začít s ní znovu 

znamenalo počkat na úplné nabití bublifuku a prodloužení jejich cesty o dalších pár dní.  

„Komunikace dneska ráno mručela,“ pokračoval Phil s očima upřenýma na obrazovku. 

Bublina nabývala na síle a hvězdy svítily v celém barevném spektru jako lampiónky na noční 

dětské oslavě. Filtry byly nastavené tak, že se přes celou viditelnou část vesmíru táhla zářivá 

duha. 

Amanda se k Philovi pomalu otočila. „A odpoledne?“ zeptala se. 

Phil se ještě chvíli tvářil vážně, pak se mu tvář roztáhla úsměvem. 

„Po příštím skoku bychom se mohli pozdravit se Zemí,“ řekl a začal se smát. „Podařilo se 

nám najít ten problém,“ začal vysvětlovat. „Podle mého názoru o něm museli Veitoňané 

vědět, ale nechali to tak a skoro bych řekl, že se to snažili zamaskovat, abychom na to 

nepřišli. Zbytečně,“ dodal se spokojeným úšklebkem. 

„Výborně!“ Amanda kývla a otočila se. Hvězdy začaly zářit až nepříjemně jasně a bylo 

třeba upravit tónování. Phil vykročil ke dveřím, protože si vzpomněl, že slíbil ženě pomoci 

s uspáváním Briana. Amanda místo úpravy celou obrazovku vypnula a následovala Phila do 

útrob Odyssei. 

  

Erin ležela na zádech na silném běhounu uprostřed Ájina prázdného obýváku a 

s přivřenýma očima poslouchala, co se děje venku. Ještě před chvílí měla hlavu natočenou 

tak, aby viděla do okna, ale když se jí začaly oči zavírat, nebránila se. 

Andoriel stála pod širokou stříškou, která chránila zádveří, a tu nádheru sledovala 

odtamtud. Nad krajinou se valila bouřka. Blesky šly za sebou v tak rychlém sledu, že hřmění 

neustávalo, a proudy deště měnily okolí v pěnící se moře a malé vyvýšeniny v ostrovy. Celý 

svět se setměl, i když bylo brzké odpoledne. 

„Brrr,“ otřásla se Ája a zavřela vchodové dveře, aby studený vítr zůstal venku. Přitáhla si 

židli k oknu a zadívala se do černých mraků. „Čaj?“ zeptala se, když hrom přešel 

z ohlušujícího rámusu k poklidnému bublání. Otočila se a zjistila, že Erin spí. Přehodila přes 

ni deku, dala vařit vodu a za chvíli se domkem vznášela vůně bylin. 

„Dostat se sem není vůbec jednoduché,“ zašeptal Andoriel najednou do ucha známý hlas. 

Škubla sebou, protože byla otočená zády ke dveřím a nevšimla si, že se potichu otevřely a 

nový návštěvník jí po špičkách přešel až za záda. 

Thomas mokrý plášť nechal venku na háčku pod stříškou u dveří, takže mu z deště zůstalo 

jen mokro ve vlasech. Zaklepal hlavou a sprška se rozlétla po celé místnosti. 

 „No, to je teda probuzení,“ zabrblala Erin a se zívnutím se posadila. Oči měla ještě 

zavřené a vnímala jen napůl. 

Tom se tázavě otočil k Andoriel. Vzala ho za ruku a odvedla k Erin. 

„Ještě jste se vlastně neviděli,“ řekla. Zjistila, že Erininy oči jsou pořád zavřené, tak 

počkala, až kamarádka koukne na svět. Erin se k tomu neměla. Vypadalo to, že si zase lehne a 

usne. „Erin?“ Ája trochu zvedla hlas a Erin se konečně podívala. Představování proběhlo 
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rychle, i když na obou stranách nebyla nouze o zamyšlené postranní pohledy. Thomas o 

podivné knihovnici slyšel neuvěřitelné historky, kterým odmítal věřit a považoval je za 

Carsonovy legendy o podivnostech Pegasu, jak je sám pro sebe nazval. Erin vypadala přesně 

tak, jak ji doktor Beckett popsal a to velitele SGC mátlo. 

„Mohla bys nám pomoct,“ napadlo ho hned. Zapojit tak zajímavou bytost jako je Erin do 

pátrání po zmizelých Wraithech byl dost dobrý nápad. 

„To by teda nemohla,“ zavrčela Andoriel. 

Erin nic neslíbila ani neodmítla a pobaveným vědoucím pohledem přejížděla z Andoriel na 

Toma a zpátky. 

„A ty toho taky nech,“ zamračila se na ni Andoriel. Erin v hraném překvapení pozvedla 

ruce dlaněmi vzhůru a zase je nechala klesnout. 

„Já nic,“ řekla se smíchem, „já tu vlastně vůbec nejsem.“ Sebrala ze země deku, odnesla si 

ji k židli, která zůstala stát u okna, cestou si do velkého hrnku nalila čaj a pohodlně se usadila. 

Hrnek postavila na parapet, deku si přehodila přes záda a zadívala se do bouře. 

„Nech je na pokoji,“ říkala mezitím Andoriel Tomovi rozzlobeně. „Buď rád, že tu nejsou.“ 

Co neřekla, bylo, že od Radka ví, kde Wraithové jsou a co dělají 

„Pořád se jich zastáváš,“ stěžoval si Tom. Ohlédl se po Erin, která si mezitím položila 

hlavu na ruce složené na parapetu, a přitáhl Andoriel k sobě. Když se k ní skláněl, všiml si, že 

se jí kolem očí tvoří drobné vrásky. Snažila se mu vyprostit, ale udržel ji.  

„Jak jste daleko s tím wraithským jedem?“ vyptávala se a odvracela přitom tvář, aby jí 

nezavřel ústa polibkem. „Dáš si taky čaj?“ 

„Nechci mluvit o práci.“ Tom s polibkem dosáhl svého, pustil ji a přešel dva kroky ke 

stolu. Vzal si čaj, který mu Andoriel podala, a napil se. Pousmál se. Dokázala sehnat med. 

Tvář mu postupně vážněla, když si uvědomil, jak moc mu vadí, že se Ája pořád ptá na ty 

odporné brouky a zastává se jich. Nejdřív si myslel, že po tom, jak dopadla její poslední 

návštěva na wraithské lodi, na ně změní názor. Neptal se jí přímo, ale uměl dobře poslouchat 

a mezi řádky jejích kusých informací pochopil, že její poslední návrat nebyl pokrytý 

růžovými lístky a sliby návratu. Vypadalo to, že se s tím wraithským velitelem nepohodla tak, 

až ji to donutilo odejít. 

„Bratr říkal,“ spustil s nepřítomným pohledem. Andoriel zvedla hlavu a překvapeně se na 

něho podívala. Bratr? „Že plyn se nedaří vyrobit tak, aby správně fungoval. Navíc by 

potřebovali nějakého Wraitha, na kterém by to celé mohli vyzkoušet,“ pokračoval a dál se 

díval před sebe, takže Ájin překvapený pohled nezaznamenal. „Nevíš o nějakém?“ otočil se 

k ní. 

„Stýská se ti?“ ušklíbla se. Rozhodně neměla v úmyslu mu cokoli říkat, navíc jí právě ležel 

v hlavě ten bratr. 

„Co ještě ti říkal?“ zeptala se. „A kdo je vlastně ten bratr?“ 

„Theo. Nevšimla sis té podoby?“ vážně se na ni zadíval, ale nevydržel dlouho a kolem úst 

mu zacukal úsměv. 

Andoriel se na něj nechápavě dívala. „Theo Darkson?“ ujistila se, že správně slyšela. „Ten 

blonďatý floutek, co se tváří jako mistr vesmíru a nenápadně zatíná svaly, když jde kolem 

nějaká žena?“ pochybovačně potřásla hlavou. Theova chování si všimla nedávno a bavilo ji i 

odpuzovalo zároveň. Před babkou Ájou to nedělal, ale v poslední době jako babka 

nevypadala, tak se i na ni dostalo s pochybnou pozorností mladého doktora. Jako lékař se 

choval mile, pečlivě a starostlivě, takže na něj nikdy žádná stížnost nepřišla, jako člověk měl 

své mouchy. Jako každý, říkala si pokaždé Andoriel, a pokud to bylo možné, raději odcházela 

z místnosti nebo aspoň z dohledu, když se Theo objevil.   
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„Je nevlastní,“ řekl rychle Tom. Takový popis nečekal. „Vlastně nejsme vůbec příbuzní, 

ale vyrůstali jsme spolu v jedné rodině,“ lezlo z něj neochotně a jenom proto, že Andoriel 

pořád mlčela a jen se na něj divně koukala. 

Ája zaklepala hlavou, jako kdyby z ní chtěla vytřást pár myšlenek, a pokrčila rameny. „Jen 

mě to překvapilo,“ řekla omluvně. Bylo jasné, že o tom Thomas nechce mluvit.  

„Půjdu ven,“ oznámila najednou Erin. „Přestalo pršet,“ dořekla důrazně, když se na ni Ája 

i Tom překvapeně zadívali. „Otevřu tamty dveře.“ Ukázala přes okno někam do kalného 

odpoledne, kde se slunce právě prodralo mraky a v posledních kapkách deště vykouzlilo 

vysoký oblouk duhy. 

„Jo, jasně,“ souhlasila Ája. V miniaturní kůlničce na nářadí se před bouřkou schovalo pár 

obyvatel živého plotu a právě se rozhodlo, že přestalo pršet, tak je nejvyšší čas jít si po svém. 

Bylo lepší jim otevřít dveře než zasypávat podhrabané díry. 

Erin zmizela a Andoriel si sama přišla pro objetí. Než se Thomas vzpamatoval 

z překvapení, naznačila mu, že to bylo na rozloučenou. Tiskl ji k sobě a říkal si, že se něco 

zvrhlo jinak, než měl v plánu. Plán byl, připoutat Andoriel k Zemi, i kdyby se měl obětovat 

sám. Její proměna mu to dost usnadnila, jen nepočítal s tím, že to dopadne naopak. Ája ho 

zjevně nebrala vážně a on… tak se snažil, aby se zamilovala, až měl podezření, že se to stalo 

jemu. Zvedl oči a uviděl, jak za oknem po bouři mizí duha. Bylo načase dneska odejít a 

nechat Andoriel její návštěvě. 

Když se Erin vrátila, byl Tom pryč. 

„Promiň, netušila jsem, že se objeví,“ omlouvala se Ája hned, jak se kamarádka objevila na 

prahu. Erin pobaveně zavrtěla hlavou. 

„Bylo to zajímavé,“ přimhouřila oči, „A proč vlastně hledají ty Wraithy?“ 

Andoriel si sedla uprostřed místnosti na zem a dopověděla, co začala vyprávět před 

příchodem bouřky a Toma. Vyprávění o wraithské léčbě přešla Erin mlčením, už dávno 

vzdala pokusy přesvědčit kamarádku o zbytečnosti a nebezpečnosti těch tvorů. U dalšího 

bodu si rukama přikryla obličej, protože se jí chtělo křičet vzteky a odporem. 

„Měl víc rozumu než ty,“ neudržela se nakonec. „Tak hloupej nápad jsem ještě neslyšela. 

A navíc…“ Odmlčela se a pevně k sobě stiskla ruce ve snaze říct, co měla na mysli, nějak 

srozumitelně a co nejméně bolestivě. „Navíc by tě při tom určitě zabil. Nebo potom. Jsou to 

hladoví parchanti a –„ znovu se odmlčela. Zvedla skloněnou hlavu a smutně se na Andoriel 

podívala. „Bez telepatického spojení jim jde všechno hodně špatně.“ Slovo ‚všechno‘ 

zdůraznila a znovu sklonila hlavu. „Vlastně to od něj bylo hezké, že dal přednost tvému 

životu před chvílí rozkoše.“ Nevydržela se už tvářit vážně a zašklebila se na Áju. 

Andoriel se cítila jako největší hlupák pod všemi slunci galaxie. Otevřela ústa, zase je 

zavřela a odešla do ložnice. Do ticha se ozvalo jen cvaknutí zavíraných dveří.  

„A to jsem ještě nemluvila o problému, který máš tady,“ řekla těm dveřím Erin.  

 

 

 

94. Zbloudilá - část 1 

 

Oliver Martens seděl na můstku Dakoty na zemi a hrál sám se sebou kostky. „Vypadni!“ 

vykřikl, když se otevřely dveře. Ani se neotočil, aby zjistil, kdo ho ruší. Moc na výběr 

v rušitelích neměl. 

Collin před tím křikem couvnul, ale neodešel. Co přišel kapitánovi říct, bylo důležité, a 

Olieho momentální nechuť někoho vidět na tom nic nezměnila. 

„Nemáme co jíst,“ řekl co nejklidnějším hlasem. 
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Olie ještě jednou hodil kostkami, ale než se na ně podíval, zvedl hlavu a otočil se na 

Nicholase. „Cože?“ 

„Ty trhliny v trupu,“ začal Collin vysvětlovat. „poškodily přívod energie do kuchyně. 

Nikdo si toho nevšiml. Roboti opravily plášť lodi a my se Zachem a Shawnem jsme prošli 

všechny paluby. Že nesvítí světlo v mrazáku, jsme si nevšimli a nejspíš by nás stejně 

nenapadlo, že je ten problém větší. Není nikde v dráze těch šutříků. Před chvílí Zach zjistil, že 

jeden z nich nejspíš změnil směr, neprošel skrz a zůstal trčet zaklíněný někde ve vedení, které 

vede právě do kuchyně. Zatím jsme ten šutřík nenašli, takže je použitelná jen částečně. Víš, že 

v kuchyni nikdy moc dlouho nejsme,“ ukončil Collin trochu rozpačitě. Nikdo ze čtveřice 

trosečníků z Dakoty nebyl právě zanícený kuchař, takže se jejich strava smrskla na to 

nejjednodušší, co mohla palubní kuchyň nabídnout. Nikdo si nestěžoval a nikdo tam netrávil 

víc času, než bylo nezbytně nutné. Teď se jim to vymstilo, protože než zjistili, co se stalo, 

rozsah škod dosáhl značných rozměrů. 

Oliver se zvedl a dal si ruce v bok. „Kolik?“ vyštěkl, protože nejenom, že se mu po střetu 

s jedním tím ‚šutříkem‘ ještě pořád točila hlava, ale při pohybu ho zabolela i pochroumaná 

paže. 

„Zachary a Shawn to právě počítají.“ Collin si prohlížel Olieho a říkal si, jestli ho 

z ošetřovny nepustili moc brzy. Kapitán Dakoty vypadal přepadle a nevrle. Jednoduchou 

otázku pochopil okamžitě – na kolik dní jim vydrží zásoby „Dlouho ne,“ pokračoval a 

znechuceně se ušklíbl. Nejenom, že se courají tak, že k nejbližší solární soustavě doletí asi za 

sto padesát let, ještě u toho umřou hlady. 

„Chci přesný soupis všeho poživatelného a nezajímá mě, jestli to někoho nebaví,“ zavrčel 

Olie. Vzhledem k tomu, že byli v lodi, která měla zásoby pro mnohem větší posádku, než byli 

oni čtyři, nikdy je nenapadlo se potravou zabývat. Postupně odnosili všechno jídlo na jedno 

místo, aby bylo jednodušší se k němu dostat, a nikdo nemusel přemýšlet, kde je určitá 

potravina, a co bylo možné, to zmrazili. Zbytek uložili, jak nejlépe dokázali. I to je stálo 

hodně sil, ale tehdy věřili, že za pár měsíců narazí na planetu s Branou nebo na spřátelenou 

loď, která jim poskytne pomoc. Brány se v okolí jejich letu nevyskytovaly a spřátelené lodi 

jakbysmet. Jediné bližší setkání je stálo skoro život. Nejdřív Raydan a její vesmírný mazlíček, 

který by si na nich s radostí pochutnal, a teď je poletující smetí připravilo o většinu zásob. 

Cestování vesmírem bylo jedno velké nádherné dobrodružství. 

„Ti dva dělají, co mohou,“ ujistil Olieho Collin. „Jdu jim pomoct,“ řekl rychle, než mu to 

stačil dál velitel lodi Martens rozkazem. 

Olie zůstal stát, dokud se za Nicholasem nezavřely dveře a jeho kroky neodezněly 

v chodbě, pak se opatrně složil zpátky zem, dotkl se prsty čela, které začalo pulzovat stejnou 

bolestí, jako těsně potom, co ho ‚šutřík‘ trefil, a mechanicky sáhl po kostkách. Pohodil si je 

v ruce a pustil na zem, bez prohlížení je znovu vzal a znovu pustil. Bílé tečky na tmavém 

podkladu každé kostky se zvětšovaly a zaplňovaly mu hlavu bílou mlhou. Sebral kostky a 

hodil je před sebe. Jak se potraviny mohly tak rychle zkazit? Mlha houstla. Sebral kostky a 

hodil. Jak je to dlouho, co se plouží jako šneci, protože vyšší rychlost ponouká ty vesmírné 

projektily, aby útočily na loď? Někde na okraji mysli mu vytanula odpověď - něco přes dva 

měsíce plus jeho pobyt na ošetřovně. Skoro tři měsíce. A rána na čele celou dobu pálí a tepe, i 

když všem na palubě Dakoty tvrdil, že už je mu dobře, aby ho pustili z ošetřovny. Sebral 

kostky ze země, mlha zhoustla do konzistence nadýchané vaty a všechny myšlenky se ztratily, 

hodil kostky před sebe. 

„Olivere!“ zvolání ho vyvedlo ze strnulosti v husté bílé mlze. „Zatraceně, nemohl jsi říct, 

že ti není dobře?“ Collin ho chytil pod rameny a trhnutím postavil na nohy. Olie měl zrovna 

v ruce kostky, nečekaným pohybem mu vypadly a rozkutálely se na všechny strany. 

„Vyhrával jsem,“ zamumlal Olie nezřetelně a nechal se odtáhnout zpátky na ošetřovnu. 
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„Jo, jasně,“ houknul Collin rozzlobeně. „A teď si koukej lehnout.“ 

„Nemůžeš mi dávat rozkazy,“ snažil se Olie artikulovat tak, aby mu bylo rozumět, ale 

vyšlo z toho jen zachrčení. 

Nicholas ho skoro hodil na lůžko a nastavil na připojeném panelu autodiagnostiku. Nebyl 

to žádný zázrak Startreku, ale jednoduché úkony zvládala. Chvíli v ní šumělo, pak zacvakalo 

a z postranní zdířky vyjel dlouhý pruh papíru s údaji, které se zároveň objevily na malém 

monitoru. 

„Vypadá to, že ten otřes mozku by horší, než jsme si mysleli,“ řekl Collin váhavě. Moc 

tomu nerozuměl, ale zdálo se mu, že přístroj ukazuje nesmyslná data. (Jak by ne, když šlo o 

‚chytrou‘ osobní váhu, která tak akorát změřila svaly, tuk a vodu v Oliverově těle) 

„Nablabla taraka pfííí,“ zaskřehotal Olie najednou. 

„Hmmm,“ pousmál se Collin, „Dobrá nálada tě neopustila, že tu vymýšlíš novou řeč?“ 

Podíval se na Oliverovy rozpálené tváře, dotkl se jeho ledové ruky a novou řeč vyloučil. Začal 

se hrabat v lékárničce ve snaze najít lék na horečku. 

„Ze ze ze zezezeze.“ Olie klepal hlavou o polštář a opakoval jednu slabiku pořád dokola. 

„Najdeme ti něco k jídlu,“ ujistil ho Collin. Podal mu prášek a sklenici s vodou. „Zatím si 

dej tohle.“ Připadal si tak trochu jako cvok, co mele nesmysly, ale Olie si vzal pilulku a zapil 

ji vodou. Collin se kousl do jazyka, aby ho nepochválil, doplnil vodu a postavil ji k hlavě 

postele. Sotva se sklenka dotkla podložky, Olie se po ní natáhl a celou ji vypil. 

„Tolik žízně,“ povytáhl Collin obočí. Právě si začal připadat jako vedlejší postava 

zdravotní sestry z některého béčkového hororu. Ještě dvakrát naplnil sklenici vodou, než po ní 

Oliver přestal sahat, jakmile se ocitla poblíž. 

„Kde sakra si?“ vyjel na něj ode dveří Shawn, ale zarazil se, když se pohledem dotkl 

Olivera. „No nazdar ve spolek,“ vypadlo z něj. 

„Ze bafa vlééé,“ zablábolil Olie a srazil sklenici s vodou na zem. Zřejmě ho ta činnost 

vyčerpala, protože najednou usnul uprostřed pohybu. 

Collin se Shawnem ho ještě pár vteřin sledovali a čekali, že otevře oči a začne znovu, ale 

ani se nehnul a s pootevřených rtů mu vyklouzl dlouhý pramínek slin. 

„Kdybys to nevěděl, tak už zase stojíme,“ řekl Shawn Nicholasovi a rozběhl se na můstek. 

„Naštěstí měl Zach s sebou tablet s průběhem letu. Pořád to sleduje, vždyť víš. Před námi je 

něco zatraceně velkýho.“ 

„A zásoby?“ zeptal se Colin. 

Shawn se zastavil před zavřenými dveřmi a zachmuřeně se na Nicholase ohlédl. „Snad se 

ani neptej. Většina je zničená. V některých boxech to vypadalo, že kolonie bakterií už 

vytvářejí industriální společnosti. Všechno šlo do odpadu.“ 

Collin se zamračil. „Všechno?“ 

„Něco zbylo. Trvanlivé potraviny, pevné obaly a práškové věci, i když u těch je to taky 

sporné, protože co jsem se díval, začínají se hemžit proteiny v živé podobě.“ 

Collin se otřásl. Nesnášel brouky v potravinách a nechápal, že někteří lidé si pochutnávali 

na hmyzu, i když byl tepelně upravený. 

„Na jak dlouho to vydrží?“ Ani nevěděl, jestli to chce vědět. 

„Pár měsíců. Když budeme šetřit, možná rok. Zach začal uvažovat o nějakém farmaření, 

ale než by něco vyrostlo do sežratelné velikosti a množství, bude nejspíš pozdě. Vody je dost, 

kafe taky,“ smutně se ušklíbl. Právě si vzpomněl, jak v některých filmech vesmírní zbloudilci 

toužili po kávě. Do nedávna na tom byli podobně, ale pak se Oliverovi podařilo najít velkou 

zásobu  ve skládku, který při zběžné prohlídce lodi přehlédli, a od té doby jim připadalo, že 

jejich nekonečná cesta získala nádech luxusu. 

„Hotovo. Nic zkaženého už v Dakotě není,“ ozval se nepřirozeně veselý hlas Zacharyho. 

„Cože?“ Collin s Shawnem se na sebe zaraženě podívali a pak se rozběhli do kuchyně. 
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Zach tam stál uprostřed prázdné místnosti a usmíval se od ucha k uchu. 

„Všechno jsem zlikvidoval a odcházím do strojovny,“ oznámil s širokým úsměvem a 

dlouhými houpavými kroky zmizel Collinovi a Shawnovi z dohledu. 

„Co tím tak asi myslel?“ zamručel Nicholas. „Kam jste uložili, to co zbylo?“ rozhlédl se po 

kuchyni, která zela prázdnotou. 

„Chtěli jsme to dát támhle,“ mávl Shawn rukou k pootevřeným dveřím jednoho ze skladů. 

„Ale nejdřív jsme to měli všechno sepsat.“ Sebral z kraje dlouhého pultu tablet a vyvolal data. 

Obrazovka zůstala prázdná. 

Collin mezitím došel ke skladu a podíval se dovnitř. Neřekl nic, přešel k jiným dveřím, 

pootevřel je a zavřel a to samé udělal s třetími a posledními, které vedly do skladovacích 

prostor přilehlých ke kuchyni. Ještě nakoukl do potemnělého mrazáku, krátce se podíval na 

Shawna a odešel pryč. 

Shawn si nejdřív Collinova chování nevšímal. Snažil se zprovoznit tablet a tiše se vztekal, 

že mu pořád ukazuje velké a temné nic. Po Nicholasově odchodu hodil tablet zpátky na pult a 

chtěl za Collinem něco zavolat, když se zarazil a v tváří staženou napětím se přiblížil ke 

skládku, kde měly být všechny zbývající potraviny. Na zemi v temném koutě ležely dva pytle 

kávy, jinak tam nic nebylo. Stejně jako Collin prohlédl i Shawn další dva sklady a v každém 

našel jen kávu a jeden zapomenutý balíček sucharů. 

Opřel se o zeď a unaveně zavřel oči. Zach neměl čas, aby všechno jídlo někam převezl. Co 

s ním teda udělal? Tiché zahučení ho probralo ze zmatených myšlenek. Velký stroj na 

likvidaci odpadu dožvýkal poslední sousto a hlásil se o další. 

„To snad ne,“ zašeptal Shawn nevěřícně. Přinutil se udělat pár kroků k interkomu. 

„Zachary, kam jsi dal všechno zbývající jídlo?“ zeptal se co nejklidněji. 

„Všechno zkažené jídlo je pryč,“ zopakoval Zach rozjařeně. 

„A to, co zbylo? Co nebylo zkažené? Kam jsi to dal? V tom skladu, který jsme vybrali, nic 

není.“ 

„Všechno zkažené musí pryč. Dal jsem to do drtiče. Ve skladu zůstalo to, co se dá sníst.“ 

„Káva? Chceš celý kraťounký zbytek svého života jíst kafe?“ Shawn nevěděl, jestli se má 

zlobit, smát nebo si zoufat. 

„Děláš si legraci?“ urazil se Zach. „Káva se přece nejí, káva se pije. Tekutiny jsou 

důležité.“ 

„Takže nechceš jíst, ale pít.“ Shawn cítil, jak po něm sahá ledová apatie. „Škoda, že jsi tu 

nenechal něco ostřejšího,“ povzdechl si a sedl si na zem pod interkom. 

Collin došel na můstek a prohlížel si další překážku v cestě. Byla velká, tmavá a odolávala 

všem snahám sond o bližší průzkum. Prostě jenom velká černá hrouda. 

„Zbloudilá planeta,“ vyjádřil nahlas svůj názor. O takové možnosti slyšel zatím jenom 

teoreticky, nikdy předtím žádnou neviděl. „Nebo spíš zatraceně velkej černej kulatej kámen,“ 

opravil se potom, co zjistil, že objekt před nimi nemá atmosféru ani gravitaci, která by stála za 

řeč. 

„Dobré místo na hrob,“ ozval se z reproduktoru Shawnův hlas. „Půjdeme si tam nějaké 

vybrat. Čekám tě u Jumperu.“ 

Collin překvapeně zavrtěl hlavou, ale na jeho dotazy se nikdo neozval, tak se vydal hledat 

odpovědi za Shawnem do hangáru. 

„Jsi si jistý, že ti dva v Dakotě mezitím neodletí?“ zeptal se pochybovačně, když se po 

přistání na holé černé pláni v zadní části pečlivě ukotveného Jumperu soukali do neforemných 

obleků určených k pobytu ve vesmíru. 

Shawn pokrčil rameny. „Jako by to nebylo jedno,“ zabručel, strčil ruce do rukávů, přetáhl 

si skafandr přes ramena a poskočil, aby se na něm srovnal. „Víš, že jsme nerozsvítili?“ zeptal 

se, sotva vyšli ze vznášedla. 
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Collin neodpověděl, povrch bludné planetky se mu houpal pod nohama, až si připadal jako 

uprostřed bažiny. Vzhledem k tomu, že senzory nedokázaly určit, z jakých prvků je povrch 

složený, bylo jak přistání, tak výstup trochu jako sázka do loterie. 

Shawn za ním zadupal a vyjekl, když ho mizivá gravitace skoro poslala na oběžnou dráhu. 

Chytil se Collina za skafandr a mezitím zápolil s ovládáním, aby zvýšil zátěž v podrážkách. 

Collin se zapřel a stáhl plachtícího Shawna dolů. Jeho zátěž fungovala dobře. 

„Zatím stačilo rozptýlené světlo z,“ rozhlédl se po naprosto černém okolí, „asi z lodi,“ 

doplnil váhavě. „Vezmeme vzorek a porozhlédneme se tady.“ 

„Bránu tady asi nenajdeme,“ ušklíbl se Shawn na vzdálený zakulacený obzor bez jediného 

záchytného bodu. Přesto dálkovým ovládáním pustil v Jumperu automatické navádění, aby 

bez problémů trefili zpátky a rozběhl se za Collinem, který se už dlouhými kroky vzdaloval. 

„Ani to nebolelo,“ zasmál se, když se po dvou hodinách vrátili k Jumperu z jiné strany. 

Neznatelná gravitace jim dovolila ujít bez námahy skoro padesát kilometrů. 

„Takže nic,“ konstatoval Collin. Nahlas by to neřekl, ale nějaký malý zázrak by se jim 

docela hodil. „Ještě ten vzorek, a pak zjistíme, jestli se máme kam vrátit.“ 

Shawn už vytáhl nůž, opatrně odstranil kryt z ostří a klekl si na koleno. Položil ruku 

v rukavici na pružný povrch a zaváhal. 

„Nemyslíš si, že je to živé, že ne,“ zeptal se Collina. 

Nicholas si nad zápěstím nechal zobrazit poslední údaje senzorů. „Žádný uhlík, jestli jsi 

měl na mysli tohle. Struktura se nepodobá ničemu, co by lidská nebo antická databáze znala. 

Prostě to zkus.“ 

 Shawn se sklonil a pomalu nožem objel v hmotě kruh. Šlo to lehce. Z počátku čekal, že 

z rány začne třeba vytékat nějaká kapalina nebo se jim země pod nohama začne otřásat, ale 

nic se nestalo. Kus povrchu se dal docela snadno vyloupnout a zůstal mu ležet na natažených 

prstech rukavice. 

„Houby vidím,“ postěžoval si, sáhl na horní část přilby a rozsvítil malé světýlko. Vzápětí 

vyjekl a světýlko zhaslo. 

Collin skoro nadskočil leknutím.  Sotva se útvaru na Shawnově rukavici dotkl paprsek 

světla, vyrostl z něj tenký průhledný krystal a zarazil se Shawnovi do přilby. Collin viděl, jak 

kamarád koulí očima a šilhá, aby na krystal viděl. Nebyl zraněný, ale skafandr byl poškozený. 

Nesměl s krystalem hnout, aby mu neunikal kyslík. 

 

 

 

95. Zbloudilá - část 2 

 

Thomas Hidllet otevřel oči a zadíval se na Andoriel. Jako obvykle mu ukazovala záda. 

Přisunul se k ní blíž a zezadu ji objal. Položil si tvář do jejích vlasů, zhluboka se nadechl a 

zavřel oči. 

Andoriel měla oči otevřené a tajila dech, aby Tom nepoznal, že je vzhůru. Původně měla 

v plánu tiše vstát a nechat ho samotného, jako většinou vždycky předtím, ale zaspala a teď už 

nebylo úniku. Čekala, až spánek uvolní Tomovo objetí, aby se mohla nenápadně vyvléknout, 

ale znovu na ni začala dotírat únava. Probrala se trhnutím a rychle se ohlédla, jestli tím 

neprobudila Thomase. Ležel na zádech s jednou rukou pod hlavou a spal. 

Vykulila se z lůžka, natáhla si oblečení a před odchodem Toma lépe přikryla. 

Sotva se za ní zavřely dveře, otevřel oči a posadil se. Už nevěděl, co by měl ještě udělat. 

Andoriel k němu byla milá, ale pořád z ní cítil závan chladu. Dohánělo ho to k tiché zuřivosti 

a tím víc se snažil rozžehnout v ní plamen vášně. Zatím sotva doutnal. 



368 

 

Stál u okna, sledoval hemžení kolem živého plotu, kde se právě podávala snídaně, a 

pomalu se oblékal. Snídaně pro lidi přijde na řadu až naposledy. 

„Už jsi vzhůru?“ zeptala se Erin. Stála na prahu domu a zívala na celé kolo. „Jsi děsná,“ 

odhodnotila Ájino ranní úsilí jednoduše. Podle Erin by všechny důležité činnosti měly začínat 

nejdřív po obědě. 

„Jasně,“ smála se Andoriel. Venku jí bylo lépe a trocha pohybu po ránu taky nebyla 

k zahození. 

„Tom tu zůstal?“ Nebylo tak úplně patrné, jestli se Erin ptá nebo to konstatuje.  

„Hmmm,“ zamručela Ája. Z Thomase jí bylo divně. Na nezávazné žertování se tvářil moc 

vážně a na vážnou známost Andoriel neměla. 

„Kdyby…“ začala Erin, ale Ája jí do toho vpadla celou dlouhou litanií: 

„Kdyby!“ začala skoro výhrůžně. „Kdyby se mnou aspoň trochu mluvil! Nikdy bych ho 

neopustila, stačilo jen říct pravdu. Proč musí být tak paličatý? Přece to z něj nebudu tahat. 

Kdyby! Kdyby mi to chtěl říct, tak to snad udělá, ne?“ otočila se k Erin a oči jí výhrůžně 

svítily. Bylo jasné, že o Thomasovi její proslov není. 

Erin se mezitím přesunula k rozkládací židličce, sedla si a smutně se na Andoriel podívala. 

„Ale generál Hidllet,“ začala opatrně z jiné strany. 

„Generál!“ prskla Andoriel. „Jaký je to generál?“ Byla to ráno samý vykřičník a otazník. 

„Tom je… Tom.“ Došla k Erin, sedla si vedle její židle a roztržitě podala probíhající veverce 

oříšek, který jí zbyl v ruce. Veverka po něm chňapla a odpelášila do křoví. Za okamžik už 

seděla na jedné z nejvyšších větviček a zbavovala oříšek slupky. 

 „Tom je tady, Ace je tam,“ pokračovala už tiše a zajela si prsty obou rukou do vlasů. 

Thomase probírat nechtěla „Jestli ještě někdy přijde a zeptá se – Erin,“ vrátila se ke svému 

tématu a zvedla ke kamarádce oči plné touhy a zoufalství. „Prostě s ním odletím a nebudu nic 

víc chtít.“ Poslední slova řekla šeptem, přesto zaletěly až k otevřenému oknu. 

Thomas se zarazil uprostřed pohybu a v hrudi se mu usadil ledový balvan. Ani na vteřinu 

nepochyboval o tom, komu patřilo to vyznání. On to nebyl. Byl to ten Wraith, kterému se 

nepodařilo Andoriel zachránit, i když jí pravděpodobně o trochu prodloužil život. Utekla od 

něj, protože… Thomas se zamračil. Dlouho si myslel, že odešla z wraithské lodi proto, že pro 

ni nenašli lék, ale poslední dobou ho napadaly i jiné důvody. 

„Thomas Hidllet s tebou tráví víc času než kdekoli jinde. Už před docela dlouhou dobou se 

jeho zájem o tebe proměnil v něco jiného. To nevíš nebo nechceš vědět?“ zeptala se Erin a 

právě ji napadlo, jak moc jí chybí telepatie. Takové myšlenky a pocity se daly vyjádřit lépe 

bez použití slov. V případě Andoriel to bohužel nepřipadalo v úvahu, jak si Erin musela 

každou chvíli připomínat. „Jestli ti to ještě neřekl nebo jsi to nepoznala, miluje tě,“ dořekla 

s povzdechem. 

Ája se na ni zamračila, pak si taky povzdechla a pokrčila rameny. „Já vím,“ zamumlala. 

„A?“ Erin se při otázce trochu ošila. Seděla k otevřenému oknu zády, přesto jí připadalo, 

že ji z něj někdo sleduje. Doufala, že Thomas ještě spí. Asi by nechtěl slyšet, co z Andoriel 

padalo. 

„A nic,“ potřásla Ája hlavou a přitáhla si kolena pod bradu. Erin pozvedla obočí, ale 

Andoriel pokračovala bez pobízení: „Nejdřív to bylo fajn. Zdálo se, že největší roli hraje 

zvědavost, co se mnou ti děsiví Wraithové vlastně provedli. I já na to byla zvědavá a, co si 

budeme povídat, Tom je víc než dobrý adept na takové zkoumání.“ Pousmála se a vzápětí se 

zatvářila vážně. „Jenže ty desítky let nejdou jen tak vymazat, zvlášť když vím, že můj odchod 

byl předčasný. Kdybych se víc snažila, mohli jsme to nějak vyřešit. Připadám si jako 

zbloudilá planeta, která ztratila své slunce.“ Koutky úst jí zaškubaly a pak se začala smát 

nahlas. „Je to jak ze špatného románu,“ prohlásila, zvedla se a protáhla. „Raději půjdu něco 

dělat.“ 
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Erin neodpověděla. Zdánlivě sledovala dění kolem živého plotu, ale přitom vnímala pohyb 

v domě. Thomas byl vzhůru a určitě slyšel aspoň část jejich rozhovoru. Doufala, že jenom 

část. Zastesklo se jí po klidu domova mezi starými stromy a znepokojivé přítomnosti Daru, 

který se po dobu její návštěvy stáhnul do ústraní a určitě vymýšlí nové způsoby, jak Erin 

překvapit, vytočit nebo jí způsobit pořádný šok. Čím méně času na vymýšlení dostane, tím 

lépe. Původně se chtěla hned po návštěvě Andoriel ještě stavit na Celeste Grey za Nathanem a 

prohlédnout si jeho úžasnou loď, ale v tom ránu plném křiku snídajících zvířátek a po Ájině 

přiznání, že se chce vrátit k Wraithům, se rozhodla, že je nejvyšší čas odejít domů. Nathan ji 

může vyzvednout kdekoli. Neklidně se ošila. Náhlá potřeba být doma se v ní ozvala takovou 

silou, až se oklepala a zjistila, že stojí nakročená k domku a připravená ke sbalení a 

rozloučení. Ušklíbla se nad tím a znovu se posadila. Andoriel a Thomas potřebují ještě chvíli 

samoty, než jim do toho vtrhne. Třeba pak Ája změní názor. 

Andoriel vešla do domku a tiše položila konvici na sporák. Až teď ji napadlo, jestli 

Thomas pořád spí nebo už je nějakou dobu vzhůru a pilně poslouchá. Cítila se trochu 

provinile, i když mu nikdy nedala žádnou naději na něco víc, než měl dosud. 

Jako v odpověď na její myšlenku se otevřely dveře ložnice a objevil se Thomas zapínaje si 

poslední knoflíček u košile. 

„Dobré ráno, sluníčko,“ řekl hlasitě, a než se k němu stačila otočit, zezadu ji objal. 

Nechtěl, aby mu viděla do očí. 

 

„Dojdu do Jumperu, pak s tím můžeme něco provést,“ řekl Shawn mnohem klidněji, než 

Collin očekával. Mít on zaražený divný krystal z neznámého bludného kusu skály, nebo co to 

bylo, v přilbě, asi by tolik sebeovládání nenašel. 

„Jsi si jistý?“ zeptal se pochybovačně. 

„Je to zaražené v žárovce. Raději nech zhasnuto, až otevřeš vchod, kdyby chtěl ještě růst.“ 

Shawn znovu zašilhal na krystal a pomalu se otočil, aby mohl nastoupit. 

Sotva v zadní části Jumperu obnovili atmosféru, vysoukal se Collin co nejrychleji ze 

skafandru a natáhl ruce, aby Shawnovi pomohl vytáhnout krystal z přilby. V neforemných 

rukavicích, které si nechal na rukou, aby na neznámý předmět nesahal bez ochrany, to bylo 

obtížné a pořád se mu nedařilo krystal správně chytit. 

Shawn si mezitím uvolnil přilbu a opatrně ji sundal z hlavy. Špice krystalu pořád držela na 

místě a Nicholas se pořád snažil krystal vytrhnout. Shawn vykročil ze skafandru, který se mu 

svezl pod kolena, a chytil krystal holýma rukama. 

„Co to děláš?!“ zařval Collin leknutím. V tom okamžiku krystal povolil a vypadl z přilby. 

„Takhle to jde líp,“ řekl Shawn a zvláštně se na krystal podíval. „Mám chuť na jahody se 

šlehačkou,“ povzdechl si vzápětí. 

Collin protočil oči a zaúpěl. „Máme jenom kafe,“ upozornil Shawna temně. 

„Jo,“ Shawn se začal smát. „Já vím.“ Smích dostal trochu hysterický podtón. „Ale stejně 

bych si dal jahody se šlehačkou.“ Ke Collinově naprostému zděšení se zakousl do krystalu. 

„Ty ses taky zbláznil?“ zašeptal Nicholas zoufale. Praštěný velitel Martens, Zach, co 

zlikvidoval všechny potraviny, a teď ještě Shawn… nebyl si jistý, jestli takový příděl bláznů 

zvládne. 

„Je to dobrý,“ ujistil ho Shawn. „Přesně jak jsem říkal – jahody se šlehačkou.“  

Krystal mu zakřupal mezi zuby, a pak se ozvalo tlumené mlasknutí, když Shawn začal 

žvýkat. Collin od něj poodstoupil, stáhl si rukavice a přešel do řídící části Jumperu. Chtěl být 

z té divné koule co nejdřív pryč, protože i on najednou ucítil vůni jahod se šlehačkou. 

„Počkej!“ zavolal za ním Shawn. „Ještě nemůžeme letět. Potřebujeme ještě stejk na 

zeleném pepři, oříškovou zmrzlinu, uzené koleno s křenem a chlebem, dobře propečenou 

krkovičku, čokoládový dort, houbovou polévku…“ Ještě chvíli pokračoval ve výčtu všech 
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možných slaných i sladkých lahůdek, a když začal s míchanými nápoji, Nicholas právě 

přistával na Dakotě. Loď se naštěstí nehnula z místa a trpělivě čekala tam, kde ji opustili. 

„Shawn má pravdu,“ prohlásil po pár hodinách testů s kusem zbloudilé planetky 

v potemnělé laboratoři Zachary, „ty krystaly rostou pod přímým jasným světlem a mají 

dostatečnou energetickou hodnotu, aby nás nasytily. Při styku se slinami změknou do něčeho 

jako želé a chuť dodá mozek. Mysli na co chceš a budeš to jíst.“ 

„Amarouny,“ ušklíbl se Collin. Vzpomněl si při tom, jak mu o nich Andoriel vyprávěla, a 

stesk po Zemi ho zasáhl takovou silou, až se zapotácel. Zadíval se na Zacha a snažil se 

odhadnout, jestli už ho přešlo bláznění a dá se mu zase věřit. 

„To nevím, co je, ale koukni na Shawna,“ kývl Zach stranou, kde třetí muž poblikával 

žárovkou nad kusem černé hmoty a měřil, jestli je krystal dost velký nebo má přidat světelný 

pokyn k dalšímu růstu. „Zdá se v pořádku. Aspoň na naše poměry. A Oliver se potřebuje 

najíst, aby se konečně začal uzdravovat.“ 

„Já ti říkal, že nemáš odlítat, ale vzít ještě kus tý planety,“ zvedl Shawn na okamžik hlavu, 

ale hned se zase věnoval svému krystalu. 

„Ale co dlouhodobé následky?“ zeptal se Collin. Pořád neměl v krystaly důvěru a odmítl, 

když mu Shawn nabídl, aby z jednoho krystalu ochutnal. 

„O jakých následcích mluvíš?“ zeptal se Zachary ostře. Měl toho Collinova puntičkaření 

akorát dost. „Ze zásob nezůstalo vůbec nic. Jestli je tohle možnost, jak se udržet naživu, tak ji 

beru. Aspoň do doby, než najdeme něco jiného!“ 

Collin se nadechl, aby zařval - a kdo za to může, že jsme bez zásob!!? - ale pak jen hlasitě 

vydechl a bez dalších protestů se vydal do hangáru, aby přivezl ještě pár kousků té divné 

hmoty. 

 

„Tak kde jsme?“ Amanda Hychyki se ovládla, aby nezvedla hlas, ale netrpělivé ťukání 

jejího prstu do desky stolu nenechalo nikoho na pochybách, že velitelčina trpělivost má své 

meze. 

„Podle senzorů jsme na správném místě,“ ujistil ji Edward. „Letový plán dodržujeme. To 

jen ta hvězda -,“ Chtěl říct, že není tam, kde měla být, ale bylo pravděpodobnější, že se loď 

vynořila na špatném místě, než že se přemístila velká ohnivá koule. „Je možné, aby se naši 

přátelé z Veitenony spletli?“ zeptal se opatrně. 

„To nevím,“ zamumlala Amanda a přestala ťukat prstem do stolu. „Když budeme počítat 

s tím, že se spletli, jaký bude další postup? Tady bublinu vytvořit nemůžeme,“ podívala se na 

Josera. 

Hlavní inženýr nakrabatil čelo a pootočil k sobě monitor se zobrazením okolního vesmíru. 

„Tady bublina vytvořit nejde,“ zopakoval poslední slova Amandy. „Musíme někam, kde je 

kolem dost prostoru. Tady je to strašně přeplácané,“ znechuceně se kouknul na obrazovku. 

Přejel prstem po ovládání a pootočil obraz na pohled z jiného úhlu. „Možná tady?“ ukázal 

někam do kouta, kde nebylo vidět vůbec nic. „Ale výpočty budou složitější, protože 

nebudeme tady. Budu muset upravit nastavení dalšího výpadku nebo se bude chyba v pozici 

opakovat a možná i násobit. Nechtěl bych minout Zemi,“ podíval se na Amandu vážně. 

Kývla. „Nespěchej. Všechno prověř raději víckrát. A chci všechny nové výpočty také do 

své pracovny.“ 

Joser neprotestoval a necítil se uražený. Amanda si mohla všimnout něčeho, co ostatní 

přehlédli, tím byla vyhlášená už předtím, než se stala kapitánem Odyssey. 

Pokynem ruky je propustila a sotva se za nimi zavřeli dveře, zvětšila oblast navrhovanou 

pro vytvoření bubliny a prohlížela ji kousek po kousku. 

„Ede?“ dotkla se komunikátoru. „Pošli sondu k tomu místu, kam nejspíš poletíme, ať to 

tam okoukne.“ Počkala na krátké potvrzení svého prvního důstojníka, sedla si do pohodlného 



371 

 

křesla a zavřela oči. Krátký odpočinek jí přijde vhod, než pošlou první přepočty jejich letu 

přískokem. 

Zacinkání zvonku u dveří jí vyrušilo z dřímoty, ve které se nenápadně změnil její pokus o 

meditaci. 

„Vstupte,“ řekla rezignovaně. Ani chvilku mi nedají, pomyslela si s utajeným povzdechem. 

Do její kajuty strčil hlavu Phil, rozhlédl se a pak teprve vešel. 

„Nechci způsobit paniku,“ začal zvolna a tvářil se tak vážně, že Amandě přejel mráz po 

zádech. „Vypadá to, že bychom mohli,“ polknul a zaváhal, než pokračoval: „za pár hodin 

volat Zemi.“ 

Amanda na něj koukala neschopná žádné jiné reakce. 

„Jestli se to teda povede, proto bych nerad tu paniku,“ usmál se Phil. „Slovíčko děkuju by 

bylo docela vhodné,“ zamrkal na stále mlčící Amandu. Zvedla se, chytila ho za ramena a 

lehce s ním zatřásla. 

„Děkuju,“ vypravila ze sebe. „Perete se s tím už hezky dlouho. Co tomu bylo? Co znamená 

pár hodin? Nedoletíme zatím k Zemi, než se to podaří opravdu zprovoznit?“ 

Phil pokrčil rameny. „To právě není jisté,“ usmál se a odešel 

Amanda se zhroutila zpátky do křesla a pevně spojila ruce, aby se jí netřásly. Až po 

Philově odchodu si uvědomila, jak neuvěřitelně ztracená se cítila bez spojení se Zemí. 

 

 

 

96. Nástřelná 

 

„Nemusíš s námi, Kale, zvládneme to.“ Rin položil staříkovi ruku na rameno. Od svého 

spojení s broukem se cítil vnímavější, uvolněnější a soustředěnější než kdy předtím. 

Informace se mu spojovaly do celků jiným způsobem. Byl to zvláštní pocit, protože předtím si 

myslel, že jako tvorové omezení fyzickým tělem dosáhli všeho, co se dalo. Nebyla to pravda. 

Z toho sloučení v něm zůstalo něco, co dost dobře nešlo pojmenovat. Navštěvovalo ho to ve 

snech, nebo spíš na hranici spánku a bdění, a bralo to na sebe různě znepokojivé podoby. 

Nejdřív se bál, pak se s tím naučil žít. 

Kal se na Rina vesele zazubil. „Myslíš, že si to nechám ujít?“ zeptal se. 

Stáli před velkým obloukem lesklým jako zrcadlo. Neodráželo se v něm jejich okolí, ale 

ukazovalo část vesmíru. 

„Tam to bude dobré,“ ukázal Rin najednou na okraj zrcadla. Právě se tam objevila 

kamenná řeka, kde budou moci svá pozorování provádět, aniž by je někdo objevil. „Vyšlete 

Průzkumníka.“ 

„Tak už se konečně trefili?“ zavrčel si pro sebe Kal. Vzdálenost nebyla problém, problém 

byly přesné souřadnice. Z databáze Odyssey sice měli polohu Země, ale pozemské informace 

nebyly zcela kompatibilní s veitenonskou technikou. To proto si před odletem Pozemšťanů 

vyžádali dalších sedm dní, aby měli víc času na potvrzení správného místa. Kal si neodpustil 

kousavou poznámku, že s vyspělejšími technologiemi zcela odlišných ras problémy nemají, 

ale s pozemskou, která je tolik podobná jejich, jen v archaickém provedení, si skoro nevědí 

rady. Byly to dva dny, co se Odyssey vydala na cestu k Zemi nebo aspoň do její blízkosti, a 

na plochém ostrově bez vegetace uprostřed největšího oceánu Veitenony odpočíval před 

vypuštěním první Průzkumník. Parta techniků před něj umístila tenoučký nazlátlý proužek 

kovu. Pásek se před strojem klenul do vysokého oblouku a proti nebi bez mraků byl skoro 

neviditelný. Dva z techniků ještě kontrolovali zařízení, ke kterému byl připojený. 



372 

 

Rin stiskl rty, aby staříkovi něco neodsekl, a posunoval obraz ve zvláštním zrcadle tak, aby 

si mohl prohlédnout větší kus kamenné řeky. 

„Musíme si dát pozor,“ ukázal na jedno místo v zrcadle. Mezi kamením byl jeden malý 

pravidelného tvaru s kovovými ploškami. 

„Pás je dost dlouhý, aby nás na druhé straně neobjevili.“ K pozorování zrcadla se připojil 

Enegatenus Zatralakis v přiléhavém šedém obleku se znaky vojenského velitele. 

„Veliteli Trale, doufám, že služby vašich podřízených nebudou potřeba,“ otočil se k němu 

Rin. Neměl vojáky rád, ale při setkání s jinou civilizací byla jejich přítomnost nezbytná. 

Zvlášť při setkání s civilizací na tak nízké úrovni. 

Tral se ani neobtěžoval odpovědět. Prohlížel si obraz v zrcadle, pootáčel s ním a v duchu 

už připravoval nejlepší plány útoku jak na základnu v kamenné řece, tak na nejbližší planety. 

Pokud se jednalo o něj, nejraději by použil radikální řešení hned při prvním náznaku odporu, 

ale věděl, že diplomaté a vědci se budou snažit to ‚ukecat‘. 

„Průzkumník startuje,“ ozval se strojový hlas a všechny pohledy se stočily k velkému 

panelu s přímým přenosem z ostrova. Zlatavý pásek byl připojen k zařízení a samotný 

Průzkumník – dlouhý válec z matného kovu – se před ním tiše vznášel. 

„Nastaveno, spouštím,“ řekl jeden z techniků a letmo se dotkl zařízení. Po vnitřním obvodu 

zlatého pásku se rozběhl modrý pás, stále se rozšiřoval, až zabral celý prostor oblouku, blikl a 

uprostřed se objevil obraz kamenné řeky, kam měl Průzkumník namířeno. Maličkou základnu 

nebylo vidět. Asteroid se k otevřenému oknu natočil jinou stranou a splynul s okolím. 

Průzkumník se pohnul, proletěl obrazem a objevil se mezi kamením. 

„V pořádku, pouštím skeny,“ hlásil technik a s očima upřenýma na Průzkumníka přejel 

prsty po zařízení. 

Rin se otočil k zrcadlu a zamračil se na obraz, který se v něm ukázal. 

„Takhle by místní slunce nemělo vypadat,“ zavrčel. „Spusťte dodatečnou kontrolu.“ 

Kal se mu za zády nahlas rozesmál. „Těsně vedle,“ škytl v záchvatu veselí. „Myslím, že 

tomu říkají Proxima Centauri a je to hodně blízko, něco málo přes čtyři světelné roky. Kolem 

červeného trpaslíka obíhá planeta a je tam protoplanetární disk. Použili stará data, tady už 

jsme hledali, než jsme se trefili správně,“ kývl hlavou k obrazu v zrcadle, kde se Průzkumník 

držel stále poblíž místa vstupu a všechny jeho přístroje sledovaly okolí. 

„Těsně vedle,“ s povzdechem zopakoval Rin po Kalovi. „Vraťte Průzkumníka zpátky a 

znovu zadejte údaje o cíli,“ řekl nahlas do komunikátoru. „Než to spustíte, aktualizujte data.“ 

Kal se pořád pochechtával, pak zvážněl a podrbal se na hlavě. „To by mě zajímalo, kam 

jsme poslali Odyssey.“ Nechal poznámku viset ve vzduchu a odešel. 

Rin jen potřásl hlavou. Byl si jistý, že pozemská posádka doletí správně. A i kdyby 

poslední skok byl trochu stranou, Amanda si jistě poradí. Navíc, kdyby to bylo potřeba, v té 

době ji už budou moci od Země navigovat. 

Tral za celou dobu od vypuštění Průzkumníka neřekl ani slovo. Všiml si hned, že kamenná 

řeka vypadá jinak, ale nechtěl vědcům zasahovat do jejich práce stejně, jako nechtěl, aby 

zasahovali oni do té jeho. 

„Průzkumník je zpátky, další vypuštění bude na hodinu,“ řekl technik u přístroje na ostrově 

a panel s obrazem zhasl.  

 

V pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem se nejdřív objevil tmavomodrý ovál, zachvěl se 

a místo něj bylo vidět kamennou plošinu a v dálce moře, pak obraz něco zakrylo, oválem 

proplul válec z matného kovu a střípek cizí planety zdánlivě zmizel. Válec se zhmotnil těsně 

za větším kamenem tak, aby měl dost času spustit pohon a začít manévrovat mezi 

roztroušenými kusy skal. Skeny jely naplno a monitorovaly vše, co bylo v jejich dosahu. Po 

jejich důkladném zkoumání se některé kameny začaly rozpadat, takže kolem Průzkumníka 
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vznikl chaos, který se jen pomalu rozptyloval a ztrácel na intenzitě. Skeny se zastavily a za 

chvíli se spustily znovu s polovičním výkonem. V miniaturním průhledu do jiného světa 

postavička technika z Veitenony nadávala a upravovala parametry na přijatelnou mez. Takhle 

si jeho nadřízení nenápadné pozorování určitě nepředstavovali. 

  

„Co to je?“ zamumlal Scott. Vzal ze stolu kancelářskou svorku a bez otáčení ji hodil za 

sebe. Trefil se přesně. Hlasitý protest znamenal, že kousek zkrouceného kovu zasáhl 

vysokého světlovlasého Samuela Olsona, kterému všichni říkali Ivan, protože na základně 

měli ještě další dva Samuely ale Ivana žádného. 

„Pojď se na něco podívat, Ivane. Nejsem si jistý, jestli věřím vlastním očím,“ řekl Scott, 

když nadávky konečně utichly. 

„Nemám to rád,“ řekl Ivan, ale vstal a podíval se Scottovi přes rameno. Svorku mu položil 

na hromádku rozházených papírů. „Máš tu bordel,“ konstatoval. 

„Jasně, ale koukej na tohle,“ zaklepal Scott prstem na monitor. „Co to je?“ 

Ivan se koukal, rozpačitě se drbal na nose a krčil rameny. Netušil, na co se dívají.  

„Pošlu to dál, třeba si s tím někdo poradí,“ navrhl Scott. Ivan něco zahučel a dál zíral na 

obrazovku. 

Netrvalo dlouho, než celá pečlivě utajená základna v pásu asteroidů za Marsem sledovala 

divný pohyb ve vzdálené části pásu, a přenos mířil i do centrály Ochrany Země a do SGC. 

 

„To nejsou Wraithové,“ vyhrkl Patrik v SGC. Thomas Hidllet nadskočil, protože ho 

Patrikův hlas překvapil. Prohlížel si zasílané video a napadala ho jedna teorie za druhou. 

Nejpravděpodobnější byla, že pásem meteoritů proletěla malá kometa a trochu pás pocuchala. 

Ale kde ta kometka byla? Sledoval, jak se rozruch na obrazovce uklidňuje a kameny dál 

krouží na své nekonečné cestě a přemýšlel při tom, jestli by dokázal přesvědčit Nathana 

Velenského k výletu na souřadnice, kde zahlédli poslední wraithské lodě. Jennifer Keller se 

další den chystala ke zkušebnímu letu, ale tu Thomas nechtěl hned posílat na dlouhou a 

relativně nebezpečnou cestu. Jenn toho zažila dost a zasloužila si aspoň chvíli relativního 

klidu. Její starší sestra Celeste Grey měla mnohem víc štěstí, a jestli bude její kapitán 

souhlasit, může se hned vydat na cestu. Jennifer bude při testech hlídat okolí Země. 

Ani si neuvědomil, že částečně přemýšlí nahlas, než se ho Patrik zeptal, jestli si přeje ještě 

předtím mluvit s Nathanem Velenským jako oficiálním velitelem Celeste Grey, i když má 

dovolenou, nebo chce rovnou spojit s jeho zástupcem Eugenem Khiarim, který právě teď na 

Celeste velí. 

„Myslím, že je Nat někde poblíž,“ mračil se urputným přemýšlením technik. „Měl 

vyzvednout matku u paní Andoriel a zaslechl jsem něco o výletě, jestli jsem to dobře 

pochopil.“ 

Thomas zvedl sluchátko a zpaměti vyťukal Ájino číslo. 

„Ahoj, máš tam Erin nebo už odjela?“ zeptal se, sotva se na druhém konci ozval mírně 

otrávený ženský hlas. 

„Přijdu,“ prohlásil po stručné odpovědi a zavěsil. 

Patrik si nedovolil ani zvednout oči, aby na něm nebylo vidět, že jiný konec nečekal, ať už 

Andoriel řekla cokoli. Velitel základny v malém domku, který si Ája vybrala za domov, trávil 

víc času než kde jinde a do práce se vracel se špatně skrývaným úsměvem. I slepý by si musel 

všimnout, že omládlá knihovnice Toma zaujala víc, než jen jako zajímavý úkaz a studnice 

vědomostí o Wraithech. Na rozdíl od něj se Andoriel tvářila pořád stejně a snažila se v Hoře 

vyhýbat jak veliteli, tak všem členům protiwraithského kroužku. John Sheppard z toho byl 

otrávený a nijak se netajil se špatnou náladou, ostatní se tvářili zasmušile. Paní Norová pořád 

tvrdila, že nic neví, nic nezná a v podstatě ani neexistuje. 
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Thomas cestou k Andoriel přemýšlel, jestli by jí udělala radost nějaká zajímavá drobnost, 

kdyby ji přinesl, ale nakonec stál u Ájiných dveří jako vždy s prázdnýma rukama. Ten kus 

ledu v jeho hrudi se zaoblil a potáhl tenkou ochrannou blankou, aby tolik nebolel, ale byl 

pořád na místě a čekal na pokyn k útoku nebo útěku. 

„Zíkla sem i, že u ou pry,“ přivítala ho Andoriel. Právě opravovala dřevěné okenice a její 

větu s pusou plnou hřebíků bylo třeba si domyslet. Nebylo to naštěstí tak těžké. Tom jí sebral 

z ruky kladivo, které pozvedla na pozdrav nebo k boji, a šel se podívat, co s ním vyvádí. 

Vyplivla si hřebíky do dlaně a courala se za ním. 

„Pomůžeš mi?“ zeptala se, jakmile zašli za domek a Tom se překvapeně rozhlédl po 

rozdělané práci. 

Potěžkal kladivo v ruce a opatrně ho položil na nejbližší napůl rozpadlou okenici. 

„Kdy odjeli? Kam se vydali? Jsou někde na telefonu?“ ptal se zároveň. 

Andoriel si založila ruce a s hlavou na stranu se na Toma usmála. 

„Ahoj, Tome, moc ráda tě vidím. Co jsi mi přinesl? Zdržíš se na čaj nebo pospícháš někam 

dál?“ spustila pobaveně. 

“Pospíchám,“ přiznal a omluvně rozhodil ruce. 

Andoriel toho využila, aby ho objala. Přitiskla obličej k jeho krku a smutně se usmála tak, 

aby to neviděl. Po jeho telefonátu ji napadlo, proč tolik shání Nathana a chtěla ještě chvíli 

zdržovat, než se pozemské lodi pustí do hledání Ace, Zaka, Mayi a Michaela. Napadali ji 

v tomhle pořadí a objevovali se jí před očima, jakoby vystupovali ze stínu a snažili se jí 

připomenout. 

Přitiskla se k Thomasovi ještě pevněji a doufala, že ho přesvědčí, aby neodcházel. 

Tentokrát to nevyšlo. Tom ji dlaněmi přejel po zádech a snažil se nenápadně vymanit. Ještě 

chvíli odolávala a pak ho s povzdechem pustila. 

„Jedou k Erin domů, nebudou se nakonec nikde zdržovat. Erin říkala, že potřebuje něco 

vyřešit a je to dost naléhavé. Nat byl taky dost neklidný. Jak nemá lodičku na dohled, je 

z toho celý nesvůj,“ říkala a při posledních slovech se pousmála. „A teď už jeď a nech mě 

pracovat,“ natáhla se po kladivu a povolila sevřenou dlaň, kde se stále schovávaly hřebíky a 

při každém stisknutí se jí zarážely do kůže. 

Dívala se, jak mizí v zatáčce a říkala si, proč za ní vůbec jezdil, když mu tohle všechno ve 

zkrácené verzi říkala už po telefonu. 

 

Eugen přecházel po můstku Celeste Grey s rukama za zády a krotil netrpělivost. Za pár 

minut se měli dostat do oblasti, kde byly naposledy viděny wraithské lodi. 

„Připravte sondy, bojová pohotovost.“ Jolla Jasiri zůstala pohodlně usazená ve svém křesle 

a pobaveně sledovala nervózního důstojníka z Jennifer Keller. Nevadilo jí, že velení dostal 

on, raději byla druhá v pořadí, protože tak měla mnohem lepší přehled o dění na lodi. 

Eugen se k ní otočil a kývl. 

„Blížíme se na souřadnice,“ ohlásil Lugh Michals a přejel prsty po obrazovce. 

Celeste Grey vystoupila z hyperprostoru připravená k boji i k průzkumu najednou. 

„V okolí prázdno, sondy dalekého dosahu odlétají a pracují naplno,“ řekla Marsela 

Nnesalo tak nahlas, až Jolla nadskočila. 

„Wraithské signály?“ zeptala se ostře. 

„Zatím žádné.“ Marsela sledovala najednou několik monitorů a prsty jí na nich jen hrály. 

„Rozšiřuji pátrání, sondy jsou skoro u nejzazšího bodu. Pořád žádné hledané lodi.“ 

Eugen dění na můstku sledoval bez zasahování. Členové posádky byli namícháni z obou 

pozemských lodí a jako celek fungovali skvěle. 

Pátrání pokračovalo a Celeste Grey se při něm posunovala dál a dál. Hledání plavidel bez 

energetických projevů bylo obtížné. 
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„Tak se zdá, že jsme vedle,“ neodpustil si Lugh po pár hodinách marného snažení. 

Eugen si to myslel už nějakou dobu. 

„Vraťte se obloukem na počáteční pozici, vezmeme to z jiné strany,“ kývl na Lugha. 

Marsela zadala další sestavu příkazů sondám a promnula si bolavé oči. Měla neobytný 

pocit, že wraithské lodě jsou těsně mimo dosah a stačí se podívat za nejbližší roh. 

 

Tmavý válec Průzkumníka se opatrně pohnul, aby nezpůsobil další pozdvižení, a natočil se 

tak, aby jeho čidla dosáhla ke třetí planetě sledované soustavy. Pátrání mu trvalo docela 

dlouho, protože technik u ovládání se neodvážil pustit skeny na víc jak polovinu výkonu, ale 

nakonec přece jenom našel pár důležitých zařízení, zaznamenal je do paměti a označil na 

planetě. Kdyby někdy mělo dojít ke střetu, budou Veitoňani vědět, kam zaútočit nejdřív.  

 

 

 

97. Šalupa 

 

„Není to tak úplně prázdné místo, jak jsme si mysleli,“ zabručel Edward po prohlédnutí dat 

ze sondy. Přišel s nimi do Amandiny pracovny a složil se do pohodlného křesílka proti jejímu 

stolu. Oči pořád upíral do tabletu s údaji. 

„Tak hledejte dál,“ mávla Amanda unaveně rukou. 

Edward zvedl hlavu a zadíval se na ni. „To jsem zrovna nemyslel,“ řekl pomalu. 

Amandě chvíli trvalo, než reagovala. Na cestě byli už víc jak čtyři měsíce a byla to podle 

jejího mínění delší cesta, než těch iks let hledání Veitony. 

„Tak co jsi myslel?“ zavrčela podrážděně. „Promiň,“ omluvila se hned. Neměla ráda 

přehnané reakce a právě se jí povedla jedna ukázková. Přes ujišťování Phila Vence se spojení 

se Zemí pořád nekonalo a přepočítávání dalšího skoku se protahovalo o nepříjemné zádrhele, 

které se objevily vždycky v ten nejnevhodnější okamžik. 

„Ten objekt je dost malý a odlétá. Než se tam dostaneme a začneme s bublinou, měl by být 

pryč.“ Ed se znovu zamračil na tablet s údaji. Něco se mu na nich nezdálo. 

Amanda raději mlčela a čekala, jestli Edwardovo hlášení bude mít nějakou pointu. 

„Vypadá to jako loď,“ řekl překvapeně, když mu došlo, co je na datech v nepořádku. 

„Loď? Vesmírná? Čí?“ Kapitánka Odyssey se narovnala a po únavě nebylo ani stopy.  

„Plachetnice, nejspíš zatoulaná šalupa,“ zamumlal Ed na zbytečnou část dotazů a nečekaně 

Amandu rozesmál. 

„Takže malá,“ řekla vesele. „Zjisti míru nebezpečnosti. Noví přátelé by možná trochu 

pomohli zvednout náladu.“ 

Ed kývl a odešel, aby upřesnil parametry dalšího pátrání. 

 

Oliver Martens znovu zakroutil zápěstím a podařilo se mu vyvléknout se z pout. Netušil, 

jak dlouho ležel na ošetřovně svázaný, aby neublížil ani sobě ani ostatním, ale právě se 

rozhodl, že má té jednotvárné místnosti plné zuby a je na čase ji opustit. Postavil se vedle 

lůžka a zavrčel, když se mu zatočila hlava. Počkal, až motolice pomine, a nejistým krokem se 

vydal na můstek.  

„Pozor!“ zařval sotva vešel. 

Shawn nadskočil leknutím a zaječel vysokou fistulí. Olieho by při své hlídce nečekal. Než 

se stačil zeptat, co tam dělá, Oliver spustil sám: 

„Něco se k nám blíží. Nekoukáš na senzory? To mám dělat všechno sám?“ 
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Shawn se nespokojeně zavrtěl v křesle. Senzory kontroloval před slabou čtvrt hodinkou a 

nic na nich nebylo. 

„Měl bys ležet,“ navrhl mírným hlasem. „Nebo se aspoň osprchovat,“ nakrčil nos. 

„Ty senzory,“ upozornil ho Olie. 

„No jo,“ povzdechl si Shawn a přitáhl si monitor. „Tak, co tady máme?“ spustil otráveně. 

„Tady nic, kdo by to řekl,“ ušklíbl se. „Co tady? A hele, taky nic.“ Postupně procházel 

sledování okolí a mumlal při tom stále neslušnější slova. Došel ke konci a zhluboka se 

nadechl. „A tady vidím velký ho… vado, který se k nám žene jako splašený. Ještě že ten 

bejček nemá rohy, neutečeme a ani se nestačíme vyhnout.“ Oči mu skoro lezly z důlků, jak se 

snažil rychle zjistit, jestli do nich ‚to hovado‘ narazí nebo je mine. 

„Ufff, dobrý,“ zafuněl námahou. Hovado zpomalilo a zůstalo stát pár desítek metrů od 

jejich trupu. 

Oliver sáhl po komunikaci. Na krátkou vzdálenost by třeba mohla fungovat. 

„Ani se nesnaž,“ prskl Shawn. „Zachary si z toho půjčil nějaký součástky.“ 

Olie pustil mikrofon z ruky, jakoby se proměnil v jedovatého štíra. 

„Hele, návštěva,“ kývl Shawn k obrazovce. Od velkého Hovada se oddělilo malé a 

zamířilo si to přímo k jejich hangáru. 

„Doufám, že přistávací port Zach nerozebral,“ zamumlal Oliver a složil se na zem.  

„No, nazdar,“ vhrkl Shawn. „Colline, kde jsi? Vstávej. Kapitán se složil a máme 

návštěvu,“ rozhulákal se do interkomu. 

Za tři minuty už stáli Nicholas Montgomery, Shawn Hopkins a Zachary Powel nastoupení 

před hangárem a čekali, kdo vyleze z malého Hovada. 

 

Erin ležela v posteli a třásla se horečkou. Nathan ji vyděšeně obcházel a nevěděl, jak jí 

pomoci. Každý jeho nápad odbývala mávnutím ruky nebo zuřivým odmítavým zasténáním. 

Srozumitelné slovo z ní nevypadlo už tři dny a jediné, k čemu ji občas přinutil, bylo pár loků 

vody. Jeho vlastní plány ustoupily a vůbec poprvé v životě ho napadlo, že jeho matka asi není 

nesmrtelná. Bylo dost těžké si něco takového připustit, protože od té doby, co ji začal vnímat, 

vypadala pořád stejně. 

„Běž,“ zamumlala se zaťatými zuby. 

„Cože?“ nechápal, co po něm chce. Nemohl ji přece takhle nechat a odejít. 

„Vedle. Běž vedle. Odpočiň si. Je mi líp,“ říkala mezi rychlými nádechy. Nechtěla mu 

vysvětlovat, že Dar v jejím těle dělá psí kusy a nemůže ho zvládnout. 

Sotva za Natem zapadly dveře a skryly jeho napůl vyděšený a napůl pohoršený obličej, 

propadla se Erin skrz postel někam hluboko. V pádu se jí tak zatočila hlava, že raději zavřela 

oči. Pomalé houpání ji přimělo opatrně zamrkat a pak se rozhlédnout. Byla na nafukovacím 

lehátku a všude kolem ní jen voda, kam až dohlédla. 

„Co je zase tohle?“ povzdechla si. 

„Ahoj!“ ozvalo se nad ní. 

Zaklonila hlavu a zjistila, že se za ní ve vlnách houpe stará loď s potrhanými plachtami. Do 

strážního koše na hlavním stožáru vedlo pohyblivé schodiště a v koši na barové stoličce seděl 

v tureckém sedu pirát Jack Sparrow, jak ho viděla kdysi dávno v nějakém filmu. 

„Už ses zklidnil?“ zeptala se ostře. 

„A ty?“ zahalekal. 

Otočila hlavu na druhou stranu a zadívala se do dálky. Na postavičku Jacka se nedalo 

zapomenout. Na druhou stranu, Dar na sebe bral mnohem děsivější podoby, takže tahle byla 

docela milá. 

„Co se děje?“ zeptala se potichu. 
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„Někdo se dívá,“ zašeptal jí Darův hlas přímo do ucha. Jack seděl dál na barové stoličce ve 

strážním koši, ale předklonil se a jeho tělo se natáhlo, až se ústy dostal k její tváři. 

„No a?“ Ani sebou netrhla, když jí Jackovy vlasy spletené do copánků zalechtaly na krku. 

„Musíme pryč!“ 

Erin překvapeně mrkla a posadila se. Nohy po stranách lehátka spustila do vody a 

zakomíhala s nimi sem a tam. Bylo to příjemné. „Mně se nechce,“ prohlásila a zase si lehla. 

„Ale musíš!“ rozkázal hlas. „Musíš se o mě přece postarat.“ 

Pootočila hlavu, aby na Dar nenápadně mrkla a protočila oči. Místo plachetnice se vedle 

lehátka houpala papírová lodička s cínovým vojáčkem. 

„Rychle, Erin, než nás spláchne příval deště do kanálu!“ zamával vojáček maličkou 

šavličkou a ukázal s ní před sebe. 

„Jdi do háje,“ zabručela Erin a zase zavřela oči. 

„Háj není špatný nápad.“ Hlas přestal pištět a přeskakovat, klesl do příjemných hloubek a 

zazněly v něm zajímavé tóny. Erin pozvedla víčka. 

Háj sestával z krátké husté trávy a jeho okraje tvořily velice pečlivě vybrané stromy a keře. 

Z Jacka a vojáčka byl najednou vysoký černovlasý krasavec oděný jen do bederní roušky.  

Erin se lekla, až se posadila. Tohle vypadalo vážně. 

„Tak co se děje?“ vyjela rozzlobeně. 

Krasavec se sesunul na trávník vedle ní, pohnul prsty rukou a těsně před dosednutím se 

pod ním objevila úhledně složená deka. 

„No jo, mám problém,“ povzdechl si. „Opravdu nás něco sleduje a blíží se to. Nechci se 

s tím setkat, je to… nebezpečné.“ Poslední slovo jen zamumlal, jakoby se za něj styděl.  

Erin se kousla do rtu, aby neřekla, jak je to divné. Pár bitev už svedli, a i když to bylo 

náročné, vždycky si poradili. Dara vždycky považovala za toho silnějšího. 

„Víš, že se náš druh navzájem nesnáší,“ pokračoval Dar a poposedl si. Z Krasavce se stal 

vznášející se obláček páry, foukl Erin do tváře trochu zápachu, ze kterého se rozkašlala, a pak 

už před ní seděla postava, kterou na sebe Dar bral, pokud ji nechtěl škádlit, strašit nebo 

rozčilovat. 

„Blíží se někdo od vás?“ Erin ucítila strach. S jedním Darem měla dost starostí, dva – 

představila si, jak se dohadují ve čtyřech rozdílných osobách, z nichž dva jsou stejného druhu 

– Dary - a otřásla se. 

„Zatím o nás neví. Chci, aby to tak zůstalo. Odletíme, ano? S Nathanem. Vezme nás na 

svou loď a zmizíme,“ navrhoval Dar. 

„Neměl bys, já nevím, třeba hájit svoje území?“ zeptala se Erin opatrně. Marně z paměti 

lovila, co se kdy dozvěděla o společenství těch divných bytostí, které jeden druhého nesnášeli 

a jediní, se kterými byli ochotní komunikovat a nějak vycházet, byli jejich hostitelé. 

„Ty jsi moje území.“ Dar k ní natáhl ruce a sevřel jí ramena. 

Erin překvapením hekla. Nikdy ji nenapadlo, že by se o ni mohl Dar bát až tolik, aby 

utíkal. 

„Tak dobře,“ souhlasila, než se Daru podařilo stiskem jí vmáčknout ramena do páteře. 

„Domluvím se s Nathanem a odletíme.“ 

 

Edward Bosh vystoupil ze vznášedla a rozhlédl se po ošuntělém hangáru cizí lodi. Znaky 

na jejím trupu byly pozemské, ale na zaslaný signál nikdo neodpověděl. Museli počítat s tím, 

že bude plavidlo opuštěné nebo, v horším případě, plné mrtvol z nějaké nechutné vesmírné 

bitvy. 

Právě ho napadla ještě nechutnější neznámá epidemie řádící na palubě, když se bez jeho 

pokynu otevřel vstup do nitra lodi a na prahu stáli tři vyzáblí a zarostlí muži.  
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Vojenský doprovod namířil zbraně a zase je váhavě sklonil. Ti tři opravdu nevypadali na 

to, že by se pustili do boje. 

„Vítejte, neznámí vetřelci, na pozemské lodi Dakota,“ zaskřehotala jedna z postav. Ed si 

nebyl jistý, která to byla, ale vlastně to bylo jedno. Kývl na vojáky a postoupil dopředu. 

„Zdravím vás, jsem Edward Bosh z pozemské vesmírné lodi Odyssey. Vracíme se z daleké 

cesty. Můžeme vám nějak pomoci?“ Poslední věta z něj vypadla zcela mimovolně, když se 

pozorněji zadíval na tři muže před sebou. 

Collin zašilhal po Shawnovi a ujal se slova: „Nějakou pomoc bychom uvítali. Co takhle 

dopravu k Zemi nebo aspoň opravu hyperprostorového pohonu?“ nadhodil. „A vůbec – 

půjdete dál?“ Mávl rukou někam za sebe. 

„Děkujeme, pane…“ Ed udělal důraznou pomlku, ale muži už se otočili a odcházeli.  

„Musíme za Oliem,“ zašeptal Shawn. „Leží na můstku, a kdo ví, co mu je. A vůbec, jak se 

dostal z ošetřovny?“ 

Zach i Collin jen trhli rameny na znamení, že nevědí. Za zády cítili cizí lidi a byli z nich 

dost nervózní 

Ed se cítil trochu zmateně. Kde je zbytek posádky? Co je to vůbec za loď? Ti muži byli ze 

Země, o tom byl přesvědčený, ale jejich chování bylo tak podivné, jakoby – Zarazil se, když 

ho napadlo možné řešení. Vypadalo to, jakoby ti muži byli na palubě už dlouho sami. Znovu 

se rozhlédl a představil si, jaké by to bylo, být tady zavřený týdny, měsíce, možná roky jen 

s dalšími dvěma společníky. Otřásl se, když mu připadalo, že se na něj stěny sesypou a zavalí 

ho, až se pod nimi pomalu udusí. 

Ti tři je mezitím dovedli na můstek a než tam došla návštěva, skláněli se všichni na ležícím 

tělem dalšího nuže. 

„Kdo to je?“ zeptal se Ed a kývl na jednoho z vojáků, který měl zdravotnický výcvik. 

„To je Olie. Oliver Martens, velitel pozemské lodi Oregon,“ odpověděl Zachary, aniž zvedl 

hlavu. 

„Oregon?“ nechápal Ed. „Ale tohle je Dakota.“ 

Shawn ustoupil, aby se k Oliemu dostal zdravotník a ohlédl se na Edwarda. „Jasně, že je to 

Dakota,“ souhlasil. „Oregon už dávno není.“ 

„Kolik vás tu dohromady je?“ zeptal se velitel vojáků. Stál mezi otevřenými dveřmi a 

střídavě se díval na můstek a do chodby. Obojí vypadalo značně neudržovaně a můstek 

dokonce tak, jako by tam bydlela tlupa pravěkých lovců. 

Collin se přesvědčil, že o Olieho bude dobře postaráno a narovnal se. 

„Říkali jste, že jste z Odyssey a letíte na Zemi?“ ujistil se, že si pamatuje všechno dobře. 

Po Edově kývnutí se podíval na Shawna a Zacha a nadechl se k delší řeči: 

„Jsme tady jen my čtyři. Oliver Martens, kapitán zničené lodi Oregon a nyní velitel 

Dakoty, zbrojní důstojník Shawn Hopkins, technik Zachary Powel a já jsem pilot. Nicholas 

Montgomery. Jak jsme tu dlouho, to je sporná otázka. Řekl bych, že od boje s Wraithy, kdy 

Země přišla o Atlantis, ale to vám asi moc neřekne. Jak to, že jste – Odyssey odlétala strašně 

dávno, museli byste být…“ zamotal se do úvah, proč posádka Odyssey vypadá tak mladě, 

když by tam měli být všichni roztřesení staříci a stařenky. 

„Jsme druhá generace,“ zbavil ho Edward pochyb. „Už nám dorůstá i třetí,“ pousmál se. 

„Kolik času jste tady strávili, to poznáme z lodních záznamů. Určitě to byla dlouhá doba,“ 

dodal zamyšleně. „Pustili jste nás dovnitř docela rychle,“ pokračoval v přemýšlení nahlas. 

Collin se zasmál. „Pořád tu byla šance, že nejste skuteční, nebylo by to poprvé. A i 

kdybyste byli a neměli přátelské úmysly – co byste s námi tak asi udělali? Vyhodili nás do 

vesmíru kvůli získání lodi?“ Potřásl pobaveně hlavou. „Na rozdíl od nás byste tu umřeli 

hlady.“ 

Shawn se po Nicholasových posledních slovech rozesmál nahlas a Zach se tiše zubil.  
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Edward si pomyslel, že vyprávění těch tří, případně čtyř, bude hodně zajímavé.  

„Půjdeme na Odyssey. Musíme prověřit, jestli je možné obě lodi propojit a dostat k Zemi 

společně,“ rozhodl. Už se těšil, jak se na tyhle čtyři trosečníky bude tvářit Amanda. 

 

 

 

98. Druhotný zásah 

 

„Tady.“ Marsela nevěděla, jestli má ječet radostí nebo šeptat, aby odpočívající lodě 

neprobudila. 

Jolla se přizvedla v kapitánském křesle s očima upřenýma na obrazovku. Byly to asi dvě 

hodiny, co se Eugen odešel trochu vyspat a předal jí velení. Nekonečné hledání se na všech 

podepsalo, ale zatímco nižší důstojníci se ve službě pravidelně střídali, kapitán Celeste Grey 

zůstával na místě, dokud udržel oči otevřené. Jolle se nechtělo ho budit tak brzy, ale věděla, 

že by jí neodpustil, kdyby to neudělala. 

„Kolik jich je?“ zeptala se. „Nějaká aktivita?“ Chtěla mít co nejvíc informací, než se 

Eugen probudí. 

„Osm, deset, celkem patnáct,“ počítala Marsela nahlas. „Patnáct velkých a šest malých,“ 

doplnila po tom, co sondy znovu opatrně obkroužily uskupení lodí. 

„Vzbuďte kapitána a Terys Hallovou,“ řekla Jolla. Ne, že by měla paní Hallovou v takové 

oblibě, ale uznávala, že na střeleckém postu Celeste Grey je Terys nejlepší. Zástupkyně 

velitele se opřela v křesle a zamyšleně se dívala na vznášející se lodě. Vypadaly jako obří 

vodní predátoři mírumilovně klimbající uprostřed oceánu. Až se proberou, ukáží zuby.  

Eugenu Khiari trvalo skoro čtvrt hodiny, než se objevil na můstku. Zíval na celé kolo, ale 

sotva uviděl čelní obrazovku, napřímil se a spustil palbu dotazů. Jolla byla připravená a na 

všechny odpověděla krátce ale jasně. 

Patnáct mateřských lodí a osm křižníků – ty poslední dva Marsela objevila až po dalším 

obletu sond – bylo ukryto ve stínu obří plynové planety. Jollu napadlo, že Marsela musela mít 

velké štěstí nebo nepřirozeně vyvinutý smysl pro ukryté věci, když si jich dokázala všimnout. 

Všechny wraithské lodě byly v klidovém režimu, nehýbaly se a nevydávaly žádnou energii. 

Žádná malá doprovodná plavidla, žádné sondy a skenery, skoro by se chtělo říct ‚mrtvo‘. Ale 

posádka Celeste Grey věděla, že wraithské lodě jsou všelicos jiného, jen ne mrtvé. 

„Odešlete zprávu na Zemi,“ otočil se Eugen k Marsele. „Pozici a počet. Zbytek, až s nimi 

něco provedeme. Rozhodně tu nejsou všichni. Parchanti. Rozdělili se.“ Jeho tajné přání, najít 

všechny Wraithy v jednom hnízdě, právě vzalo za své. Teď se budou muset snažit tuhle 

skupinku zlikvidovat dřív, než se brouci proberou a varují ostatní. 

Terys seděla na místě střelce a nenápadně si procvičovala prsty, aby byla připravená 

k rychlé palbě.  

„Nejlepší by bylo,“ přemýšlel Eugen polohlasně, „poslat na každou tu loď střelu tak, aby 

explodovaly současně.“ Zaťukal si prstem o rty. „Ale nejsou na to ve výhodné pozici,“ 

pokračoval a natočil schéma umístění nepřátelských plavidel z jiné strany. 

„Tak pošleme na pár lodí Jumper s hlavicí. Nechá ji tam, odletí a odpal budeme 

koordinovat odsud,“ navrhla taky polohlasně Jolla. 

„To by šlo,“ pokýval hlavou Eugen, „ale pošleme nálož na každou loď. Nechci nic 

riskovat.“ 

„Možná,“ zamumlala Marsela a podívala se na velitele, jestli může pokračovat. „Možná,“ 

řekla hlasitěji po Eugenově kývnutí, „by bylo dobré zjistit na některé té lodi, kde jsou ostatní. 

Pokud je tady někdo, kdo se v jejich lodích dobře vyzná a ví, kde hledat záznamy.“ 
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„Poletím v jednom z Jumperů,“ navrhla Jolla. „Studovala jsem wraithské lodě a jejich 

techniku, i když bych neřekla, že jsem odborník.“ Malinko se ušklíbla. Bandu odborníků měli 

na velitelství SGC. Jolla se s nimi párkrát setkala a neudělali na ni žádný velký dojem. Byl to 

samý důchodce nebo od pohledu podezřelá osoba. A třeba Andoriel Norová byla kombinace 

obojího, ať už vypadala, jak chtěla. 

„Připravte to,“ souhlasil Eugen. Do kapitánského křesla si zatím nesedl. Bál se, že by 

v něm během příprav útoku únavou usnul. 

Zbraňoví specialisté se dvacet minut hádali, jakou výbušninu bude nejlépe použít, a 

dohadovali se s Jollou nad plány lodí, kam ji umístit. V každém Jumperu měl být pilot a pár 

vojáků, aby odnesli nálož na určené místo. Měli rozkaz pohybovat po dvou nebo po třech 

mužích, kdyby v lodích nebylo tak klidno, jak se to jevilo zvnějšku. V jednom ze vznášedel 

poletí Jolla, aby se podívala do wraithského terminálu, kde jsou ostatní shromaždiště. Ten 

bude mít o trochu práce méně, protože Jumperů měla Celeste Grey jenom šest. Ten s Jollou 

bude mít na starost tři nepřátelské lodě, ostatní se podělí o zbývající. 

Za hodinu začaly z hangáru Celeste Grey vylétat první Jumpery, v půli cesty k wraithským 

plavidlům zapnuly maskovací zařízení a jejich další postup mohli z můstku Celeste Grey 

jenom odhadovat. 

Terys nepokojně poposedávala a pořád si procvičovala prsty. Zdálo se jí, že už jsou moc 

dlouho na jednom místě a každou chvíli je objeví wraithské hlídka. Není přece možné, že by 

Wraithové neudělali nějaká bezpečnostní opatření a jen se prostě uložili ke spánku. 

Čas se natahoval k nepřečkání. Posádky Jumperů měly radiový klid, aby nic nevyrušilo 

klimbající Wraithy, takže nebyly k dispozici žádné průběžné informace o jejich postupu. 

„Otevřete hangár,“ ozval se najednou hlas a u Celeste Grey se objevila první várka 

vznášedel. 

„Tři jsou doma,“ vydechla Marsela. 

„Zbytek taky,“ zamumlala Terys skoro zklamaně. 

„Jsou všichni?“ zeptal se Eugen obsluhy hangáru. 

„Jsme tady, nálože jsou na místě, mám nějaké souřadnice,“ vzala si slovo Jolla a jen kývla 

na hlídku u vchodu do vnitřních prostor lodi. 

Celeste Grey odletěla na největší možnou vzdálenost, ze které bylo možné nálože odpálit. 

Eugen Khiari se předklonil v křesle, pootočil hlavu, aby viděl na Terys a krátce kývl. 

Terys vycenila zuby v širokém úsměvu a jemně klepla do obrazovky. 

Na okraji plynového obra se zablýskalo. 

„Hlášení!“ Eugen se snažil mluvit klidně, ale moc mu to nešlo. 

Než se kdokoli nadechl k odpovědi, objevila se u obří planety namodralá záře a rychle se 

šířila. 

„Pryč!“ zařvala Jolla. 

Lugh Michael spustil nadsvětelný pohon a vklouzl s Celeste Grey do hyperprostorového 

tunelu těsně před tím, než je zasáhla vlna po výbuchu. Odpálením wraithských lodí zažehli 

okolní plyny a zničili nejenom wraithská plavidla, ale i celou planetu, u které se schovávala.  

„To bychom měli,“ vydechla Jolla. „Jestli někdo z Wraithů hlídá, tak máme problém.“  

„To se uvidí za chvíli. Kde máš ty souřadnice?“ zeptal se Eugen. Bylo zbytečné plakat nad 

zničenou planetou. Pokud si další várka nepřátelských lodí zatím ničeho nevšimla, zopakují si 

Pozemšťané předešlý úspěšný postup. „Pošlete zprávu na Zemi se všemi podrobnostmi,“ 

otočil se k Marsele. 

Na místo označené Jollou se dostali za šest dní. Byla to dlouhá doba a Eugena často 

napadlo, proč jsou Wraithové tak daleko od sebe. Pořád se nemohl smířit s tím, že nebyli 

všichni na jedné hromadě. 



381 

 

Druhou várku nepřátelských plavidel našli docela snadno. Schovávala se na okraji pásu 

asteroidů a nevypadalo to, že by věděla o nebezpečí, které se k nim pomalu blížilo a 

využívalo každý kamínek jako úkryt před případnými zvědavými kamerami sond.  

„Je jich tady víc.“ Jolla se zvedla a popošla k centrální obrazovce, 

„Ale pořád nejsou všichni,“ zavrčel na to Eugen. Ze Země přišla zpráva, že se mají 

vystřídat s Jennifer Keller. Nechali je ještě dokončit započatou akci s dalším shromaždištěm 

Wraithů, ale jakmile s nimi skoncují, chce Nathan Velenský svoji loď zpátky. Pro Eugena to 

znamenalo, že nejspíš zůstane trčet na Zemi. Na druhou stranu, Jolla získala jenom 

souřadnice, na kterých se Celeste Grey právě nacházela. Jestli se jim nepodaří získat další, 

bude Jennifer Keller hledat naslepo podobně, jako začínala Celeste Grey. 

„Jsme na správné pozici, můžeme vypustit Jumpery s náložemi,“ řekl Lugh Michals 

v pilotním křesle. 

„Tentokrát to bude delší,“ trochu si povzdechla Jolla. Wraithských lodí bylo víc a byly 

rozmístěny na mnohem větší ploše, než to předešlé uskupení. „Začneme odzadu, čtyři letouny 

se budou muset vrátit pro další náklad, víc než pět souprav výbušnin do nich prostě 

nenacpeme.“ Zamračila se. Čím déle to bude trvat, tím větší je šance, že je Wraithové objeví.  

„Budeš mít víc času na hledání dalších Brouků,“ řekl s přemáháním Eugen. Nechtělo se 

mu přenechat další likvidaci Wraithů někomu jinému a právě ho napadlo, že ani neví, kdo 

bude Jennifer Keller velet. Evan Lorne to nebude určitě, ale dál bylo několik možností. Další 

loď, která se teprve začínala stavět, zatím neměla jméno, natož, aby byla vybraná posádka.  

Lehce zatřásl hlavou, aby mu myšlenky přestaly utíkat na Zemi, a přinutil se myslet na 

současnost. Měli před sebou skoro padesát lodí a nikdo si netroufnul odhadnout, jestli je 

nepřátelé objeví hned, uprostřed práce, na jejím konci, nebo budou mít stejnou dávku štěstí 

jako v prvním případě. 

„Piloti mají určené cíle, první náklad je na palubě, čekáme na paní Jasiri,“ ozvala se 

Marsela z hangáru. Tentokrát byla příprava mnohem jednodušší než poprvé. Všichni věděli, 

co mají dělat. 

Jolla přešla můstek a na chodbě se rozběhla tryskem. 

„Maskování zapněte okamžitě po opuštění hangáru. Nezapomeňte na radiový klid. Start 

v okamžiku, kdy budete připraveni,“ řekl Eugen. Podíval se na Terys Hallovou a neudržel 

úsměv. Bojovnice byla nachystaná k útoku, jakmile se naskytne příležitost. 

„Odlétají,“ hlesla Marsela. 

 

„Trvalo to trochu déle, ale můžeme vyrazit,“ řekl Phil. Dakota byla několika body spojená 

s Odyssey a kolem obou lodí se vznášela ochranná duhová koule. 

„Prošla jsem výpočty. Dobrá práce,“ řekla Amanda. „Ti čtyři jsou pořád tam, kde byli 

předevčírem?“ Otázka směřovala k Edwardovi. 

První důstojník se zašklebil a kývl. Nicholas Montgomery odmítl opustit Dakotu. Zachary 

Powel a Shawn Hopkins se uvolili přestěhovat se na Odyssey, ale jejich setkání se členy 

posádky většinou nedopadalo dobře, tak skončili dobrovolně zavření ve svých kajutách a 

přijímali jen návštěvy Edwarda Bosche. Oliver Martens ležel na ošetřovně a nikdo nevěděl, co 

s ním má dělat. Rána na hlavě mu mokvala a každou chvíli měnila barvy, Olie mluvil z cesty, 

omdléval a hned byl zase plný elánu a s jasnou myslí. Lékař usoudil, že se v něm snaží usadit 

neznámá entita, ale jak ji vypudit nebo zlikvidovat, na to nedokázal přijít. 

Amanda nic víc neočekávala, tak se pootočila k hlavní obrazovce a řekla: „Pane Josere, 

spusťte to.“ 

 

„Jolla a její tým našli ještě dvě lodi schované za větším balvanem,“ řekl Lugh. „Vzali další 

nálože a letěli tam.“ 
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Eugen váhal, jestli má protočit oči nebo tiše jásat, že bude zničeno víc Wraithů. Všechny 

ostatní Jumpery už byly zaparkované v hangáru a jejich posádky se většinou sešly v jídelně. 

Nálože ve wraithských plavidlech tiše čekaly na naplnění svého účelu. 

„Co to, sakra….?!“ vykřikla Terys. 

Mezi wraithskými loděmi se rozlila barevná záře. Rostla a sílila a lodě, které zasáhla, 

vybuchovaly jedna podruhé stejně, jako se tříštily kameny v pásu asteroidů. Záře se rychle 

přibližovala k Celeste Grey. Lugh Michals pustil podsvětelné motory i trysky pro jemnější 

korekce a snažil se vyhnout ničivému světlu. Skoro se mu to podařilo, i když levý bok a část 

zádi byly podivně zkroucené a prasklinami namáhaného trupu unikal vzduch. 

Záře pohasla a Eugen tichounce vydechnul s přáním, aby to byl konec. Namísto záře se 

najednou objevilo zvláštní členité plavidlo, rozštěpilo se a jeho větší část se rozletěla 

mohutnou explozí. 

 

Nicholas Montgomery ležel ve své kajutě na Dakotě a mračil se do stropu. Posádka 

Odyssey se všemožně snažila, aby se mezi nimi cítil dobře, ale pro pilota nebylo jednoduché 

se najednou přizpůsobit takovému počtu neznámých lidí. Tři dny se snažil žít mezi nimi a pak 

utekl zpátky do známého prostředí Dakoty a vůbec mu nevadilo, že v ní zůstal sám. Jeho loď 

byla připoutaná k Odyssee a obě plavidla měla společně putovat k Zemi nějakou neznámou 

metodou, kterou Zach pojmenoval ‚přískokem vpřed‘. 

Collin cítil, že se lodě chystají ke skoku. Stěnami Dakoty probíhalo nervózní chvění, 

mohutnělo, až se rozdrnčel každý kousek vybavení, a skončilo mohutným zapraskáním. 

Collin vyskočil a hnal se na můstek, aby zjistil, co se vlastně stalo. Podle Josera Velikého, 

jak Nicholas okamžitě začal v duchu říkat hlavnímu inženýrovi Odyssey, probíhal skok bez 

vedlejších účinků. Právě tento skok nějaké vedlejší účinky určitě měl. 

Collin zapnul všechny sondy a skenery, co jich ještě na Dakotě fungovalo, aby zjistil, co se 

děje. 

Na hlavní obrazovce se postupně rozblikal neuvěřitelný pohled do okolí lodě. Rozsah 

zkázy v první chvíli Collin nedokázal odhadnout, ale postupně si uvědomoval, že Odyssey 

zmizela, kolem létají trosky jistě z více než jedné lodi a na trup bubnuje drobná kamenná tříšť 

z rozbitých kusů v blízkém pásu asteroidů. Při dalším pohledu si uvědomil, že na okraji 

zorného pole je neznámá loď. Nechal si přiblížit její trup a usoudil, že by mohla být 

pozemská. Po chvíli pátrání objevil i její jméno. Celeste Grey. Z neznámého důvodu si 

vzpomněl na Erin Velenskou. 

Podíval se na komunikaci a napadlo ho, že ji ještě určitě nikdo neopravil. Bude se 

k Celeste Grey muset vypravit osobně a zjistit, co se stalo. 

 

 

 

99. Odražená střela 

 

Krabat se nedůvěřivě zadíval na hlášení jedné z lodí. Zpráva byla poměrně dlouhá a 

doplněná obrazovou přílohou. Podle ní na jedno wraithské tajné shromaždiště zaútočily 

pozemské lodě tak silně, že se při tom obě poškodily, a z téměř padesátky wraithských 

plavidel zůstalo jen jedno, které se skrývalo za velkým kusem skály trochu stranou od 

ostatních. Krabat se nad tím ušklíbl. Některé královny si zakládaly na své jedinečnosti až do 

té míry, že zůstat mezi loděmi s jinou královnou nebo bez královen, které jim nebyly 

podřízeny, pro ně bylo nemyslitelné. 

Teď se to ovšem hodilo. 
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Krabat znovu otevřel obrazovou přílohu a pomalu procházel jeden otisk za druhým. Nad 

menší pozemskou lodí se zarazil. Někde ji už viděl, ale bylo to tak dávno -. Přestal pátrat 

v paměti a soustředil se na další obrazy. Z pásu asteroidů byl vykousnutý oblouk právě 

v místě, kde se wraithské lodi původně ukrývaly. Po zásahu tam nezbylo nic než prach a pár 

bezvýznamných kousků neidentifikovaných trosek. Na okraji té zkázy se vznášela dvě 

pozemská plavidla. Jedno bylo stěží rozeznatelné kvůli velice chytrému odstínu barvy, který 

splýval téměř s každým pozadím, a ta druhá, menší, tu nechal kdysi dávno odletět potom, co 

díky upravenému zařízení Attero dokázali zničit mnoho nepřátelských plavidel včetně hrozivé 

městské lodi nazývané Atlantis. Tak až sem se dostali? pomyslel si Krabat. Když tu loď 

nechávali na místě, byl přesvědčený, že už ji nikdy neuvidí, protože se rozpadala a 

z hyperpohonu jí nezbylo vůbec nic. Posádka toho plavidla měla obdivuhodnou vůli k životu.   

Zamrkal, aby usměrnil myšlenky k současnému problému, a nechal vyvolat poslední data 

ze sond, které monitorovaly další tři wraithská hibernační seskupení. Čtvrtou sondu nechal 

bez povšimnutí. Věděl, že u ní najde to, co viděl v hlášení jediné přeživší lodě, jen to bude 

méně zřetelné kvůli větší vzdálenosti od cíle zaměření. 

Dvě soustavy plavidel odpočívaly na správných souřadnicích a kolem nich byl klid. Třetí 

ukázala jenom prázdný kus vesmíru. Krabat se zamračil. Sonda se zřejmě nějakým vnějším 

zásahem pootočila. Zadal jí nové pokyny a čekal, až se přenášený obraz posune na správnou 

pozici. 

Mezitím se zamyšleně díval na zprávu a přemýšlel, jestli ji má poslat veliteli Aceovi. 

Věděl, že opustil hibernační komoru, jakmile se všechny královny uložily ke spánku, a hledá 

ochranu před jedem, který se šíří ze Země. Rozhodným pohybem hlášení odeslal na Aceovu 

loď. Velitel by měl vědět, co se děje dřív než se rozhodne, že na Zemi navštíví své uctívače. 

Krabat nepochyboval, že k takové návštěvě brzy dojde. Nedalo se počítat s tím, že se lidé 

ozvou sami. 

Počítač tiše pískl, aby upozornil, že korekce sondy byla provedena a načítají se nejnovější 

data. 

Krabat se zadíval na obrazovku, opřel se rukama po obou stranách pultu a přiblížil obličej 

těsně k napnuté bláně. Byla na ní vidět část vesmíru s vyznačenými záchytnými body. Slunce 

nejbližší solární soustavy, propočítaná dráha komety, mlžný obláček vzdálené jiné galaxie. 

Ale v popředí toho všeho chyběla obří plynná planeta s hrstkou wraithských lodí. Nezbylo po 

nich vůbec nic. 

Krabat nastavení sondy ještě dvakrát zkontroloval, než přesvědčil sám sebe, že se opravdu 

dívá na správné místo. 

Chodbami wraithské lodi se spící posádkou se rozlehl jeho vzteklý výkřik. 

 

Ace pročítal zprávu odeslanou z Krabatovy lodi i s dodatkem o zničení dalšího uskupení a 

pevně k sobě tiskl rty, aby z nich neuniklo něco, co by procházející trojčlenná hlídka vojáků 

mohla považovat za projev slabosti. Krátce potvrdil převzetí vzkazu a jedním slovem schválil 

zesílení hlídek ve stíhačkách. Občasný průlet okolím nebyl dostačující. 

Ohlédl se a pokývl na Zaka. 

„Poletím na Zemi. Od Radka přišel pulz značící, že má nové informace, a pokusím se 

sjednat příměří,“ řekl. K poslednímu rozhodnutí došel právě v té chvíli. Připadalo mu, že mezi 

Pozemšťany má dost přátel na to, aby mohla proběhnout neoficiální schůzka. Navíc, pousmál 

se, přesvědčí Andoriel k návratu na loď. Měl čas přemýšlet o jejich divném rozloučení a po 

znepokojivém snu o válce se Zemí pochopil, že chce mít Áju na dohled. Nebo pod dohledem. 

Tak si zvykl na telepatii mezi nimi, že slovní komunikace vázla na základních věcech. To se 

musí změnit. 

„Přivez ji s sebou,“ vpadl mu do myšlenek Zak. I on myslel na Andoriel. 
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Ace přikývl a odešel do hangáru, aby si vybral malou přepravní loď. Nepochyboval o tom, 

že cestou zpět bude mít společnost. 

 

„A tak jsem tady,“ skončil hodně zkrácené vyprávění Nicholas Montgomery. Seděli s 

Eugenem Khiari v jeho pracovně a velitel při Collinově vyprávění jen nedůvěřivě vrtěl 

hlavou. Na osudové setkání Atlantis s Wraithy se pamatoval. Tehdy právě nastoupil do 

vesmírné akademie a zničení většiny pozemských lodí jím otřáslo tak, až si říkal, jestli by 

jako námořní kapitán neměl víc šancí k uplatnění. Na Zemi neměl nikdo ani tušení, že se 

jedna z lodí zachránila. Podíval se na obrazovku a s povzdechem přijal skutečnost, že Dakota 

dál nepoletí. Loď byla tak zničená, že bylo s podivem, kam až doletěla, a nedávný výbuch 

v její bezprostřední blízkosti ji dorazil úplně. Ještě vydržela, než se jim podařilo dopravit pana 

Montgomeryho na palubu Celeste Grey, a pak se začala pomalu rozpadat. Na monitoru bylo 

vidět, jak se oddělují jednotlivé kusy a odplouvají pryč. 

Collin se díval tam, co Eugen. Zvedl ruku a přejel prsty po obrazu. 

„Děkuju,“ zašeptal. 

Eugen Khiari zamrkal, aby si srovnal myšlenky, a dotkl se interkomu. 

„Pane Hanelle, hlášení o stavu lodi. Můžeme letět domů?“ Po krátké odpovědi a ještě 

kratším rozkazu Celeste Grey zmizela v hyperprostorovém okně. 

 

„Takže další souřadnice nemáte?“ Thomas Hidllet nervózně zaklepal prsty o stůl. 

Eugen po něm loupl očima. Tenhle Thomasův zlozvyk nesnášel. I proto si dával na čas 

s odpovědí a nejdřív se zavrtěl na židli, natáhl nohy a zase je pokrčil a zvedl a zase položil 

dlaně na stehna. 

 „Než došlo k výbuchu, Jolla začala posílat zprávu. Nepřišla celá, ale něco se z ní 

vytáhnout dalo,“ řekl neochotně. Přesně věděl, co bude následovat. 

„Má pan Velenský na Celeste Grey všechna data? Nechce otálet víc, než je nutné.“ 

„Všechno je v lodním počítači.“ 

Thomas se na Eugena podíval. Něco se mu na tom nezdálo. „Takže se k těm informacím 

dostane,“ konstatoval spíš, než se ptal. 

Eugen se neznatelně ušklíbl. Souřadnice byly schované za jeho osobním kódem. Než mohl 

váhavě kývnout, ozval se Nat z orbity. Ohlásil, že drobné opravy proběhly, celá posádka je na 

palubě a vydává se na cestu k dalšímu wraithskému stanovišti. S kapkou škodolibosti 

poděkoval Eugenovi za data a po Tomově potvrzení, že mohou letět, se v reproduktoru ozvalo 

cvaknutí vypínané komunikace. 

„Víte, co Eugene? Jděte si odpočinout. Pozítří se máte hlásit v Mohavské poušti, tak ať jste 

ve formě. Zkuste třeba nějakou masáž,“ poslal Thomas Eugena pryč. 

Sotva se za panem Khiari zavřely dveře, zavrtěl pobaveně hlavou. Původně byl rozhodnutý 

mu říct hned, že dostane velení na další vesmírné lodi, kterou se jim podařilo postavit, ale jak 

pochopil, drobné legrácky Eugenovi nebyly cizí, tak ať ještě chvíli tápe, co s ním bude dál, 

než ho Elizabeth McKayová představí stříbrné krásce jménem Samantha Carter. 

Znovu zabubnoval prsty o stůl, přisunul si poslední zprávu a začetl se do stručného výpisu 

z toho, co si Nicholas Montgomery pamatoval o cestě Odyssey. 

To bylo další velké překvapení. Všichni si mysleli, že jak Dakota, tak Odyssey jsou 

nenávratně ztracené i se všemi členy posádky, ale zatím - posádka Odyssey zřejmě našla 

Veitoňany a pozvala je na Zemi. 

‚Jen aby to nebylo horší,‘ pomyslel si a podíval se na hodiny. Do odchodu mu zbývala 

ještě spousta času, ale právě ho napadlo, že tentokrát k Andoriel nepřijede s prázdnou. 
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„Jak si to představuješ, že si ‚tady uděláme přestávku‘?“ vyjel Nathan Velenský na svoji 

matku. Řítili se hyperprostorem a Erin si právě usmyslela, že je čas zastavit. 

Unaveně se na něj podívala. „Prosím, věř mi. Nezdržím vás dlouho. Jen se kouknu na 

jednu planetu, kterou budeme míjet asi za patnáct minut, a Celeste Grey zase hned poletí.“ 

Nat se na ni mračil, ale věděl, že stejně udělá, co matka chce. V posledních dnech bral její 

neměnný vzhled za své a scházela mu téměř před očima. Většinu času ve své kajutě ležela 

otočená ke zdi. Dost mu to vadilo, protože se těšil, že až jí ukáže svou loď, přijde s nějakým 

chytrým nápadem na zlepšení čehokoli, co ji právě zaujme, a bude se chtít do změn zapojit. 

Zatím to tak nevypadalo. Loď si sice prohlédla a projevila patřičné nadšení, ale pak ji už 

zajímala jenom nějaká pustá planeta na jejich cestě. 

Dramaticky si povzdechl, rozhodil ruce a odešel zařídit tu přestávku. 

Erin se svalila na lůžko a čekala, že se hned přihlásí Dar. Nepřihlásil. Nechával ji 

v nejistotě, co na té planetě, kam se tolik chtěl dostat, budou dělat, takže občas pustila fantazii 

na procházku a vymýšlela nejneuvěřitelnější věci. Většinou jí tichý hlásek v hlavě zašeptal 

„samá voda“. Věděla, že to nemůže být Dar, a také věděla, že má ten hlásek nejspíš pravdu.  

 

„Pane Hidllete, je tady Wraith a chce s vámi mluvit,“ hlásil voják od hlavní brány 

komplexu. 

„Cože?“ vypadlo z Thomase. „Kdo?“ 

„Thomasi Hidllete, kdysi mi John Sheppard říkal Todd. Jestli je na vaší základně, potvrdí 

vám to. Přišel jsem vyjednat příměří.“ 

Hluboký hlas rozechvíval reproduktor a Thomasovi přeběhl mráz po zádech. To byl ten 

Wraith, který se snažil vyléčit Andoriel. Ten, se kterým už zase chtěla odejít, kdyby se vrátil. 

Příměří? To určitě! 

„Do zasedačky. Všechna bezpečnostní opatření,“ řekl krátce v odpověď. 

V zasedací síni SGC kromě Wraitha a tří vojáků s připravenými zbraněmi postávali dva 

členové protiwraithského kroužku. Berenika Brathová byla dost vyděšená, ale ještě víc byla 

zvědavá na toho tvora, o kterém tolik slyšela. Držela se poblíž vstupu a sledovala wraithského 

velitele široce otevřenýma očima. John Sheppard stál proti ‚svému‘ Toddovi a trochu 

závistivě si ho prohlížel. 

„Vypadáš pořád stejně,“ uznal po dlouhém zkoumání. 

Ace pokývl hlavou a mlčel. O Sheppardovi se to samé říct nedalo a povědět pravdu nebylo 

diplomatické. 

„Tak co chceš?“ řekl místo pozdravu Thomas. Celou cestu do zasedačky přemýšlel, co 

s tím Wraithem udělá, až odmítne jeho žádost, prosbu, rozkaz nebo cokoli jiného, co mu 

velitel přednese. Řešení ho zatím nenapadlo. 

Velitel se na něj usmál. „Také ti přeji krásný den,“ pozdravil s malou ironickou úklonou. 

„Stejně tak i vám všem,“ dotkl se pohledem Bereniky, která ze sebe nedokázala ani při jeho 

příchodu ani teď vypravit slovo. Wraith se posadil ke stolu, položil na něj ruce a odpověděl na 

dotaz Thomase: „Promluvit si. Chci si jen si promluvit.“ 

Jako první si proti němu sedl John, pak následoval Tom a kousek stranou si sedla i 

Berenika. Thomas se rozhlédl po vojácích, okázale položil před sebe na stůl pistoli a pokynem 

ruky poslal stráže pryč. 

„Útočíte na naše lodi, i když vás neohrožují,“ začal Ace po krátké odmlce. 

John si opovržlivě frknul. 

Ace se na něj podíval a pak se zase otočil na Thomase. Dohadování se rozjelo. Wraith 

předkládal možnosti, nabízel kompromisy a Pozemšťané všechno odmítali. Po hodině se Ace 

pomalu vrátil zpátky k židli, ze které během té doby rozzlobeně vyskočil, ale neposadil se. 

Krátce se podíval na Johna. Pokud věřil, že se mu podaří bývalého velitele expedice Atlantis 
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přesvědčit, spletl se. John sice vypadal jinak a zdál se křehčí a lépe ovlivnitelný, ale uvnitř byl 

tvrdší než dřív. 

„Vyhlašujete nám tímto válku, víte to?“ zeptal se. Po Thomasově pokrčení rameny kývl, že 

rozhodnutí bere na vědomí. „Pak tedy odejdu.“ 

Thomas zvedl ruku a zase ji spustil, aniž se dotkl komunikátoru. „Odejdeš. Sám a hned,“ 

řekl důrazně. 

Veliteli se lehce zkřivily rty. Neměl v úmyslu prozrazovat své další plány. 

„Cože?“ zeptala se zmateně Berenika 

„Andoriel zůstane na Zemi stejně, jako všichni ostatní, na které bys měl zálusk,“ 

pokračoval stejně důrazně Tom. 

Wraithův škleb byl tentokrát nepřehlédnutelný. 

„Zase Andoriel?“ zeptal se John výhrůžně a sáhl po pistoli na stole. „Na to zapomeň.“ 

„Odejdu s tím, s kým budu chtít,“ řekl vážně Ace. „Andoriel potřebuje další wraithský 

zásah, aby přežila, nevšimli jste si?“ 

Tom zbledl. Ája v poslední době stárla tak rychle, až mu z toho bylo úzko, a jediné, co z ní 

zůstávalo, byl její suchý humor. Sáhl po pistoli v Johnově ruce, aby svým dalším slovům dal 

větší důraz. Zachytil při tom prstem o spoušť a ke zděšení Bereniky se ozval výstřel. 

John a Thomas se společně podívali, kam míří hlaveň a tiše vydechli. Byla obrácená do 

prostoru mimo všechny živé bytosti v místnosti. John ustoupil a nechal zbraň v Tomově ruce. 

„Nikoho ze Země neodve…,“ začal Tom, když se vzpamatoval a opatrně položil pistoli 

zpátky na stůl. Otočil se přitom k Wraithovi a zarazil se uprostřed slova. 

Berenika stála s obličejem v dlaních a tiše vzlykala, John se mezitím zhroutil na nejbližší 

židli a mezi zuby drtil pár kleteb a děkovných modlitbiček, že nikoho nezastřelili.  

Wraithský velitel Ace stál ještě další dlouhou vteřinu, v očích překvapení, pak se pomalu a 

tiše sesunul k zemi. V bílých vlasech zadní části hlavy se mu rozlévala černá skvrna wraithské 

krve. 

„Je… je mrtvý?“ zašeptala Berenika. 

John se sehnul a dotkl se Wraitha. „Odražená střela,“ zamumlal. „Mrtvý,“ potvrdil po 

chvíli zkoumání a všechny modlitby odvolal. 

 

 

 

100. Něco o létání 

 

Erin Velenská obejmula syna a nechala ho na palubě Celeste Grey. Letěla jenom s pilotem, 

protože Nathan odmítl ji pustit úplně samotnou. Vojenský doprovod musela odmítnout tak 

důrazně, až to vypadalo jako hádka, než se Nat nechal přesvědčit, že na té planetě žádné 

nebezpečí nehrozí. 

„Budu tě sledovat,“ řekl nakonec výhrůžně. 

Erin se na něj usmála. „To budu ráda.“ 

Planeta byla sice pustá, ale s dýchatelným vzduchem. Pod nepřerušovaným příkrovem 

mraků se pěnil rozbouřený oceán a nad ním trčely ostré holé skály. 

„Úplný ráj,“ zamumlal pilot a na Erininu žádost posadil Jumper na jednu z mála rovných 

ploch mezi špičatými kameny. 

„Za pár minut jsem zpátky. Zůstaňte tady,“ řekla Erin a pilotovy protesty odbyla mávnutím 

ruky. Vystoupila a vydala se bez rozhlížení z pilotova dohledu. Našla si místo na kameni, 

který trčel do prostoru vysoko nad zpěněným oceánem, usadila se na něm a zavřela oči.  
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S trhnutím oči otevřela. Připadalo jí, že na okamžik usnula. Žádná změna se se na první 

pohled nestala. Pořád seděla na studeném kameni nad zuřícími masami vody. Ohlédla se a 

nasucho polkla. Kámen původně jen okrajem vyčnívající z masivu byl v jiné dimenzi spojený 

se skalní stěnou úzkou kamennou lávkou, která se už z větší části rozdrolila. Erin stačil jeden 

neopatrný pohyb, aby z lávky odpadl další kámen a zmizel v mlžném oparu nad divokým 

oceánem. 

„Něco bys s tím měla udělat, než spadneš,“ poradil jí hlas přímo před ní. 

„Kde jsi?“ zeptala se. Nikoho neviděla. 

„Koukej kolem sebe a začni něco dělat,“ poradil jí hlas. 

Těsně u její pokrčené nohy ležel kámen s ústy, která se právě zaklapla. 

„A co bys mi tak poradil, abych udělala?“ zeptala se Erin uštěpačně kamene. 

Kámen na ni vyplázl jazyk a mlčel. Z lávky se odrolil další kus. 

„Máš pusu, tak koukej mluvit,“ zavrčela Erin. 

Ústa z kamene zmizela. Místo, na kterém Erin seděla, se zakymácelo. Hmátla po kameni a 

hodila ho dolů. Výstupek se pohnul za ním. Erin vykřikla a zvedla ruce, jakoby se mohla 

něčeho zachytit. 

„No konečně. Mávej.“ Před Erin letící vstříc temné smrti na dně oceánu se objevil Dar. 

Byla si jistá, že je to on, i když tuto jeho podobu nikdy neviděla. Poloprůhledné tělo a velká 

křídla pokrytá něčím, co vypadalo jako duhové plátky, to bylo na hony vzdálené všemu, co jí 

zatím předvedl. 

„Mávej!“ křikl, když si uvědomil, že ho neposlouchá. 

Pohnula zvednutýma rukama a odlepila se od padajícího kamenného výstupku. Zvedla 

hlavu a prohlédla si své ruce proměněné ve stejná křídla, jako měl Dar. 

„A teď poleť.“ Nečekal na její reakci, prudce zabral a vyletěl vzhůru. Erin ho následovala 

pořád ještě překvapená, co si na ni vymyslel. 

„Tudy,“ naváděl ji do správného směru. 

Vysoko v mracích se objevila zlatavá záře. Čím víc se k ní blížili, tím byla jasnější, až 

vytvořila ovál s tak jasným okrajem, že Erin zase zavřela oči, ale pilně mávala rukama-křídly. 

Pod zavřenými víčky jí tančila černá a zlatá kola a v uších slyšela vysoký pištivý smích, 

který postupně přecházel do hlubokého dunivého chechotu. 

„Už toho nech, vypadá to směšně,“ zajíkl se chechtající se hlas. 

Erin otevřela oči a hekla, jak dopadla z výšky na zem. 

„Au,“ promnula si rukou naražené pozadí. 

„Tak tě tu vítám.“ Dar k ní natáhl ruku, aby jí pomohl vstát, a druhou rukou udělal široké 

gesto. 

„A tady budeš v bezpečí?“ zeptala se Erin. Vstala a rozhlédla se. Neviděla nic. 

„Oba tu budeme v bezpečí,“ ujistil ji Dar. „Asi by se to dalo nazvat útočiště.“ 

„Hmmm,“ pokrčila Erin nos. „A co tu máte k vidění?“ 

Kolem nich byla temnota protkaná miniaturními barevnými kroutícími se červíky. Dar 

viděla jen proto, že jemně světélkoval. 

„Netrpělivá, jako vždycky,“ smál se jí. „A to ještě nevíš o tom největším překvapení.“ 

„Nemám ráda překvapení,“ zavrčela Erin. Smích zazněl hlasitěji. 

 

Michael seděl vedle lůžka Mayi a díval se, jak spí. Netrpělivě pohnul rukou, ale ovládl se a 

ruku zase spustil. Na probuzení byl ještě čas. Jakmile otevře oči, bude potřebovat všechnu 

energii, kterou dokázala nějakým způsobem nastřádat. Zapletl si prsty u rukou do sebe, aby 

odolal pokušení ji budit. 

Maya hlasitěji vydechla, pootočila hlavu a otevřela oči. Michael poposedl, když se na něj 

podívala. 
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„Vyspala ses?“ zeptal se. 

Maya se na něj ušklíbla. Bylo v tom trochu rozpaků, protože občasná starostlivost a 

jemnost Michaela ji pořád ještě vyváděla z míry. 

„Tak vstávej!“ vykřikl, zvedl se a podal jí ruku. 

Maya se několikrát střídavě podívala Michaelovi do tváře, na jeho napřaženou ruku a 

zpátky. Zdálo se jí to všechno více než podezřelé. 

„Co ta péče?“ zeptala se opatrně. Žádný pokus o vstávání z postele neudělala. 

Michael se zazubil. „Uvidíš. Doufám.“ Ustoupil ke vchodu a kývl na Mayu, ať už konečně 

vyleze. 

Za pár vteřin stála ve volné haleně dlouhé skoro po kotníky a s rukávy plandajícími jí 

kolem prstů. „To nesnáším,“ zavrčela a ohrnula si oba rukávy k loktům. „Au,“ pokračovala a 

levou rukou se dotkla pravého ramene tak daleko na zádech, kam jenom dosáhla. Moc daleko 

to nešlo, něco jí bránilo dokončit pohyb. „Co to je?“ zamračila se na Michaela.  

Neodpověděl, jen pokynul k velkému obdélníkovému zrcadlu, které sehnal bůhví odkud. 

Maya k němu došla a pootočila se, aby viděla na bolavé místo na lopatce. Zalapala po dechu a 

překvapením se málem složila k zemi. Michael ji chytil a se špatně skrývanou netrpělivostí 

čekal, dokud se trochu nevzpamatovala. 

„Chceš je vyzkoušet?“ zeptal se. Kolem úst mu hrál náznak úsměvu, ale v očích měl 

obavy, jestli se jeho pokus povedl. 

„No jasně, že chci,“ vypravila ze sebe Maya. 

Společně vyšli před jeskynní komplex, kde pomáhali skupince wraithských vědců se 

stavbou nových organických lodí. Už dlouho je nikdo o další nežádal, tak Michael využil 

volného času ke svému výzkumu ovlivněnému nálezy ve wraithském městě Kerys. 

„Máš dost prostoru?“ zeptal se Mayi. 

Rozhlédla se po široké písečné pláži z jedné strany ohraničené lesem a skalami a z druhé 

klidnou hladinou vnitrozemního moře. Kývla a pohnula rameny ve snaze přimět se 

k nezvyklému pohybu. Nic se nestalo. 

„Nevím, jak přesně -,“ začal Michael, ale to už se na Mayiných zádech roztáhly nejdřív 

světlounce růžové krovky a pak velká průhledná křídla. Párkrát jimi máchla a vznesla se do 

vzduchu. Tak ji to překvapilo, že strnula a spadla do písku. 

„Ty!“ hekla. „Ty Wraithe jeden zatracenej!“ vyskočila do vzduchu a znovu zamávala 

křídly. Nadšením vykřikla a pustila se přímo vzhůru. 

Michael zvedl ruku a chtěl jí říct, že tak vysoko ne, aby případný pád nebyl prudký, ale 

Maya už létala nad mořem. Vyzkoušela pár vývrtek a pak se chvíli jen vznášela na místě a 

mávala při tom rukama a nohama na všechny strany. 

Pomalu se dostávala zpátky nad pláž, přeletěla nad lesem a vystoupala ke stěnám hor, pak 

se prudce snesla a chtěla přistát těsně vedle Michaela. Neměla ještě správný odhad, tak místo 

u něj přistála na něm. Povalila ho do písku a spadla na něj. 

„Ty jeden zatracenej Wraithe,“ zopakovala celá udýchaná a se zářícíma očima. 

Michael se nesnažil vyprostit. Ležel na zádech a popadal dech po nárazu Mayina těla. „Já 

vím,“ zasípal. „Miluješ mě.“ 

„Teď miluju jenom postel,“ zašeptala mu do ucha. Sotva domluvila, odkulila se na písek a 

zůstala tam ležet. „Jsem strašlivě unavená,“ přiznala. „Ale je to nádhera.“ Pootočila hlavu, 

aby se přesvědčila, že se křídla správně složila pod krovky a krovky jí sedí pevně sevřené na 

zádech. Všechno bylo v pořádku. 

 

Jack O’Neill verze dvě se ve druhém patře nenápadné budovy, o které jen málokdo věděl, 

že tají organizaci s názvem „Ochrana Země“, nedůvěřivě díval na staříka před sebou. 

„Odkud jste říkal, že jste?“ zeptal se. 
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Stařík se usmíval, Jackovi se zdálo, že trochu potměšile, a vůbec nic si nedělal ze tří 

vojáků, kteří na něj mířili nabitými zbraněmi. Vlastně by se stařík divil, kdyby na něj nemířili. 

Objevil se na chodbě přímo před O’Neillovou kanceláří a bez klepání vešel dovnitř. Jack 

nenápadným tlačítkem přivolal stráž a do doby, než přišla, mířil na staříka vlastní pistolí. 

Nečekaný návštěvník si byl dost jistý, že než se objevili vojáci, Jack neposlouchal ani 

polovinu z toho, co mu stařík řekl. 

„Tak mladý a už nedoslýchavý?“ potřásl stařík hlavou. „Jmenuji se Enkaldetos a jsem 

z planety Veitenona. Říkáme si Veitoňané, abyste se nepletl, podle názvu bývalých planet, 

kde jsme žili: Veitony a Nové Veitony. Posádka vaší lodi Odysey nás pozvala a – už by tady 

měla být, ne? Kdepak je Amanda a Joser?“ rozhlédl se. 

„Jak jste se sem dostal?“ Jack měl vlastní otázky, než na ty cizí začne odpovídat. 

Kal se uchechtl. Jack měl neodbytný pocit, že správná odpověď by zněla – to byste 

nepochopil – ale stařík se projevil jako větší diplomat, než by Jack očekával. 

„Používáme jednu takovou malou vychytávku, která kohokoli nebo cokoli přenese z mojí 

planety přímo na tu vaši a dokonce si můžeme vybrat i přesné místo. Měl byste to mít na 

paměti, skoro bych řekl, že by se vám to mohlo časem hodit.“ Tvář mu zvážněla. „Můžete mi 

říkat Kal, jako všichni,“ pokračoval. „A teď už mi řekněte, co je s Odyssey.“ 

„Pozemská vesmírná loď Odyssey byla zničena při pokusu zlikvidovat pár nepřátelských 

plavidel.“ Jack si dal záležet, aby neprozradil, kdo nepřátelé jsou. Nová Veitona byla reálná 

planeta v galaxii Pegas, další, o kterých stařík Kal mluvil, patřily do oblasti mýtů a bájí. 

Zřejmě jen doteď. Nebylo by vhodné hned na úvod prozradit, že mezi možnými předky 

staříka a Zemí zuří nesmiřitelná válka. „Nikdo z posádky nepřežil. Nezachoval se žádný 

záznam o jejich cestě,“ pokračoval, když stařík překvapeně mlčel. 

„A já si říkal, že je nikde nemůžu najít,“ povzdechl si Kal. „No, tak to abychom začali od 

začátku, co? Můžete si určit místo, kde se oficiálně setkáme.“ Stařík důstojně pokynul rukou. 

Jack se nadechl k odpovědi, když se pohyb Kalovy ruky zastavil a změnil. 

„Moment,“ řekl Kal tiše a naklonil hlavu na stranu. „Jistě,“ řekl si potichu sám pro sebe. 

„Tak to uděláme jinak,“ narovnal se a podíval se Jackovi ostře do očí. „Pošleme vám 

souřadnice místa setkání a přesný čas. Budete je mít,“ rozhlédl se po místnosti, „támhle na 

stole,“ mávl rukou. „Měli byste přijít včas a připravení,“ dodal. 

Jack se zmohl jenom na kývnutí. 

Kal opsal rukou půlkruh nad hlavou a ukročil vzad. Na okamžik se za ním objevila plochá 

krajina se vzdáleným mořem a vzápětí všechno zmizelo. 

„No,“ zavrčel Jack. „Tak aspoň jedna záhada se vyřešila.“ Všiml si zmatených pohledů tří 

vojáků, kteří najednou neměli na co mířit. „Záhada toho, kde se tu ten Kal vzal,“ upřesnil. 

Propustil už zbytečnou stráž, a šel se podívat na stůl, kde měly být pokyny pro další setkání. 

Nijak ho nepřekvapilo, když zjistil, že přesně uprostřed stolní desky leží okousaný papír se 

souřadnicemi GPS, datem a Greenwichským časem. 

„Tak to bylo rychlé,“ řekl si pro sebe. Všiml si, že datum je relativně dost vzdálené. Měli 

více než týden na přípravu. „No, dobře,“ pokračoval v samomluvě. Vzal papír za roh mezi 

dva prsty a strčil ho do obálky, kterou chvíli před příchodem návštěvníka roztrhl, aby zjistil, 

že ho její obsah vůbec nezajímá. Otevřel dveře a kývl na první osobu, která šla kolem. 

„Odneste to do laboratoře na rozbor. Opatrně!“ zdůraznil. „Dám jim vědět, o co se jedná.“ 

Zase za sebou zavřel a zvedl telefonní sluchátko. Celá záležitost s náhlým příchodem  

Veitoňanů se mu vůbec nelíbila. 

 

„Jak to myslíš, zmizela?“ vyjel Nathan na pilota Jumperu. „Jak ti mohla zmizet, když má 

sledovací čip?“ 
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Pilot se tvářil vyděšeně a krčil rameny. V jednu chvíli byla Erin Velenská pár kroků od 

Jumperu a v té další byla pryč. Celou dobu visel očima na sledovacím zařízení, tak ani 

nemohl říct, jestli se rozplynula, propadla do země nebo smrskla do velikosti zrnka prachu. 

Ani čip po ní nezůstal, zmizel taky. 

„Hledejte dál,“ otočil se Nat na pár důstojníků na můstku. „Někde tady přece musí být.“ 

José Calvera se nadechl a polknul. Sice měl kromě pilota vesmírné lodi ještě také hodnost 

prvního důstojníka, ale říct Nathanovi, že mise má přednost před jeho matkou, to se přece 

jenom neodvážil. 

Další hodinu strávili pátráním v dalekém okolí. Nathan chodil po můstku, dokud se mu 

dařilo ovládat vztek, pak odešel do své kajuty. Všichni v jeho okolí si oddechli a ve větším 

klidu pokračovali v hledání. Za deset minut se Nat přiřítil zpátky, zrušil všechny akce a vydal 

rozkaz pokračovat v cestě na souřadnice dalšího wraithského uskupení. Potom se zhroutil do 

křesla a promnul si čelo. Některé zprávy od matky byly dost náročné na jeho psychiku. Zvlášť 

ty telepatické. 

 

 

 

101. Dozvuky 

 

„Jak je možné, že nekontaktovali mě, když mají tak dobré inforrrmace?“ zadrnčel generá l 

Pikošin. Ostře se podíval na Jacka O’Neilla. Jack pokrčil rameny. Neměl tušení.  

„Možná,“ začal opatrně, „že to byla neoficiální návštěva. Třeba nás ten dědula chtěl jenom 

vidět před začátkem všech těch ceremonií, co je tady čekají.“ 

Generál si pohrdlivě odfrkl. 

„Nevíme, jak to u nich funguje. Nikdy jsme o nich ani neslyšeli, dokud ta knihovnice 

nepřišla s vyprávěnkou z té opuštěné planety v Pegasu. Třeba je to jejich normální postup,“ 

uvažoval nahlas Jack. „Připravíme tedy všechny náležitosti na setkání, které nám nabídli?“ 

zeptal se. 

Generál zamračeně přikývl a mávl rukou, že má Jack odejít. Plukovník O’Neill verze dva 

rázně srazil podpatky, zasalutoval a zmizel ve dveřích. Sotva za ním zaklaply, tichounce si 

oddechl. Jednání s vedením Obrany Země se stalo jeho nejnovější noční můrou. Generál Jean-

Francesco Pikošin byl malý černovlasý nervní mužík, který s oblibou mluvil o svých 

předcích. V krátkých chvílích hned po seznámení s někým, koho by mohl v budoucnu 

potřebovat, dokázal být milý, ale nikdy mu to nevydrželo moc dlouho. Po matce Francouzce 

mu zůstalo silné ráčkování a po italském otci zdědil podměrečnou výšku a divné italsko-ruské 

příjmení. Oba rodiče se stejnou měrou podíleli na rozvoji jeho úžasné povahy, která byla 

kombinací arogance, komplexu z malé výšky, neústupnosti, omezeného rozhledu a několika 

neurčitých fóbií. S takovým vybavením se z něj v krátké době stal úspěšný důstojník, a po 

posledním wraithském útoku přijal bez váhání jak hodnost generála, tak i funkci vrchního 

vojenského velitele Obrany Země. Jack si to raději moc nepřipomínal, protože tu pozici 

nejdřív nabídli jemu a on ji odmítnul. Musel sám sobě přiznat, že kdyby tu příležitost dostal 

znovu, přijal by ji, a Pikošin by skončil v tom nejzapadlejším zapadákově, jaké by Jack 

dokázal na mapě najít. A tím nemyslel pouze mapu Země. 

Na konci chodby zatočil vlevo a seběhl dvě patra, aby se dostal k logistice a zásobování. 

Bylo načase začít organizovat meziplanetární setkání. 

 

Thomas se z Hory dostal až k ránu. Za normálních okolností by tam zůstal a vyspal se 

v některém pokoji pro návštěvy, ale tentokrát kolem sebe potřeboval cítit volný prostor. Ájin 
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domek byl v takovém případě nejlepší. Okna byla dokořán a chladný větřík nastupujícího 

podzimu se nerušeně proháněl obytnou kuchyní a strkal nezvedené prstíky pootevřenými 

dveřmi do ložnice. Tom si dokonce cestou vzpomněl na svůj plán nepřijít tentokrát 

s prázdnýma rukama a po tichém příchodu pečlivě upravil v malé váze na okenním parapetu 

pár bílých květů. Spánek se ho tuto noc netýkal. Uvědomil si, že tak trochu doufal, že se 

Wraithovou smrtí zbaví toho ledového balvanu v hrudi, ale nestalo se. Spíš to bylo ještě horší, 

protože ochranná blanka zmizela a balvan se rozpadl na ostré střepy. Přinutil se na něj přestat 

myslet. Posadil se ke stolu a znovu si prošel, co se stalo: Wraith je mrtvý, jeho dopravní 

prostředek našli s trochou pomoci nové lodě na orbitě pojmenované po Samanthě Carter, a 

navíc to wraithské plavidlo i se svým původním pilotem ještě posloužilo jako vhodný cvičný 

terč. John Sheppard sice krátce váhal nad jeho zprovozněním a zapojením autopilota, ale 

nakonec to dokázal. Po včerejším návštěvníkovi nezůstala žádná památka. Andoriel zůstane 

na Zemi. Andoriel. Představil si, jak se po té zprávě její výraz mění z ohromeného přes 

nedůvěru k poznání, že je ten Wraith opravu mrtvý, a z toho, co se v jeho představě odrazilo 

v Ájině pohledu, se otřásl. Najednou se poslední události nezdály tak pozitivní. Raději jí nic 

říkat nebude. Zamnul si dlaní hrudní kost, jakoby se snažil obrousit hrany špičatých ledových 

kusů balvanu, a přinutil se zhluboka se nadechnout. Někdy i to stačilo ke zlepšení nálady…  

S trhnutím zvedl hlavu z rukou složených na stole a rozhlédl se. Andoriel stála ve dveřích 

ložnice a rozespale na něho mžourala. 

„Proč nespíš?“ zeptala se místo pozdravu. 

Tom se rozhodl, že ohledně informací pro Andoriel bude mlčenlivost uvalena i na ostatní, 

kteří znali pravdu. Nikdy nechtěl v jejích očích číst to, co tam uviděl ve své představě. 

„Přišel jsem před chvílí,“ pokrčil rameny. „Volal Jack a kontaktovali nás nějací mimouši,“ 

řekl první věc, která ho napadla. Nechtěl, aby se Andoriel začala na jeho pracovní den ptát 

sama. Nebyl si jistý, jestli by se neprořekl, protože únava na něj dolehla, až mu podjely ruce 

opřené lokty o stůl. 

„Jaký mimozemšťani? Znám je?“ chtěla Ája vědět, ale žádný velký zájem neprojevovala. 

Začala připravovat čaj a občas se vyčítavě podívala na prázdnou dózu, kde měla být káva.  

„Ne, jsou noví. Půjdu si lehnout. Bude to pohodlnější než na stole,“ nuceně se pousmál.  

Těžce se zvedl ze židle a zamířil do ložnice. Celou dobu se pečlivě vyhýbal Ájinu pohledu. 

Andoriel se za ním dívala a říkala si, co je to ráno na Tomovi divného. Než na to přišla, 

našla na okně vázu s květy. Napustila do ní vodu, aby měly kytičky co pít, postavila ji 

doprostřed stolu, sedla si k němu a upíjela horký čaj. Myšlenky se jí neškodně odrážely od 

hlavy a málokterá našla cestu dovnitř. 

Z příjemného nicnedělání ji vyrušil křik dvou sýkorek. Seděly venku na parapetu a volaly, 

že je čas na ranní krmení. 

„No jo,“ řekla jim Ája, “vždyť už jdu. To je křiku. Měly byste si najít něco k snědku 

samy.“ Cestou na malou zahrádku sáhla po kyblíku plném slunečnicových semen. 

Sotva odešla, Tom vykoukl z ložnice, rychle vtočil číslo na základnu a předal Patrikovi 

stručné instrukce. Položil sluchátko, zkontroloval, že se Ája zapovídala s veverkou a znovu 

zmizel v ložnici. Tentokrát usnul hned, jak položil hlavu na polštář. 

 

John Sheppard s Berenikou Brathovou seděli v jídelně SGC a upíjeli z kelímků náhražku 

kávy. John silnou a hořkou, Nika slabou a naředěnou spoustou mléka. 

„Takže jste byli skoro kamarádi?“ zeptala se Johna, když z něj bez velké námahy vytáhla 

příběh o jeho setkáních s Wraithem Toddem. 

„To ne,“ potřásl hlavou. „Snažil se…“ John se zarazil a naklonil hlavu na stranu. „Přežít,“ 

řekl po chvilce přemýšlení. „Snažil se přežít za každou cenu, takže byl ochotný se spojit i 
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s lidmi. Ale nikdy jsme pro něj nebyli skutečně důležití. Vyměnil by nás za každou výhodu, 

která by se mu naskytla.“ 

„I Andoriel?“ zeptala se pochybovačně. 

„No, u té by možná na vteřinku zaváhal,“ připustil John. „Možná!“ Zdůraznil. 

„Tím chceš říct, že je ti to jedno? Nevadí ti, že je mrtvý?“ Berenika byla dost neodbytná, a 

když se dala do zkoumání nějaké zajímavosti, jen tak jí otázky nedošly. John trhnul rameny. 

Nebylo to ani ano ani ne. Nebyl si jistý.   

„Kdo jí to řekne?“ zašeptala si Berenika spíš pro sebe než pro Johna. Ať už Wraith choval 

nebo nechoval k Andoriel jakékoli city, jejími si byla Berenika jistá a nechtěla být v kůži 

toho, kdo Áje oznámí Wraithovu smrt. 

„Nikdo!“ ozvalo se nad ní. Patrik se před odchodem domů ze směny v technickém sále 

stavil u Bereniky a Johna, aby jim předal instrukce, které před malou chvílí dostal po telefonu 

od velitele základny. „Všichni mají zákaz o nočním incidentu mluvit. Andoriel Norová se 

nesmí nic dozvědět,“ pokračoval, když k němu oba zvedli pohled. 

John si opřel lokty o stůl a schoval obličej v dlaních, Berenika potřásala hlavou a pořád 

dokola ji napadalo, jak moc to bude těžké. 

„To není moc hezké,“ povzdechla si, když se ujistila, že Patrik odešel. 

„Ale je,“ zamumlal John. „Kdo ví, co by vyvedla, kdyby se to dozvěděla.“ 

„Nic. Nemohla by dělat nic,“ pokrčila Berenika rameny. „Je mrtvý, zničený i se svou lodí, 

nic po něm nezbylo.“ Uvědomila si, že to opakuje už poněkolikáté a nebyla si jistá, jestli je to 

radostí, že je o jednoho Wraitha méně, nebo se snaží sama sebe přesvědčit, že nemohla pro 

jeho záchranu nic udělat. 

„Snad máš pravdu.“ John se zvedl, zkřivil obličej, když mu hlasitě zakřupalo v zádech i 

v kotníku, a kývnutím se s Berenikou rozloučil. Byla to dlouhá noc a ta černá břečka místo 

kávy byla spíš k vzteku než na probuzení. 

 

‚Celeste Grey a Jennifer Keller pátrají po dalších Wraithech, Samantha Carter hlídkuje u 

Země,‘ opakoval si Ivan na vesmírné stanici v pásu asteroidů a unaveně se díval na obrazovku 

ukazující okolí stanice. Zamračil se. Co ho to napadlo? Proč si opakuje rozmístění 

pozemských vesmírných lodí? Zamrkal a zavrtěl se na nepohodlné židli. Znovu se podíval na 

obrazovku a došlo mu, proč ho pronásledují takové myšlenky. 

V pásu asteroidů se dělo něco na první pohled neurčitého. Kamenná řeka se pohybovala 

trochu jinak, než byl Ivan za těch pět let, co byl na základně, zvyklý. 

„Skotte!“ zavolal. „Skotte, pojď sem! Koukej na to. Co to je?“ 

Skott se prudce odrazil nohama od země a na kolečkovém křesle přejel k Ivanovi. 

„Víš, že nové nedostaneš, viď?“ řekl Ivan spíš ze zvyku, než by doufal, že jeho připomínka 

přiměje Skotta přestat s křeslem jezdit. 

Skott se zašklebil a vzápětí mu tvář zvážněla, když se podíval na Ivanovu obrazovku. 

„Tak, tohle vypadá jak…,“ začal, ale větu nedokončil. 

„Vážení,“ ozval se v tu chvíli z interkomu hlas vedoucího základny. „Doufám, že jste si už 

všimli, že se u pásu asteroidů, který nám tak ochotně poskytuje útočiště a maskování, objevilo 

něco divného. Jak nás informovali ze Země, bude probíhat setkání s novou rasou a bude to 

vysoce formální záležitost. Naši noví přátelé budou prolétat těsně kolem nás, a protože 

nemusí hned vědět úplně o všem, máme pokyn zhasnout a počkat. Máte ještě pár vteřin na 

ukončení práce.“ Hlas se odmlčel a skupinka vědců a techniků v rychlosti uložila 

rozpracované projekty na počítačích a zastavila montáž nejnovějších střel a energetických 

zbraní. Haly postupně tmavly, jak se vypínal přívod energie podle toho, kde už byly práce 

ukončeny. Během pár minut byla základna potopená do tmy a jen nesmělé poblikávání 
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interkomu označovalo, že je nějaký systém v provozu. Netrvalo to pár vteřin, ale s tím ani 

nikdo nepočítal. 

„Tolik cavyků,“ mumlal si Skott pro sebe, když se rychle vracel ke svému pracovišti, aby 

všechno uložil a vypnul. „Dřív tady bylo mimoňů desetkrát tolik a nikdo z toho nebláznil.“ 

„Dřív bylo v galaxii asi tak miliónkrát víc mimoňů a skoro všichni byli původně ze Země,“ 

stačil reagovat Ivan, i když také ukládal nejnovější data na svém pracovišti. „Teď jsme nové 

neměli – no, vlastně co pamatuju. Jediné, co jsem zažil, bylo, že je další planeta bez života.“ 

 „Jó, pandemije, pandemijka,“ zamumlal Skott začátek dost morbidního popěvku* a otočil 

se na Ivana s úšklebkem, který mizel ve zhasínajících světlech jako úsměv kočky Šklíby.  

„Výborně,“ řekl hlas z interkomu. „Cvičení se vyplatilo. Zvenku nevykazujeme žádné 

signály o naší přítomnosti. Pokud půjdou jednání dobře, budeme moci brzy rozsvítit a vrátit se 

k práci, ale zatím buďte připraveni na změnu naší vědecké základny do bojového módu.“ 

„No potěš,“ zamumlal Skott. „Tak jsem měl pravdu. Vypadá to jako mimozemská invaze. 

Co je to za parchanty, že nás tady dovedou najít? To nestačí ti brejtové? Ty se kolem nás 

aspoň nepletli. Nezdáli se ti nakonec docela milí, Ivane? Vím, jak máš zvrácený vkus.“ Opřel 

se v křesle tak, že ho měl skoro k ležení. Opěrka nevydržela a pod jeho tlakem povolila. Skott 

vyjekl a narovnal se. Ivan se chvíli dusil pod kamarádovým zamračeným pohledem, ale stejně 

se nakonec rozesmál nahlas. 

 

Dala si záležet, aby se přiblížila co nejtišeji. „Překvápko!“ vykřikla těsně za zády Andoriel.  

Ája cítila, jak jí leknutím vstávají vlasy na hlavě. Stiskla ruce do pěstí a než se otočila, 

zhluboka se nadechla. 

„Nazdar, Shano,“ řekla dřív, než se na ni podívala. „Co tu strašíš lidi? Myslela jsem, že 

jsi…“ zarazila se uprostřed věty. 

„Mrtvá,“ dořekla Shana klidně. „Jen to řekni. Všichni si to mysleli. Ale nejsem!“ vykřikla 

s přehnaným veselím. „Jsem tak živá, jako – no, třeba jako ten tvůj Wraith.“ Trochu si 

povzdechla. „Byl tvůj, i když jsem mu zachránila život.“ Rozhodila ruce a svěsila koutky úst. 

„Ten Wraith byl jen svůj. Nevšimla sis? Za všech okolností mu šlo především o sebe, o 

jeho posádku, o jeho loď,“ řekla Andoriel smutně. „Domácí mazlíčky snášel jenom někdy. 

Jenom, když měl dost času, náladu se bavit a když správně reagovali.“ 

„Ty jsi pitomá,“ řekla Shana procítěně. 

Andoriel se zasmála. „Jo, to není nic nového.“ Zadívala se na Shanu. „Proč jsi tady? Děje 

se něco? A vůbec, jak jsi přežila?“ 

Shana si sedla na okenní parapet a začala houpat nohama zkříženýma v kotnících. 

„To bylo hodně štěstí a pak taky hodně štěstí,“ usmála se. „Ten výbuch rozmetal loď po 

širokém okolí, ale můstek zůstal v celku. Byli jsme v něm dost potlučení. No, tak dobře,“ 

zavrčela pod Ájiným upřeným pohledem. „Většina umřela. Já měla štěstí, jestli se tomu tak dá 

vůbec říkat. Do nedávna mě dávali dohromady. Docela se jim to povedlo, ne?“ zvedla ruce 

nad hlavu a zatřepala s nimi. 

„To ano,“ souhlasila Andoriel. Shanino tělo bylo v pořádku, ale její chování se změnilo. 

Tuhle nervní bytůstku se spoustou zbytečných slov neznala vůbec. 

„No, a proto jsem tady. Kde máš svého Wraitha, Andoriel?“ Shana se naklonila a zadívala 

se z okna. 

Ája na ni chvilku překvapeně koukala a pak se rozběhla před domek s nejasným 

očekáváním, že na cestě ke dveřím potká Ace. 

Venku nebyl nikdo, jen vítr rozfoukával hromádky prvního spadaného listí a občas zkusmo 

zasvištěl v drátech. Chystal se na velkou podzimní oslavu. 

„Co jsi tím myslela? Kde je?“ vpadla Ája zpátky do domku. 
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Po Shaně nezbylo vůbec nic. Váza s květinami stála tam, co před Shaniným příchodem, i 

když si Andoriel pamatovala, že ji Shana posunula stranou. 

„Shano!“ zavolala do prázdného pokoje. „Shano, kde jsi?“ otevřela dveře do ložnice, a pak 

prošla každý kout uvnitř i v okolí domku. 

„Co se to děje?“ zašeptala si sama pro sebe, když se vrátila zpátky do kuchyně.  

Náhlá bolest hlavy ji přiměla zmáčknout si ji rukama a po pár dlouhých vteřinách ztratila 

vědomí.  

 

*Pandemije, pandemijka 

Zabila mi mámu, synka 

Zabila mi strýce taky 

A dalších lidí mraky 

Sebrala i mimouše 

Z jiných světů divnouše 

Nechala nám spoustu místa 

Než jí Země pěkně skřísla 

Pandémijo, sbohem, měj se 

Na Shermaal teď nachytej se 

 

 

 

102. Setkání 

 

„Nemáš dost zábavy?“ Dar se zatvářil zkormouceně, ale vzápětí se zašklebil, oběhl Erin a 

skočil jí na záda. 

„Au!“ přikrčila se a hmátla za sebe, aby se zbavila ostrých drápků. Chytila kocoura za kůži 

na hřbetu, poodtáhla ho a počkala, až vyplete drápky z jejího oblečení, pak teprve si ho uložila 

do náruče. „Nemohl bys toho nechat?“ zeptala se unaveně. 

Od té doby, co se dostali do útočiště, jí Dar bez přestávky vyváděl nějakou neplechu. Byly 

to malé zlomyslnosti a pošťuchování, nic, co by jí nějak ohrozilo, ale i legrácek je někdy dost 

a Erin jich měla tak akorát plné zuby. 

Kocour natáhl hlavu a otřel se jí o tvář. 

„Snažím se,“ zavrněl, „aby ses tu nenudila.“ 

Erin ho automaticky hladila po zádech, a když se jí pod rukou prohýbal, cítila, jak jí to 

uklidňuje. 

„Spíš se snažíš mě tady udržet za každou cenu,“ řekla tiše, protože měla kocouří ucho 

těsně u rtů. 

Kocour prskl, seskočil jí z náruče a než dopadl na zem, změnil se v člověka. 

„Nevím, co je nepohodlnější,“ zamručel nespokojeně. 

„Tak jak to je? Proč jsme tady, a jak dlouho to bude trvat?“ dožadovala se Erin nějakých 

informací. 

„Co se ti na tom nelíbí?“ zamračil se na ni. „Stýská se ti po kamarádce?“ změnil se 

v Andoriel, přešlápl a potřásl hlavou. „Nebo po milenci?“ štíhlé mužské tělo ji k sobě 

přivinulo. 

„Nech už toho!“ vyjela na něj. Vážně toho začínala mít dost. Odstrčila ho a sedla si do 

nejbližšího křesla. Nevěděla, kde se tam vzalo a bylo jí to jedno. „Něco se děje. Chci vědět, 

co,“ řekla rozhodně a namířila na Dar ukazováček. „Povídej!“ 
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Seděla na balvanu částečně vyčnívajícím z moře a částečně ležícím na pobřeží. Tohle 

místo na hranici mezi vodou a souší měla ráda. 

„Pozor! Akce!“ vykřikl někdo vpovzdálí. 

„Akce, Bruno koni,“* zamumlala si pro sebe automaticky.  Natáhla se, aby lépe viděla na 

pláž pod sebou. Za pečlivého dozoru kamer a hloučku lidí tam probíhala malá šermovačka. 

„Stooop!“ zavyl hlas a ze skládací židličky s velkým nápisem REŽISÉR se zvedl hubený 

prošedivělý muž. „Tohle není žádná béčková rvačka na vyplnění času,“ vyjel na šermíře. 

Zavrtěla se na kameni. Nebylo to nejpohodlnější sedátko. Než našla lepší pozici, režisér 

vyhlásil přestávku a skupinka šermířů se vydala k hromadě kamení a tím i k Áje. 

„Zatracenej Cervantes, nemohl sedět doma na zadku a psát?“ rozčiloval se jeden a 

rozhazoval přitom rukama. Smích, který se ozval, přinutil Andoriel se nahnout, aby na 

skupinku lépe viděla. 

„Tome,“ zašeptala tichounce. 

To slovo nemohlo k dotyčnému doletět, ale stejně zvedl hlavu. Zeširoka se usmál a 

zamával. „Andoriel!“ zavolal. 

Rychle se sesunovala ze skalky. Noha se jí zachytila v prohlubni vymleté vodou, takže 

poslední kousek se kutálela a zůstala ležet na písku na boku. Všechno jí bolelo. 

 

„Andoriel! Co je s tebou? Prober se!“ slyšela Thomasův hlas, ale nedokázala se pohnout. 

„Thore, pomoz jí. Snad se to zase nevrátilo,“ pokračoval hlas a na konci se zachvěl.  

Thore? Andoriel se snažila vzpamatovat, aby zjistila, jestli dobře slyšela. Rozlepila víčka a 

mlhavě nad sebou zahlédla plavý plnovous. Raději oči zase zavřela a rty se jí stáhly do 

tichého zaúpění. Jakoby nestačil Cervantes, teď ještě přijdou severští bohové z mýtů. Raději 

by viděla šedou postavičku s velkýma tmavýma očima. 

Theo dělal, co bylo v jeho silách, ale Andoriel se pořád nechtěla probrat. Thomas pobíhal 

po ošetřovně, dokud ho lékař nevykázal. Nemohl se soustředit, když mu nevlastní bratr dýchal 

za krk. 

Tom stál před dveřmi, které za ním Theo rázně zaklapl a nejraději by do nich kopl. 

„Pane,“ oslovil ho jeden z administrativních pracovníků. „Hledali jsme vás. Musíte 

podepsat nějaké papíry a taky rozhodnout, kdo odsud poletí na setkání s Veitoňany.“ 

Tom stroze kývl a kousl se do jazyka, aby neosekl něco ostrého. Poslušně odešel podepsat 

nějaké papíry. 

 

Paprsek byl rozčilený. S tím tvorem, kterého si vybral, nebylo něco v pořádku. Na jeho 

výzvy nereagoval nebo se snažil dělat pravý opak toho, co mu jeho společník říkal. Takhle si 

svou novou symbiózu nepředstavoval. Přál si chápavého a klidného hostitele, ne takového 

zatvrzelého mezka, který se z té bytosti vyklubal. Plně ovládnout se nedal a tvářil se, že 

nerozumí jediné myšlence, kterou k němu Paprsek vyslal. Tohle nebyl žádný život, to nebyla 

zábava! 

Paprsek už vyzkoušel všechno, co ho napadlo, ale bylo to zbytečné. Tak netečného tvora 

jeho druh snad ještě nepotkal. 

 

Rin se převaloval na pomačkaném lůžku a do temnoty mumlal neslušná slova. Vnitřní hlas 

ho už pár nocí nenechal spát a našeptával mu nepochopitelné věci. Z hranice mezi bděním a 

sněním se nedokázal dostat do spánku, ale vždycky se ocitl na odpudivé nažloutlé skalní 

stěně. Zoufale se jí držel konečky prstů a soukal se k výstupku, kde pod vrstvou sněhu 

odpočívala olezlá kamenná socha se širokými ústy černými jako bezedná propast. Pokaždé se 

k ní doplazil vyčerpaný do krajnosti, přesto jí okamžitě začal zbavovat sněhového krunýře a 

poslouchal její nesrozumitelné skřeky. Rin v tom polobdělém stavu nerozuměl jedinému 
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slovu, ale věděl, že její nesmyslné promluvy se v pokrouceném a nepochopitelném stavu 

promítají do reality. Každé ráno vstával s utkvělou myšlenkou na Zemi a jejich vzdálené 

předky a stále víc ho deptal pocit, že už je skoro pozdě. Na co je pozdě a proč, to bylo mimo 

jeho chápání. 

Kal Rina obcházel se stále starostlivějším výrazem. Rin byl unavenější a roztěkanější, než 

ho Kal kdy viděl, tak procházel staré záznamy a hledal zmínku o příznacích, které na Rinovi 

pozoroval. Pamatoval si, že v několika starých svazcích o něčem takovém četl. Tehdy to 

odložil jako nedůležité, teď věnoval hledání každou chvilku, kterou nemusel trávit v sálech 

Rady. 

„Nae z archivu mi nabídla, že shromáždí všechny záznamy, které jsem si vyžádal v určitém 

období,“ vyprávěl tiše Rinovi večer před jejich setkání s Pozemšťany. „Možná už vím, co tě 

trápí.“ 

Rin tiše zavrčel. Netušil, že jsou jeho problémy tak snadno čitelné. 

„Nikdo jiný nic netuší. Jedná se o pár pověstí a legend a jedno či dvě pseudovědecká 

pojednání, která mě přivedla na stopu toho, že tě navštívil obyvatel jiného světa.“ 

„Cože?“ vyjekl Rin. Nenapadlo ho, že by šeptající socha byla něco jiného než šeptající 

socha, a rozhodně žádnou návštěvu nečekal, ani o ni nežádal. Další Kalovo vysvětlování mu 

vyhladilo pár vrásek z obličeje, když pochopil, co se děje. 

„A tak zjistili, že pro ty tvory nejsme dlouhodobě kompatibilní,“ uzavíral Kal svůj malý 

výklad. „Prostě jenom počkej, až se stáhne sám. Vaše chápání je natolik rozdílné, že se 

nedokážete domluvit.“ 

Rin pokyvoval hlavou a už v duchu začal plánovat kroky k tomu, jak se v noci zase jednou 

vyspat. Před setkáním s Pozemšťany by to bylo docela vhodné. 

 

„Vítáme vás na planetě Zemi.“ Maličký generál Pikošin se usmíval od ucha k uchu a hustý 

tmavý knír se mu lehce chvěl nad horním rtem. 

Veitoňanská delegace na něj žádný velký dojem neudělala. Kromě jejich nástupu, ten 

generál ocenil nejvyšším možným počtem bodů. Na okraji širokého červeného koberce se 

objevil vířící modrý ovál se zlatým okrajem, zvětšoval se, až dosáhl výšky asi tří metrů a 

uklidnil se, takže na jeho hladkém povrchu byl vidět kousek cizí planety s něčím 

jako mořským pobřežím. Tím efektní nástup skončil. Z oválu postupně vystoupila skupinka 

lidí, jednotlivci bloumali sem a tam po koberci, rozhlíželi se a celkově vypadali jako zvědaví 

turisté. Pikošin měl chvíli nepříjemný pocit, že je exponátem v putovní výstavě „Zajímavosti 

planety Země“. Jako poslední z oválu vykročil mladý muž s nazelenalou pletí a velkými 

kruhy pod očima. Část příchozích v přiléhavých šedých overalech zmizela zpět v oválu a 

zůstalo pět osob. Stařičký muž něco tiše sykl a všichni se otočili ke generálovi. Pikošin se 

narovnal a postranním pohledem se ujistil, že za ním stojí jeho suita. 

„Jsem generál Jean Francesco Pikošin,“ začal představováním. „Toto je plukovník 

Jonathan O’Neill, čestný generál Thomas Hidllet, Berenika Brathová a Nadine Nosková.“ 

Odmlčel se v očekávání jmen protistrany. 

„Gen-ni-ba-tka… nemáte kratší jména, kterými bychom vám mohli říkat?“ zeptal se stařík 

místo pozdravu. 

Generál se zarazil, takovou odpověď nečekal. Jack mu nechal chvilku, a když se Pikošin 

k ničemu neměl, ujal se slova sám: 

„Máte pravdu, tohle je dost dlouhé. Já jsem Jack, Tohle je Nika, Tom, Naďa a Pikošin,“ 

mával postupně rukou k jednotlivým lidem. 

„Výborně,“ řekl vesele stařík. „Kal,“ ukázal na sebe a pak kolem. „Sehol, Tris, Rin a Tral. 

A konečně se můžeme dostat dál.“ 
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Jack pokynul k dlouhému stolu pod poloprůhledným baldachýnem, který bránil ostrému 

slunci proniknout až k jednání. Místo vybírali Veitoňané a lidé se ho snažili upravit tak 

pohodlně, jak jen to bylo možné. 

Po dvou hodinách zjistili, že to bylo zbytečné, protože se o moc dál než při představování 

nedostali. Hlavní slovo ve skupince Veitoňanů měl Sehol, vedení za Zemi se ujal Pikošin.  

Jednání se postupně změnilo v bezduché žvanění a kličkování. Pozemšťané chtěli získat 

nějaké výhody v boji s Wraithy a Veitoňané chtěli svoje předky najít a ochránit. Pokud nebyli 

schopní se dohodnout na tomto základu, nikam dál se nedostali. 

„Ne,“ odpověděl Pikošin na dotaz, jestli bude souhlasit s tím, že Veitoňané všechny 

Wraithy odvezou na Veitenonu, aby netrápili Zemi. „Nemůžeme si dovolit nechat je naživu. 

Dokázali se sem dostat z jiné galaxie, proč by to nemělo jít od vás? Zvlášť, když se dostanou 

k vaší technologii.“ Vzpomněl si na nově vytvořené rozhraní červí díry, nebo co to bylo, bez 

složitého zařízení Hvězdné Brány a navíc průchozí z obou stran. Kdyby se Wraithové 

k něčemu takovému dostali, byl by se zbytkem lidstva kdekoli ve vesmíru amen. 

Veitoňané se na sebe podívali. Původně jednoduché jednání se komplikovalo od první 

chvíle, co na Zemi promluvili, a bylo to horší a horší. 

„Můžeme vám poskytnout nějaké záruky, technologie obrany,“ nadhodil Sehol s přáním, 

aby se ten maličký mužík chytil. Ale generál se nenechal zviklat. 

„Mohli bychom si dát pauzu, odpočinout si a uspořádat myšlenky,“ navrhla Berenika. 

Nadine na ni nenápadně mrkla. Už chvíli se chystala něco takového navrhnout. 

„Moc dobrý nápad,“ souhlasila okamžitě Tris. Tral se chytal něco namítnout, ale zůstal 

potichu. 

Pro každou delegaci byl přichystaný lehký a vzdušný stan s pohodlným zázemím a 

jednoduchým občerstvením, dost daleko od sebe, aby mohli v klidu probírat další strategie 

jednání. 

Pikošin si otřel čelo a zamračil se na vlhký kapesník. Proč si ti návštěvníci museli vybrat 

tak horké místo? Otočil se ke karafě s vodou, ale než si stačil nalít, vklouzl do stanu spojovací 

důstojník a podal mu přeložený list papíru. Pikošin se na papír podíval, vytáhl pero a připsal 

do jeho spodní části krátký vzkaz. Sotva důstojník zase mizel, nalil si plnou sklenici vody, a 

než se napil, pozvedl ji k imaginárnímu přípitku. 

 

Nathan Velenský se povaloval ve velitelském křesle a líně mžoural před sebe, pak oči 

zavřel úplně. Hledání Wraithů mu už nějakou dobu připadalo jako velká nuda. Částečné 

souřadnice, které našel v databázi, sice udaly směr, ale o přesném místě si mohl nechat tak 

akorát zdát. Na náladě mu nepřidala ani zmizelá matka. Věděl jenom, že je v pořádku. Kde, 

proč a s kým, to byla jiná věc. Její rychlý vzkaz mu umožnil pokračovat v cestě bez obav, že 

ji nechá někde, odkud se nebude moci dostat, ale byl by mnohem raději, kdyby seděla 

v bezpečí na Zemi. 

Celeste Grey se pod jeho velením courala jako šnek a její senzory nakukovaly za každý 

roh, jestli se tam neskrývá ošklivá bílá tvář nepřítele.  

„Máme zprávu od Jennifer Keller,“ ozval se komunikační důstojník. „Našli další 

wraithskou skupinu. Neútočí, poslali dotaz na Zemi se žádostí o další postup. Mají tam mít 

jednání s těmi Veitoňany a kapitán nechce způsobit meziplanetární krizi. 

Nat pootevřel jedno oko a hned ho zase zavřel. „Houby krize,“ zamumlal. „Jestli o tom 

bude rozhodovat Obrana, tak je odpověď předem jasná.“ Oči se mu otevřely dokořán. „Jenn 

našla Wraithy?“ Posunul se v křesle, aby seděl rovně. „Doufám, že vědí, že nám mají poslat 

nové souřadnice.“ Zabubnoval prsty na opěrce.  Tváře všem na můstku se postupně 

rozjasňovaly, jak si posádka uvědomila, že snad končí nekonečné plahočení za mlhavým 

cílem.   
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*“Akce, Bruno, koni!“ - věta z filmu Zvíře s Jean Paulem Belmondem  

 

 

 

103. Vražedné choutky 

 

„Maskování nefunguje! Zasáhli nás blízko hlavního rozvodu energie. Všechno na lodi 

vypadává. Žádáme okamžitou pomoc!“ 

Volání z Jennifer Keller zvedlo Nathana z křesla. Mávnul rukou k pilotovi a za pár 

okamžiků se řítili hyperprostorem k sesterské lodi. 

Terys Hallová vpadla na můstek a vyhodila taktického důstojníka z jeho místa tak rychle, 

že se vzpamatoval až potom, co stál uprostřed zadní části můstku. Ohlédl se ke svému 

původnímu postu, zakroutil hlavou a postavil se ke kontrolnímu panelu, aby pomohl 

s nastavením všech systémů na očekávaný boj. 

Nathan to sotva zaregistroval, a i kdyby se tím chtěl zabývat, stejně byla Terys na pozici 

hlavního střelce ta nejlepší volba, jakou Celeste Grey měla. 

Sotva šedá pozemská loď vstoupila do normálního prostoru, začala pálit po nejbližším 

wraithském plavidle a zároveň zapínala maskování. 

Lugh Michals si v kapitánském křesle Jennifer Keller jenom letmo všimnul, že se objevila 

další loď. Měl co dělat, aby udržel Jenn pohromadě a alespoň částečně vracel, co mu 

Wraithové posílali. To nebyl právě zářivý začátek jeho kariéry kapitána vesmírné lodi, jak by 

si ho představoval. 

V malém okénku na hlavní obrazovce se objevila tvář Nathana Velenského. Pohyboval 

ústy, ale komunikace byla stažená na minimum, tak si ho nikdo ani nevšiml, natož aby slyšel, 

co říká. 

Nat se otočil k Marsele Nnesalo a povytáhl obočí. Marsela zakoulela očima a podala mu 

mikrofon vysílačky. 

„Zdravím Jennifer Keller,“ řekl Nat důrazně do malého přístroje. „Zapněte si komunikaci, 

ať se slyšíme.“ 

„Zdravíme Celeste Grey. Jsme moc rádi, že jste tady, ale právě nemáme čas na pokec, 

otravujou tu nějaký bledý tváře,“ odpověděl neznámý hlas. 

 „Co si najít čas na to, aby ses představil?“ zeptala se Marsela ostře. „Kapitán nejsi.“ 

Odvrátila se, aby se nemusela koukat na Natův překvapený výraz. 

„Tady kapitán Lugh Michals z Jennifer Keller,“ odpověděl jiný hlas s náznakem pobavení. 

„Máme trochu napilno, Marselo. Dejte si pozor, ty parchanti útočí vším, co mají.“ 

Marsela cítila, jak rudne, a Natův pohled s povytaženým obočím jí také přidal. Sklopila 

hlavu a začala vylaďovat spojení jak s Jennifer Keller, tak uvnitř Celeste Grey. 

Terys měla plné ruce práce se střelbou a José v pilotním křesle vedl loď klikatou drahou 

tak, aby trochu vyčistili okolí druhého pozemského plavidla, dali mu šanci se nadechnout před 

dalším bojem a třeba i spáchat nejnutnější opravy. 

„Tohle nepůjde,“ zavrčela Terys po pár minutách, kdy odpalovala vějíře střel a v útočících 

wraithských lodích i Šipkách se prázdná místa okamžitě plnila novými stroji. 

„Kde jich tolik vzali?“ rozčiloval se ve stejnou dobu Lugh na Jennifer Keller. „To se množí 

ve vzduchu nebo…?“ 

„Nebo ve vesmíru, zašklebil se Louis Tiré a netrpělivě čekal, až z náhradních zdrojů doteče 

dost šťávy na další salvu střel. 
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Monique se kousla do jazyka, aby je nezačala poučovat, jak vznikají wraithská plavidla, 

ale uvědomila si, že by to měli všichni vědět a řeči kolem jsou jenom na uvolnění napětí. 

„Co se to děje?“ vykřikl Joe a zadal několik rychlých pokynů, aby se Jennifer Keller 

otočila. Všechny wraithské lodě najednou přestaly střílet a mizely v hyperprostorových 

oknech. Než se posádky pozemských lodí vzpamatovaly, v blízkém vesmíru zůstala jen 

Jennifer Keller a Celeste Grey. 

Úlevný povzdech Lugha Michalse přerušila ostrá rána a temné hučení, jak povolila část 

trupu jeho lodi a začal z ní unikat vzduch. 

Marsela na Celeste Grey ohlásila, že jejich plavidlo nemá žádná poškození, která by stála 

za řeč. Na těch pár drobnostech utržených v krátkém boji už pracovaly opravářské týmy. 

Sotva to dořekla, pustila se do skenování Jennifer a dohadovala se s Erikem Savellim, kolik 

technického personálu navíc v Jenn upotřebí.  

„Ale kam se tak najednou vydali?“ zeptala se Terys. Vstala, uvolnila místo pro sloužícího 

důstojníka, ale postávala blízko a dávala si pozor, aby měla dobrý výhled na čelní obrazovku. 

Nathan pokrčil rameny a podíval se na Lugha na obrazovce. 

„Vůbec na mě nekoukej,“ zamračil se nový kapitán Jennifer Keller. „Žádné další 

souřadnice jsme nezískali. Sotva jsme se tady objevili, sesypali se na nás jako vosy. A vůbec,“ 

převedl řeč jinam, „uděláme nejnutnější opravy, abychom se nerozpadli, a pak nás můžete 

vzít domů.“ Zašklebil se. „Nemá cenu říkat, že hyperpohon to schytal jako první a jednoduše 

opravit nepůjde, že ne?“  

 

„Myslel jsem, že aspoň během jednání necháte svoje vražedné choutky stranou,“ 

povzdechl si Sehol. Malá bitva mezi Pozemšťany a Wraithy nezůstala před Veitoňany 

utajená. Generál Pikošin se tvářil jako mlsný kocour nad hrncem smetany, dokud nedostal 

zprávu, že tentokrát se nepodařilo smést část wraithských plavidel a pozemská loď dostala 

pěkně na frak, takže se teď vleče domů zavěšená do své sestry. 

Thomas se zatím při jednání nijak nevyjadřoval, ale tentokrát si neodpustil dotaz: „A vy 

víte, kam odletěli?“ 

Tral se na něj bezvýrazně zadíval a Tris se dala do smíchu, jinou odpověď nedostal. 

Rin se podobně jako Tom držel stranou. Ten tvor, který se pokoušel ovládnout jeho mysl, 

ho vyčerpával a temné hučení bezedných úst mu znělo v hlavě i v bdělém stavu, ale po 

Tomově otázce se hučení změnilo a Rin měl dojem, že alespoň částečně chápe, co ten tvor 

chce. Okamžik ticha, kdy dostal možnost se sám rozhodnout, ho přesvědčil, čí zájmy bude 

podporovat. 

„Necháte je na pokoji,“ řekl důrazně. 

Všichni se k němu částečně nechápavě a částečně překvapeně otočili. 

„Ti Wraithové jsou naši předci. Dlouho jsme po nich pátrali a rozhodně nebudeme nečinně 

přihlížet, jak je vybíjíte,“ pokračoval Rin. To, že by zničením Wraithů přišli tvorové z jiné 

dimenze o většinu kompatibilních hostitelů, si nechal pro sebe. Zatím pochopil jenom zlomek 

toho, co se mu tvor snažil říct, ale stačilo to. Tvor mu ještě jednou zahučel v mysli a ztichl. 

Dosáhl toho, že hostitel pochopil situaci, a mohl se začít připravovat na přesun do 

přístupnějšího vědomí. 

Jean Francesco Pikošin se zhoupl na špičkách, aby si připadal vyšší, a zamračil se na Rina. 

Ještě před chvílí mu ten tichý unavený mladík připadal docela sympatický. 

„Nemůžeme si dovolit nechat je žít, ta vakcína ještě není…,“ začal, a pak se kousl do 

jazyka. Tohle říct nechtěl. Obsah kulaté ampulky, kterou dostali z galaxie Pegas, odolával 

jejich pokusům o syntetickou výrobu, aby bylo možné sérum produkovat ve velkém množství 

a zásobovat jím nejen všechny obyvatele Země, ale i dalších planet, kde žili lidé. Ani převod 
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kapaliny na plyn se nevedl podle představ. Mléčná dráha byla pořád plná nezávadné 

wraithské potravy. 

Jack se na generála vyčítavě podíval a začal se ptát na způsob cestování, který Veitoňané 

použili k návštěvě Země. To téma už padlo několikrát, ale návštěvníci se vždycky dokázali 

přímé odpovědi vyhnout. I tentokrát to nebylo jinak, ale také se blíž nezajímali o generálovo 

prořeknutí, nebo se k němu alespoň nevraceli s žádostmi o vysvětlení. 

Rin se smutně podíval na Trala. Začínalo být jasné, že se s Pozemšťany nedohodnou. 

Veitoňanský velitel přimhouřil oči, aby skryl spokojenost, začínal mít těch řečiček o ničem 

tak akorát dost. Nepatrně pohnul rukama spojenýma za zády a přejel prstem po oblině silného 

náramku. 

„To pro dnešek stačí,“ řekla v té chvíli Tris. Všimla si nenápadných signálů mezi Rinem a 

Tralem a v duchu zajásala. Celé setkání ji připadalo jako velká přehlídka ztraceného času. 

Vůbec nechápala, jak se nechala umluvit k tomu, aby se něčeho takového zúčastnila. 

Generál Pikošin si v duchu zhluboka oddechl. Tohle setkání s jinou rasou neprobíhalo tak, 

jak si představoval. Doby, kdy měla Země navrch a mohla si diktovat podmínky, zůstaly jen 

krásnou vzpomínkou. S Veitoňany to bylo samé opatrné oťukávání a žádný rozumný 

výsledek. 

Na okraji koberce se roztáhl otvor do jiného světa, jak už teď Pozemšťané věděli, do světa 

v jiné galaxii. V mapách vyskytujících se na Zemi se poeticky nazývala NGC 6822 nebo též 

Barnardova galaxie a byla podobně malá, jako galaxie Pegas. 

Jacka napadlo, proč si Veitoňané vždycky k životu najdou něco tak malého, když jsou 

k dispozici i mnohem větší galaxie, ale tento dotaz si schoval pro případné příští setkání, až 

nastane jedna z četných rozpačitých odmlk. 

 

„Co se stalo?“ vyjel Krabat na Michaela. Naléhavá zpráva ho odvolala z téměř vyhrané 

bitvy a wraithský velitel přemáhal zlost jen s největším sebezapřením. 

Michael měl na jazyku pár ostrých slov, ale spolkl je. Maya ho chytila za ruku a naléhavě 

se na něj podívala. Na slovní půtky nebyl vhodný čas. 

„Dostala se k nám zpráva o nové rase. Chtějí se setkat a jednat s námi. Jsou to… říkají 

si…“ Michael se zakoktal. Nebylo to tím, že by si nepamatoval název rasy, ale tím, že mu to 

připadalo neuvěřitelné. „Jsou to Veitoňané,“ dořekl po odmlce. 

Krabat cítil, jak jeho zlost postupně bublá na povrch, ale po Michaelově posledním slovu 

splaskla a úplně se vytratila. 

„Veitoňané?“ zopakoval nedůvěřivě. To jméno bylo v hlavách všech Wraithů 

nesmazatelně vypálené. Jejich předchůdci ze ztracené a znovu nalezené planety, kde 

wraithská rasa vznikla. Krabat zapátral v Michaelově mysli a dostalo se mu potvrzení. Wraith 

před ním si byl jistý, že se tak neznámí ohlásili. 

„Kdy a kde se s námi setkají, to nám zatím nesdělili. Čekali jsme na tebe. Není nikdo jiný, 

kdo by o tom mohl rozhodnout,“ pokračoval Michael, když zahlédl náhlé poznání 

v Krabatových očích. 

„Velitel Ace by měl být na Zemi,“ řekl Krabat zamyšleně. 

Michael si neodpustil úsměšek. „Jestli je ještě pořád na Zemi, pak je nejspíš mrtvý.“ 

Maya se nadechla, ale neřekla nic. S Pozemšťany neměla moc zkušeností a podle Andoriel, 

kterou znala nejlépe, se zbytek nedal soudit. 

Krabat se nenápadně napřímil. S příletem do nové galaxie se poměry ve wraithském 

společenství změnily. Už se nedělilo na frakce jednotlivých královen, které by mezi sebou 

bojovaly o území s právem sklizně. Měly sice svá uskupení, ale bez protestů se připojovaly ke 

společným akcím, které by v původní galaxii nebyly možné. Na takové výpravy je povolávala 
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Anat nebo Ace. Ani jeden z nich nebyl přítomen, tak to zbylo na Krabata. Stal se stejně 

důležitým jako nejvyšší královna. 

Vzpomínka na Andoriel Mayu přece jenom přinutila promluvit: „Mohli bychom 

kontaktovat tu ženu, kterou velitel Ace občas využíval, třeba o něm bude něco vědět.“ 

Krabat se na ni podíval s pečlivě skrývaným rozčarováním, ale připustil si, že osud Ace 

v něm vzbuzuje zvědavost. 

„Jestli se mu něco stalo,“ spustil Michael temně, „Země by za to měla zaplatit.“ 

Krabat pozvedl ruku. „Veitoňané budou vítáni,“ řekl stručně. „Domluvte s nimi místo a čas 

setkání a zaručte jim bezpečí.“ Podával se na Mayu. „Spojte se s tou ženou a zjistěte, co ví. 

Nesmíme podceňovat vražené choutky naší potravy.“ 

 

Andoriel bloudila po lese. Rozběhla se do něj hned, jak ji propustili z ošetřovny a Tom ji 

vysadil u domku. Zamávala mu, počkala, až i s autem zmizí za zatáčkou a pak už neměla 

stání. Potřebovala prostor a vzduch a také se snažila zahnat neodbytné představy všech 

možných katastrof, které se ženou na Zemi, na Mléčnou dráhu, na všechny, které zná, i na ni 

samotnou. Věděla, že nic z toho nemá reálný základ, ale nedokázala zarazit proud 

katastrofických myšlenek, dokud se nedala do zlostného hlasitého smíchu.  

„Přestaň bláznit,“ napomenula se polohlasně. 

„Klidně blázni,“ odporovala Shana. „Stejně tě nikdo nevidí, neslyší… seš si jistá, že vůbec 

existuješ? Třeba jsi už dávno mrtvá a tohle se ti zdá.“ 

„Jak by se mi mohlo něco zdát, když jsem mrtvá?“ zeptala se Andoriel. Shana se tentokrát 

neobjevila, její hlas visel na holých větvích stromů a zněl trochu potměšile. Katastrofické 

scénáře odplynuly s hrstkou barevného listí hnanou prudkým větrem. Ája se oklepala zimou a 

rozhlédla se, kudy vede cestička k domovu. Přes tendenci rýpat a fyzickou nepřítomnost měla 

Shana něco do sebe. 

Žena s divoce poletujícími vlasy, ve kterých se už zase začaly objevovat šedobílé prameny, 

se rozhlížela lesem a občas koukla i k zatažené obloze, jakoby jí mohly těžké temné mraky 

napovědět, kam má jít. Zatím si nechtěla připustit, že se dokázala ztratit. Po chvíli pátrání a 

přemýšlení pokrčila rameny a vykročila jednou z mnoho klikatých steziček. Udělala sotva pár 

kroků, když rozhodila ruce a skácela se k zemi. 

 

 

 

104. Pátravé oči a zvědavé stroje 

 

„Generále Pikošine, máme tady ověřené pozorování,“ zaťukal technik na monitor. 

„Ze základny v pásu asteroidů hlásí podivný pohyb. Už nějakou dobu to sledují a vypadá to, 

že se tam usadila nějaká veitonská sonda. Alespoň energetickou stopu má ten přístroj stejnou 

jako všechno, co tady Veitoňané používali.“ 

„Nějaké pokusy o kontakt?“ zeptal se generál. 

„Ne, pane. Vyslali jsme k tomu přístroji standardní pozdrav a dotaz, ale nikdo 

neodpověděl.“ 

Generál Pikošin se zamračil. 

„Takhle by se budoucí přátelé chovat neměli,“ řekl pobouřeně. 

„Přátelé?“ zeptal se technik překvapeně. Generál se k němu otočil, aby mu připomenul, že 

s Veitoňany právě probíhá jednání, ale zarazil se. Ten člověk měl pravdu. Veitoňané nebyli 

přátelé, Země je chtěla využít, aby našla wraithskou slabinu, případně aby získala spojence 
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v boji nebo nějakou technologii, která by jim pomohla Wraithy zničit. O nic jiného nešlo. 

Všechno ve vesmíru tady bylo proto, aby sloužilo lidem. 

„Spojte mě s tou základnou,“ řekl a sáhl po mikrofonu. Technik kývl, že generál může 

mluvit. 

„Ahoj, Bubo, slyšel jsem, že máte nezvaného hosta,“ spustil Pikošin familiárně. Na 

druhém konci spojení bylo okamžik překvapené ticho. 

„No nazdar, Piko,“ ozval se pak velitel základny v pásu asteroidů generál Valentýn 

Buhieb. „Jo, máme tady zvědavce. Dělá zmatek mezi kamením a nejspíš šmíruje po celý 

Zemi.“ 

„To by se mu nemělo trpět,“ zauvažoval Pikošin nahlas. „Ale zatím ho nech, jen tam buďte 

připravení, kdyby začal strkat nos do věcí, po kterých mu nic není.“ 

„Jasně, “ povzdechl si generál Buhieb. Na rozdíl od svého spolužáka neměl střílečky 

v oblibě. Dával přednost klidné práci na lepších a dokonalejších zbraních. 

 

„Bez varování?“ zeptal se Tral zaraženě. 

Krabat kývl. Jeho stručné shrnutí nedávných útoků pozemských lodí na hibernující skupiny 

Wraithů přimělo zamlklého veitonského velitele k reakci. 

Jednání s Veitoňany bylo celkem snadné. Nepokoušeli se o lest a také žádnou netolerovali. 

Jednat s takovými tvory bylo příjemné a zároveň pobuřující. Mohli se změnit na potravu, ale 

Krabat zjistil, že tváří v tvář Veitoňanům nepociťuje ani hlad ani nadřazenost, která se 

objevovala při občasných jednáních s jinými lidmi. Navíc náznaky jejich příštích návrhů na 

řešení nepříjemné situace s jedem přeneseným z galaxie Pegas do Mléčné dráhy se zdály být 

přijatelné. 

„Pane, útočí na nás!“ přiběhl jeden z důstojníků Krabatovy lodě. 

„Kdo?“ vyštěkl velitel. Ani se nemusel ptát. Pozemské plavidlo se pootočilo tak, že 

paprsky blízkého slunce prohlédly jeho maskování a odhalily identitu. Tuto loď ještě Krabat 

neviděl, musela vzniknout nedávno nebo zůstávala pečlivě ukrytá v záloze. 

Eugen Khiari v kapitánském křesle Samanthy Carter seděl lehce předkloněný a prsty rukou 

nenápadně zatínal do opěrek. Na centrální obrazovce se na okraji malé solární soustavy 

vznášelo asi dvacet wraithských plavidel různých velikostí a nejevilo žádné známky bojové 

pohotovosti. Takovou šanci si nemohl nechat ujít. 

„Vyberte další kousek na křídle a palte,“ řekl klidně. První salva střel už doletěla ke krajní 

organické lodi a zanechala v ní velký rozšklebený otvor, aniž by se Samantha Carter dočkala 

adekvátní odpovědi. Eugena nejdřív napadlo, jestli to nejsou opuštěná plavidla, ale skeny 

ukázaly známky života stejně početné, jako v běžně obsazených wraithských lodích. 

Wraithové museli být tak zaměstnaní jinou činností, že si příletu nepřátelské lodi ani nevšimli.  

Eugen poposedl a naklonil hlavu, jakoby pohled na obrazovku z jiného úhlu mohl ukázat 

něco odlišného. 

Další salva se blížila k nehybné wraithské lodi a dálo se, že zásah bude podobný jako 

v předchozím případě. V posledním okamžiku se loď najednou rozplynula, střely prolétly 

neškodně místem, kde se původně nacházela, a pak zmizely i ony. 

„Co se stalo?“ zeptal se Eugen zmateně. Wraithská plavidla se mu ztrácela před očima, 

dokud v nejbližším okolí nezůstala jenom jedna. Ta se pomalu otočila čelem k Samanthě 

Carter a přes celou obrazovku se objevil její můstek s několika Wraithy a lidmi. 

„Proč jste zaútočili?“ zeptal se jeden z mužů. „rušíte nás při jednání.“ 

Eugen se na hovořícího podezřívavě podíval. Ještě neviděl, že by se Wraithové k nějakému 

člověku chovali bez nadřazenosti a hladu. Maličko pokrčil rameny. „Máme rozkaz zničit 

každou wraithskou loď, na kterou narazíme.“ Nepatrný pohyb očí směrem se střelci dal povel 

k další palbě. Ať už byl na wraithské lodi kdokoli, pořád to byla wraithská loď a Eugen po 
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posledních událostech, kdy přišel o část posádky, nehodlal promarnit jedinou možnost 

k likvidaci Wraithů. Ve zcela zanedbaném a nepoužívaném koutku mysli věděl, že za tehdejší 

výbuch nemohli Wraithové, ale pozemská loď Odyssey, která se ocitla v nesprávný čas na 

nesprávném místě, to ale nic neměnilo na tom, že Wraithy z celé duše nenáviděl. 

 Obrazovka zhasla a ukázala prázdný vesmír. Wraithská loď s podivnými návštěvníky 

zmizela. 

„Můžete někdo zjistit, kam zmizeli?“ zeptal se Eugen. Pár lidí na můstku zamítavě potřáslo 

hlavou. 

„Ale ne,“ zašeptala Miti Ki v pilotním křesle a bez rozkazu poslala loď do úhybného 

manévru zakončeného vstupem do hyperprostoru. S plavidlem to několikrát škublo. 

„Ty byly naše?“ vyrazil ze sebe Eugen, když si uvědomil, že se je těsně před vstupem do 

okna snažily zasáhnout střely. 

„Naše,“ potvrdila Miti „Vylétly odnikud a mířily docela přesně. Podsvětelný motor 

nefunguje.“ 

Eugen se na ni znepokojeně podíval. 

„Jen klid,“ usmála se. „Výstup z hyperprostoru bude fungovat a kolem Země se můžeme 

zatím pohybovat pomocí trysek. Jen si musíme držet odstup.“ Mrkla na Eugena. 

 

K Průzkumníku v pásu asteroidů se nenápadně blížila malá sonda. Kryla se za každým 

kamínkem, který jí mohl poskytnout ochranu, a pohybovala se co nejvíc v souladu se 

vzájemným tancem asteroidů. 

Generál Valentýn ‚Bubo‘ Buhieb se dychtivě nakláněl k obrazovce, kam sonda přenášela 

obraz, a občas stočil pohled na data z opatrného sběru v okolí sondy. 

Průzkumník si jí zatím nevšiml. Sledoval dění kolem Cheyennské hory a pilně zasílal údaje 

miniaturním průzorem na svou domovskou planetu. 

„Co to tam má?“ zamumlal Bubo a pohnul páčkou na zaostření obrazu. „Tak to ne,“ 

pokračoval v samomluvě. „Tohle nikam bonzovat nebudeš.“ Kývl na jednoho ze svých 

podřízených a spokojeně přikývl, když se po zásahu z malé sondy Průzkumník rozletěl na 

kusy. Využil toho, že otvor do jiného světa se pootevřel víc, a další ničivou střelu poslal jeho 

středem na to neznámé místo. 

„Jo!“ vykřikl nadšeně. Střílečky měly přece jenom něco do sebe. „Posbírejte trosky, 

pokusíme se z nich něco zjistit. A spojte mě se Zemí, chci jim to oznámit sám.“ 

Ivan povytáhl obočí, ale neřekl nic, jeho námitky by stejně byly zbytečné. Kdyby se ho 

někdo zeptal, řekl by, že se neměli plížit. Když ta věc neodpověděla na první pokus o 

komunikaci, měli k ní přiletět a pokusit se o kontakt znovu a zblízka. Nikdo se ho nezeptal a 

generál, kterého do té doby považoval za celkem slušného člověka, se ukázal ve své pravé 

barvě. Ivan vyťukal kód pro spojení se Zemí, počkal na potvrzení a na generálův pokyn 

odešel. 

„Myslíš, že odletíme včas?“ zeptal se Skotta, sotva se vedle něj zhroutil na barovou 

stoličku v jídelně. 

Doufám,“ zamumlal Skott do sklenky džusu. „Šichta nám končí za dva dny.“ 

Bubo mezitím Pikošinovi a O’Neillovi nadšeně oznámil, že se jim podařilo zasáhnout 

neznámé zařízení a zničit místo, kam posílalo posbíraná data. O’Neill nejdříve zbledl, pak se 

po straně podíval na svého nadřízeného a zjistil, že Pikošin se tváří stejně nadšeně jako 

Buhieb. Odpustil si zoufalé zaúpění, které se mu dralo na rty. Podle údajů ze základny v pásu 

asteroidů šlo nejspíš o nějakou veitonskou sondu, jestli tedy zasáhli území cizí vyspělé rasy, 

se kterou sotva začali jednat, Jack nedokázal odhadnout, na co se můžou těšit. 
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Na Veitenoně se nad malým plochým ostrovem v moři vznášel černý mrak výbuchu. 

Zařízení na otevírání portálů bylo zničeno a většina osazenstva mrtvá. 

Sehol stál v hloučku ostatních, kteří se účastnili schůzky na Zemi, na palubě lodi, která se 

pohupovala nedaleko na vlnách, a cítil, jak se v něm zvedá zlost. Nebylo pochyb, kdo výbuch 

způsobil. 

„Objevili Průzkumníka,“ konstatoval suše Tral. 

„K ničemu už Pozemšťany nepotřebujeme. Wraithy jsme našli a jsou ještě zajímavější, než 

jsem si myslel,“ rozplýval se Kal.   

Tris se zatvářila pochybovačně. „Pozemšťané jsou rozhodnutí Wraithy zničit. Měli 

bychom jim ještě jednou a důrazněji říct, že si to nepřejeme.“ 

„Řekli jsme to dost důrazně a několikrát,“ namítl Rin, a pak mávl rukou k ostrovu, nad 

kterým se lehký vánek marně snažil rozehnat černý mrak. „Navíc teď útočí i na nás.“ 

„Nemuseli vědět, čí je to zařízení.“  Tris se neočekávaně postavila na stranu Pozemšťanů.  

„Chceš se jich jít zeptat?“ ušklíbl se Kal. 

Sehol cítil, že jeho zlost začíná překypovat a také, že nemá nejmenší snahu ji brzdit. Zjistil, 

že arogantní Pozemšťany z duše nenávidí. „Odpovíme,“ řekl temně a kývl na Trala. 

Velitel Tral se narovnal a zadíval se na ostrov. „Jak?“ zeptal se stroze. Jejich jediné 

funkční přenosové zařízení bylo zničeno.  

„Nemáme náhradu?“ zeptal se Rin. 

„Dvě, ale nejsou hotové a ještě ráno to vypadalo, že není potřeba spěchat,“ uvažoval Kal 

nahlas a zamyšleně se rozhlížel. 

„Máme nové přátele. Jistě nám rádi pomohou,“ nadhodil Rin. Tral se na něj překvapeně 

obrátil. Od toho mladíka moc nečekal, ale právě se mu podařilo velitele příjemně překvapit. 

 

Maya stála na okraji lesa a čekala, až se jí křídla správně poskládají na zádech. Pořád ještě 

svou novou součást plně neovládala a správné použití jí stálo značné vypětí, ale užívala si 

letu, kdykoli to bylo možné. 

„Měla by být někde tady,“ zašeptala si sama pro sebe. 

Přiletěli s Michaelem sami dva v malém člunu s namontovaným sběrným paprskem. 

Prosmýkli se mezi hlídkující lodí a několika málo satelity a bez problémů zaměřili Andoriel. 

Miniaturní lokátor dostala knihovnice při svém posledním pobytu na wraithské lodi a až do 

této chvíle zůstal nečinný. Michael ho před chvílí aktivoval, takže mohli ženu najít bez 

dlouhého pátrání. Předpokládali, že bude v nějaké obytné nebo pracovní části, ale signál je 

navedl do lesa. Michael nad tím zakroutil hlavou, ale byl rád, že nemusí s žádnými lidmi přijít 

do styku. Jindy by si to vychutnal, ale tentokrát měli jiný úkol a ten měl přednost před hladem 

i pomstou. Přenesl Mayu poblíž místa, kde Andoriel zaměřili, a na senzoru sledoval, jak 

roztáhla křídla a klouzavým letem se dostala až na samý okraj lesa. Dál už musela pěšky.  

Maya šla pomalu lesem a rozhlížela se. Nechtěla křičet a nechtěla knihovnici vystrašit, 

kdyby se před ní z ničeho nic objevila. 

„Ájo?“ řekla polohlasně.  

Žádná odpověď se neozvala. 

Postupovala pořád dál a dál. 

„Stojíš vedle ní,“ řekl jí do ucha Michaelův hlas. Úplně zapomněla na malé komunikační 

zařízení za svým pravým uchem. 

„Leda by se změnila v nehmotného ducha,“ zavrčela a otáčela se dokola. Zachytila špičkou 

boty o vystouplý kořen a zamávala rukama, jak chytala rovnováhu. 

„Dávej pozor, kam šlapeš,“ ozvalo se jí u nohou. Andoriel ležela zkroucená na zemi a 

snažila se přinutit rty k úsměvu. Když se k ní Maya sklonila, oči se jí protočily a po úsměvu 

zůstal poloviční škleb. 
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„Andoriel!“ řekla Maya naléhavě. Žena se ani nepohnula. Maya ji zkusmo vzala za ruku. 

Cítila pod prsty slabý tep, ale ruka byla bezvládná stejně, jako zbytek těla. 

„Michaele, potřebuju tě co nejblíž,“ řekla Maya rázně. Vzala Andoriel pevněji za ruku a 

přehodila si ženu přes rameno. Podle Michaelových pokynů došla na malou mýtinku, kde je 

obě bylo možné přenést sběrným paprskem do lodi a zhmotnit. 

Michael něco nesrozumitelného zabručel, když je uviděl, přesunul Andoriel z Mayiných 

zad na podlahu u stěny, aby jim moc nepřekážela při letu, a opřel se vedle ní. Maya navedla 

člun na únikovou dráhu ze Země a dávala přitom pozor, aby se vyhnula všem pátravým očím 

a zvědavým satelitům. 

 

 

 

105. Tak to začíná 

 

Nathan Velenský se díval na centrální obrazovku Celeste Grey. Před týdnem ho poslali 

„obhlédnout okolí“, jak se vyjádřil Jack O’Neill. Pátrali po Wraithech a jiných nebezpečích 

pro Zemi, přeskakovali z místa na místo podle pokynů z Obrany nebo podle vlastního uvážení 

a hlásili všechno, co jim přišlo zvláštní nebo zajímavé. Nat si dovedl představit, že nejméně 

pár astronomům se jejich zprávy líbily, protože za tichého pobavení celé posádky zasílali i 

zprávy o vesmírných jevech, které byly z planety těžko zachytitelné. 

Na pokyn ze Země vystoupili z hyperprostoru u Superbrány do galaxie Oriů a kontrolovali 

její stav. Pár panelů bylo posunutých, protože dlouhým nepoužíváním selhaly magnetické 

svorky, které je držely na správném místě, ale jinak se zdála funkční. Tři Jumpery už se 

chystaly vzlétnout k opravným pracím, když po obvodu Brány proběhl elektrický výboj a 

odezněl na prvním vypadlém místě. 

„Asi se někdo snaží proletět,“ konstatoval Chris Hanell od svého pultu připojeného na 

strojovnu. „Jumpery si musí dávat pozor, ty výboje jsou silné.“ 

„Pane Calvero,“ otočil se Nat na pilota. José jenom přikývnul a navedl loď trochu stranou 

od Brány, aby ji nezasáhla vlna z příchozí červí díry, kdyby se otevřela hned po srovnání a 

zafixování panelů, a také, kdyby se z rozhraní vynořilo něco, co by mohlo Celeste Grey 

ohrozit. 

Na Terys Natovi stačilo mrknout, aby zjistil, že je připravená bránit plavidlo vším, co měla 

k dispozici. 

Správné nastavení a ukotvení panelů se protahovalo nutností přerušit práci pokaždé, když 

Bránou proběhl výboj, ale posádky Jumperů byly dobře sehrané a přes časté přerušování se 

jim podařilo dokončit úpravy panelů během hodiny. 

„Stačíme ji prověřit?“ zeptal se Nat Chrise. Hlavní inženýr si přitiskl k uchu komunikátor a 

chvíli do něj tiše mluvil. Než stačil kapitánovi odpovědět, elektrický výboj se objevil znovu a 

otevřel Superbránu. V jejím světle se skoro ztratila okna do hyperprostoru, ze kterých se 

vynořilo pět wraithských lodí. Jumpery poletující kolem Brány se rychle dostávaly do 

relativního bezpečí velkého pozemského plavidla. 

„A sakra!“ vypadlo z Terys. José už manévroval s lodí tak, aby měla příhodnou pozici pro 

střelbu oběma směry – jak na Wraithy, tak k Superbráně. Chris zapnul energetické štíty a pod 

nimi maskování. Matně si vzpomněl na dobu, kdy nebylo možné oba systémy používat 

najednou, ale to byla dávná minulost. 

Superbrána zůstávala prázdná, wraithské lodi spustily střelbu, sotva se dostaly na dostřel.  
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„Střílej, pohlídám to!“ houkl Nat na Terys. Ani nemrkla. Věděla, že zatímco budou po 

sobě pálit s Wraithy, kapitán bude jedním okem sledovat Bránu, jestli se z ní nevynoří další 

nebezpečí. 

José se rozletěl s lodí přímo proti Wraithům. Sotva Terys vypálila první salvu, změnil 

směr. „Pozor!“ vyjekl. Wraithské lodi střílely po Celeste Grey, ať uhnula, kam chtěla, jakoby 

její maskování vůbec nefungovalo. 

Chris zavrčel a vypnul zbytečné maskování. Ušetřenou energii hned převedl do štítů. Bylo 

to potřeba, protože pozemská loď dostávala jeden zásah za druhým. 

„Jak je tohle možný?!“ vykřikl Nathan. 

Nikdo mu neodpověděl, všichni měli plné ruce práce s opětováním střelby a udržením lodi 

v jednom kuse. 

„Uzavírám přepážky na páté palubě pravobok,“ hlásil Chris. „Štít tam vypadl, převádím 

energii z podružných systémů.“ V jídelně a na chodbách u kajut posádky zhasla světla a 

rozblikala se pohotovostní světélka. To byla jen špička ledovce bez dodávky energie, která 

byla potřeba jinde. 

Terys nevnímala okolí. V pečlivě nacvičené synchronizaci s José Calverou střílela po 

nepřátelských plavidlech a pozemská loď se zároveň vrhala do stran, zůstávala na místě, 

točila se dokolečka, převracela, zvracela… povolily další energetické štíty a z některých sekcí 

vylétaly spršky trosek. 

Dvě wraithské lodě byly zničené úplně, další se těžce poškozená držela vpovzdálí, 

zbývající dvě měly šrámy, ale bojovaly. 

Nat se ohlédl po monitoru, kde se stále chvěl horizont červí díry do jiné galaxie. Jako na 

povel se v něm objevila špička cizí lodi. Nat se narovnal a díval se, jak neznámé plavidlo 

pomaličku proplouvá ústím červí díry. Měl pocit, že se zastavil čas. Nebylo nic než tečkovaná 

čerň vesmíru s mihotavou louží ústí Brány a kus neznámého plavidla visícího mezi dvěma 

neuvěřitelně vzdálenými místy.   

Výkřik plný vzteku a zděšení ho vrátil zpátky do reality, kde jeho krásná „nebesky šedá“ 

dostávala na frak od nepřátel. Útočící wraithské lodi už nebyly dvě, bylo jich šest a 

objevovaly se další. 

„Deset, dvanáct, patnáct…,“ počítala Marsela Nnesalo. Hlas se jí chvěl a okraje monitoru 

drželala tak silně, až jí zbělely klouby na rukou. 

Wraithové nepospíchali. Občas vystřelili, vypustili pár Šipek a pomalu svírali pozemskou 

loď ze všech stran. Čtyři wraithská plavidla se oddělila od zbytku, zamířila k Superbráně a 

rozestoupila se v očekávání, co jejím horizontem projde. 

Nathan neměl čas sledovat dění kolem Brány. Stál na místě Chrise Hanella, který v rohu 

můstku hasil požár od vybuchlé konzole a přitom přivolával zdravotníky, a snažil se na dálku 

aktivovat hyperpohon, aby dostal svou těžce poškozenou loď pryč od početné přesily. Vztekle 

uhodil pěstí do okraje ovládače, když zjistil, že hyperpohon nefunguje. Ze strojovny ho 

ubezpečovali, že je to jen malá závada a během čtvrt hodiny ji opraví, ale Nat si nebyl jistý, 

jestli těch patnáct minut ještě mají. Ohlédl se po můstku. Bylo tam přítmí prosvětlované 

posledními ohníčky dohasínajícího ohně a několika svítícími monitory, Chris zvládl požár a 

právě pomáhal zdravotníkům naložit na nosítka důstojníka, kterého výbuch zasáhl do obličeje, 

Marsela se přes interkom domlouvala s techniky a opraváři, kam se která parta vydá, aby si 

navzájem nepřekáželi a opravy na sebe navazovaly, José se stále snažil s lodí uhýbat, pot 

z čela mu kapal na ruce, ale ani si ho nevšiml natož, aby se ho snažil setřít. Terys vystřelila 

pokaždé, když se jí podařilo odněkud vymáčknout trochu energie na vypuštění střely nebo 

paprsku.  Všichni měli ve tvářích vedle zoufalství nad bezvýchodností situace vepsané 

odhodlání udělat cokoli, aby zvrátili blížící se konec. 
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Kapitán se usmál a hrdě se napřímil. Byl na svou posádku pyšný. Měl na jazyku nějakou 

otřepanou repliku o cti a hrdosti, ale pak mu pohled přeskočil na hlavní obrazovku a lehce mu 

poklesla čelist. Na poslední proslov zapomněl.  

Ze Superbrány majestátně vystoupily čtyři obrovské lodi podobné Orijským, ale mnohem 

elegantnější a propracovanější. A také mnohem silnější, jak se hned Wraithové přesvědčili, i 

když neměli s čím srovnávat. 

Lodě se Superbrány spustily palbu energetických výbojů, které doslova trhaly wraithská 

plavidla na kusy. Některá se pokusila vzdorovat, ale většina zmizela po první salvě nového 

nepřítele. Wraithové nechali své stíhačky na pospas osudu a zmizeli v hyperprostoru ještě 

rychleji, než se objevili. 

„Jupí! Utíkejte, zmetci!“ vykřikl do ticha na můstku José. Nathan stál vedle něj a jen mu 

položil ruku na rameno. Upřeně sledoval obrazovku, kde mezi panely Superbrány zmizel 

horizont červí díry a nové lodě se volně vznášely, jakoby se rozhlížely po okolí.  

Po chvíli napjatého ticha, kdy se posádce Celeste Grey honilo hlavou, jestli je nově 

příchozí vymetou z vesmíru stejně snadno jako Wraithy, se na centrální obrazovce objevil 

můstek cizí lodi s několika osobami. 

„Zdravím,“ ozval se černovlasý muž s jasnýma modrýma očima. „To jsem rád, že jsme se 

sem konečně dostali, matka už si dělala velké starosti.“ Prohlížel si posádku pozemské lodi 

s hlavou trochu na stranu. „Je všechno v pořádku?“ zeptal se nakonec. 

Nathan střelil pohledem po Marsele, jestli na neznámého vyjede stejně jako nedávno na 

člena posádky Jennifer Keller. Paní Nnesalo cítila, že se už zase červená. Kousla se do jazyku 

a mlčela. Nat si pomyslel, jaká je to škoda, takhle se musel zeptat sám. 

„Nathan Velenský, kapitán pozemské lodi Celeste Grey. Rádi bychom poděkovali za 

záchranu, ale zatím nevíme, komu.“ 

Černovlasý muž se zasmál. „To je pravda, nepředstavil jsem se. Jsem Toran, syn Tomina a 

Valy Mal Doran. Měli jsme obavu, co se s vámi stalo. Superbrána byla nepoužitelná. Toto byl 

poslední pokus předtím, než bychom se vydali na dalekou cestu bez použití zkratky. Asi jsme 

přiletěli akorát včas.“ 

„Naprosto přesně,“ vydechl Chris ze zadní části můstku. Jeho hlas doletěl až k mikrofonu a 

vyvolal na tváři Torana další úsměv. 

 

Krabat stál před Veitoňany a prsty rukou se mu zlostně škubaly. Velké vítězství, kterého 

chtěl dosáhnout, zničila neznámá síla z obřího portálu. Pozemská loď zůstala vcelku a její 

posádka byla stále naživu. 

Tral se na vysokého válečníka s černým pramenem vlasů nad čelem díval s tajeným 

smutkem. Chápal, co se mu právě honí hlavou a věděl, že dát najevo soucit by Wraitha ještě 

víc ponížilo. 

„Váš útok byl správně koordinovaný a vedený s dostatečnou silou,“ řekl po okamžiku, kdy 

si rovnal myšlenky. Chtěl dodat, že ani Veitoňani nepředpokládali zásah neznámých lodí, ale 

rozmyslel si to. Bylo zbytečné připomínat konečný nezdar více, než žádala nutnost. „Už brzy 

vás podpoříme vlastní formou boje, se kterou jste byli seznámeni,“ řekl nakonec.  

Krabat přimhouřil oči a lehce kývl. Veitonská zbraň byla založena na úplně jiném principu 

než vše, co dosud Wraithové poznali, a nepřestávala je udivovat. Po její simulované ukázce se 

i ty nejzatvrzelejší královny přestaly vzpěčovat nové alianci a rozhodnutí spojit své síly 

s dávnými potomky z Nové Veitony bylo jednohlasné. Ucítil za sebou pohyb. Zak přešlápl 

z nohy na nohu. Víc dělat nemusel, Krabat věděl, na co se chce nových spojenců zeptat. 

Udělal to sám: 

„Na předvedení vaší zbraně v reálu se velice těšíme,“ začal. „Jak je na tom ta žena, kterou 

jste přijali na léčení?“ zeptal se vzápětí. To byla ta věc, kterou chtěl Zak vědět. 
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Tral se otočil na Sehola. Radní v rozpacích rozpažil ruce. 

„Bohužel, na její stav jsou naše léčebné metody krátké. Možná zpočátku, dokud na ní 

nebyly zkoušeny různé způsoby léčby, bylo možné jí té slabosti zbavit, ale teď je pro nás její 

stav nevratný. Jediné, jak jí můžete ještě nějakou chvíli udržet naživu, je přísun energie.“ 

Krabat se otočil na Zaka. 

„Zařídíme se podle vaší rady,“ řekl velitel s náznakem úklony. Seholova slova ho sice 

nepotěšila, ale byl rád, že se Krabat uvolil tuto otázku položit. 

Andoriel k Zakovi dopravil Michael s Mayou. Už cestou dostala trochu wraithské energie, 

ale dlouho se jim nedařilo probudit ji z bezvědomí. Až Veitoňané jejich snahu podpořili 

svými znalostmi a od té doby byla Andoriel vzhůru a schopná komunikace. Stejně jim to 

nepomohlo. O veliteli Aceovi nevěděla nic. Ani netušila, že letěl na Zemi. Hned se nabídla, že 

se vrátí a bude po něm pátrat, ale to jí Wraithové i Veitoňané nedoporučili. Trvala na svém, 

ale Zak jí zamknul v kajutě a před dveře ještě postavil stráž. Nechtěl o ni přijít a byl si jistý, 

že Ace by to viděl stejně. Po krátké diskuzi s Mayou nakonec Andoriel přesunuli na planetu 

s wraithskou líhní, aby byla dál od hrozícího nebezpečí vojenských střetů. 

Krabat se vrátil k tomu, co ho zajímalo nejvíc: „Naši vědci a technici jsou zruční. Mohu 

vám nabídnout pomoc při aktivaci vašeho zařízení?“ Něco podobného už nabídl jednou, ale 

byl s díky odmítnut. To ho neodradilo, aby se nepokusil znovu dostat Michaela na planetu 

Veitoňanů a do blízkosti toho podivného stroje, který dokázal zničit celou planetu jedním 

výstřelem. Podle slov Veitoňanů to sice zatím nikdy neprovedli, ale předvedená simulace 

vyzněla jasně. 

I tentokrát byla wraithská pomoc slušně odmítnuta. 

 

John Sheppard stál před Andorieliným domkem a rozhlížel se. Stará známá se už pár dní 

neukázala a v jejím obydlí se vystřídalo pár lidí, kteří ji hledali. Lehce katastrofické scénáře, 

že ji doma najdou se zlámanými končetinami nebo v podobně děsivém stavu, v jakém se už 

několikrát ocitla, se po první návštěvě rozplynuly, ale nic to neměnilo na tom, že prostě 

zmizela. Pátrání v blízkém a potom i dalekém okolí také žádné výsledky nepřineslo a 

identifikační čip si už dávno nechala odstranit. 

John by věděl, kde ji hledat, kdyby si nebyl jistý, že Todd v Ájině zmizení už nemůže mít 

prsty. Takhle bylo její zmizení neřešitelná záhada. 

Sheppard obešel domek na zahrádku, postavil převrženou židličku a sedl si na ni. Chvíli 

pozoroval, jak kolem živého plotu leze ježek, pak se mu v odpoledním sluníčku zavřely oči. 

Byl podzim, ale u zdi otočené na jižní stranu slunce pořád příjemně hřálo. 

„Hledala jsem tě,“ zašeptal mu do ucha povědomý hlas. 

John se maličko usmál. Nejdřív ho napadlo, že se vrátila Andoriel a stojí za ním, pak si 

uvědomil, že hlas Áje nepatří, že patří… hekl, snažil se rychle zvednout a skácel se na zem se 

svýma nohama i nohama židle zamotanýma do sebe. 

„Jak?“ vypravil ze sebe. „Kde?“ 

Tichý smích postupně odezněl a hlas mu znovu promluvil přímo do ucha: „Byla jsem 

nedaleko, ale nechtěla jsem, aby mě znovu chytili. Chceš na výlet?“ 

John se zvedl ze země, židličku nechal ležet, kde byla, a podezřívavě se rozhlédl kolem 

sebe. 

„Děláš si ze mě legraci? Shořela jsi.“ 

„Přesvědč se sám,“ řekl hlas. Kolem Johna se zamihotalo zelenomodré světlo a zmizel 

z povrchu zemského. 
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106. Spojenci a nepřátelé 

 

„Prosím. Toto je poslední šance urovnat naše vztahy. Přestaňte útočit na Wraithy. A taky 

na nás! Přesvědčila jsem Radu, abych vás mohla ještě jednou kontaktovat a říct vám, že 

takové činy nezůstanou bez odezvy. Věřte, že s námi nechcete být ve při. Řeknu vám, jak nás 

kontaktovat, aniž byste museli čekat, až se vám ozveme sami. Stačí…“ Hlas Tris zazněl 

z telefonu v kanceláři generála Pikošina. Generál se podezřívavě podíval na sluchátko, které 

po zazvonění automaticky zvedl, a pomalu ho odložil do vidlice, takže poslední Trisina slova 

utichala, až se vytratila úplně. 

Celeste Grey se vrátila silně pošramocená v doprovodu pár lodí vedených Toranem. 

Pikošin se předtím nikdy nesetkal ani s lidmi z té galaxie, kam původně vedla Superbrána, ani 

s jejich loděmi, takže byl příjemně překvapený nejen početnou posádkou, ale hlavně velkými 

a dobře vyzbrojenými plavidly. Ušklíbl se na tichý telefon. Jestli se Veitoňané spřáhli 

s Wraithy, zřejmě už vědí, že Země má silného spojence a nemusí vést jalové hovory o ničem. 

Generála napadlo, že by jim Toranovi vědci mohli pomoci i s vakcínou z Pegasu, která pořád 

nefungovala tak, jak si tým vedený doktory Beckettem a Darksonem představoval. Beckett 

byl v týmu spíš jako maskot než vědec a lékař. Pikošin byl u toho, když se na starého doktora 

obrátil jeden mladý člen týmu se žádostí o radu, a sotva se Carson otočil stranou, použil 

tazatel metodu, která byla podle něj vhodnější. Jen Theo Darkson s Beckettem probíral nové 

nápady a pozorně naslouchal jeho návrhům. Bylo to jedno, vakcína stejně odolávala 

průmyslové výrobě a její původní zásoba z kulaté ampule se povážlivě ztenčovala. Jack 

O’Neill navrhoval, aby se do galaxie Pegas vypravil tým, získal víc té látky a kontaktoval její 

objevitele. Thomas Hidllet byl jediný, kdo s takovým řešením souhlasil, jinak byli všichni, 

kdo o takové misi mohli rozhodnout, silně na pochybách, jestli je taková cesta ta 

nejvhodnější. Zvlášť objevení spících wraithských lodí a jejich počáteční snadná likvidace 

přihrávala spíš skeptikům, kteří se nechtěli vydávat do jiných galaxií, a kontakt s Veitoňany 

jejich pozici ještě posílil problémy s komunikací s jinými rasami. Dotaz, jestli chce opravdu 

Země bojovat se dvěma nepřáteli najednou, kdyby se rasa z Pegasu rozhodla, že 

Pozemšťanům nepomůže a bude bránit své objevy, se ukázal jako rozhodující. 

Pikošin na poslední schůzce Obrany Země, SGC a dalších složek zamřených na vojenské 

akce a styky s mimozemšťany navrhl, aby se spojili se zbytky lidí na přátelských planetách. I 

pro ně Wraithové znamenali nebezpečí a představa úplného vyhlazení nepřátelského druhu, 

který začal ohrožovat znovu se rozvíjející lidské populace, by měla být lákavá. Nezapomněl 

připomenout, že Barnardova galaxie je o polovinu blíž k Mléčné dráze než Pegas, takže návrh 

Veitoňanů, že odvedou ‚předky‘ do své galaxie je zcestný. Wraithové se mohou jednoduše 

rozhodnout, že se vrátí a nebude to tak obtížné, jako dostat se z Pegasu do Mléčné dráhy. 

Thomas tehdy jenom povytáhl obočí, když pochopil, že místo pro pomoc do jiné galaxie 

budou týmy SG obcházet planety v Mléčné dráze a hledat spojence pro boj, ale neprotestoval. 

Každá práce byla dobrá, jenom aby se nemusel zabývat myšlenkami na Andoriel a její 

záhadné zmizení. A to ani neohlásil další osobu, kterou začali v SGC postrádat. John 

Sheppard se beze stopy ztratil, když se vydal znovu se poohlédnout po Áje. Tom další pátrání 

zarazil. Kdyby pohřešovaných přibývalo, mohli by vyvolat zbytečné otázky. Všichni věděli, 

že Wraithové jsou právě na Andoriel a Shepparda vysazení a bylo možné, že se ten zájem 

nevztahoval jenom na jednoho, kterému John přátelsky říkal Todd. Thomas doufal, že tím se 

seznam ztracených vyčerpal a nechtěl zbytečně vířit už tak rozbouřené vody. Bez Johna i 

Andoriel se Země obejde a Tomovy vlastní pocity se krčily v nejzazším koutě jeho mysli a 

zatím si netroufly vystrčit ani nos. 

Telefon na stole Jean-Francesca zazvonil znovu. Generál vyskočil, chňapl po sluchátku a 

zahulákal: 
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„Laskavě už mě neobtěžujte!“ 

„Ehm?“ ozvalo se překvapeně. „Mám zavolat později?“ 

„Ne, doktore, to nepatřilo vám. Mluvte,“ povzdechl si Pikošin, přejel si rukou přes čelo a 

sedl si. 

„To jsem rád. Mám pro vás dobré zprávy.“ Hlas doktora Darksona se snažil znít věcně, ale 

byla v něm cítit utajovaná euforie. „Ta látka z Galaxie Pegas si konečně dala říct a právě 

zahajujeme průmyslovou výrobu. Až půjdou SG týmy přesvědčovat naše budoucí spojence 

k boji, můžou jim rovnou říct tuhle dobrou zprávu. Bude toho dost pro všechny. Aspoň 

laboratorní testy konečně vyšly bez chyb,“ trochu se zarazil. „Bylo by možné sehnat nějakého 

toho Wraitha a vyzkoušet na něm účinek?“ zeptal se. Tolik se soustředil na výrobu většího 

množství toho jedu nebo léku nebo jak to chtěl kdo nazývat, že mu občas unikala praktická 

stránka. 

Generál si tiše povzdechl. Měl nějaké podezření, že není všechno tak v pořádku, jak se mu 

vědci snaží namluvit, ale zatím nad tím vždycky mávl rukou. 

„Pokusíme se vám nějakého najít,“ slíbil neutrálně. V hlavě se mu začal líhnout i mnohem 

jednodušší nápad, ale ten si zatím nechal pro sebe, protože si nebyl jistý, jak by se s tím Theo 

srovnával, nemluvě o reakci útlocitného doktora Becketta. „Zatím můžete poslat Branou 

s některým týmem vzorek na ukázku,“ navrhl, než zavěsil. 

Theo se díval na oněmělý telefon a kolem úst mu naskočila přemýšlivá vráska. Generálova 

poslední věta se mu moc nelíbila. 

 

Tris stručně oznámila Radě, že její pokus o smír se Zemí nevyšel. Nepočkala na nové 

rozhodnutí a odešla. Co se jí týkalo, nechtěla mít s dalšími událostmi nic společného. 

Sehol počkal, až utichne šepot po Trisině zprávě, a otočil se k Tralovi. 

„Veliteli, další jednání s tou planetou necháváme ve vašich rukou,“ prohlásil dost hlasitě, 

aby ho každý v síni slyšel. „Jen prosím informujte Radu o svých krocích, abychom případně 

mohli správně reagovat, ale do vašich rozhodnutí nikdo nezasáhne.“ 

Rin si neodpustil lehké kývnutí. Podle něj k tomu mělo dojít hned, jak na ně Země 

zaútočila. Že si Tris vymínila ještě jeden kontakt, se mu zdálo zbytečné. 

Tral se narovnal. 

„Dobrá,“ řekl. „Prvním krokem bude urychlení dostavby těch dvou zařízení. Sice jsme 

pokročili, ale stále ještě u jednoho nejsou provedeny poslední testy a druhé se dostavuje. Je to 

s ním složitější, protože bude mobilní. Mezitím,“ pokračoval, aniž by zpomalil, „podpoříme 

naše nové přátele. Kontaktuji naše vyslance na jejich vlajkové lodi a informuji je o rozhodnutí 

Rady.“ Lehce se Seholovi uklonil a rychlým krokem vyšel ze sálu. 

„Tak, to bychom měli,“ řekl tiše Kal. První zlost nad útokem Pozemšťanů ho přešla a 

zůstal jenom smutek. Mobilní. Všichni v sále věděli, co to znamená. 

 

„Prošli jsme pět planet a všechny se hlásí k boji, jen si nejsem jistý, co nám to bude 

platné,“ zabručel velitel SG2 major Stojko Jakopič. 

Thomas zvedl oči od papíru, na který si v zamyšlení něco čmáral tužkou. 

„I Noxové?“ zeptal se překvapeně. 

„No,“ Stojko se zašklebil., „s těmi jsme přímo nemluvili, ale Tolláni měli jasno a prý 

mluví i za Noxy.“ 

„Snad to všechno nebude potřeba,“ povzdechl si Thomas. Nechtěl válčit s emzáky. Aspoň 

ne s Veitoňany. V posledních dnech, vlastně hned potom, co zmizela Andoriel, se mu vracela 

smrt Todda v těch nejnevhodnějších chvílích. Nejdřív se tím nechtěl vůbec zabývat, ale 

nakonec si musel připustit, že ho dohání špatné svědomí. Mávl rukou, aby Stojkovi naznačil, 

že může odejít, a tužka mu vyletěla z prstů. Opsala krátký oblouk a klepla majora do ramene. 
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Tom seděl s otevřenými ústy a nevěděl, jestli se má začít omlouvat nebo smát. Stojko to 

vyřešil za něj. Zvedl tužku a hodil ji zpátky. Trefil se lépe - doprostřed Tomova čela. Oba 

vyprskli smíchy. 

Major zmizel za dveřmi, Tom si promnul zasažené místo a zvedl sluchátko. Major Jakopič 

byl poslední, kdo ho informoval o jednání s rasami v Mléčné dráze. Velitel SGC prošel očima 

poznámky a vyťukal číslo na Obranu Země. 

„Nabídka společného boje proti Wraithům se setkala s úspěchem,“ ohlásil generálu 

Pikošinovi. „Když nepočítám Torana se čtyřmi loděmi z původní galaxie Ori, překvapivě se 

přihlásil Xe’ls a Takaya. Asi už je unavuje pořád chránit své ovečky před wraithskými 

nájezdy. Jednání s nimi se skoro zaseklo hned na začátku, kvůli té vakcíně. Odmítli ji jako 

nejhorší jed. Nakonec se dohodli, že lék nepoužijí, ale pošlou pár lodí na obranu, kdyby došlo 

k nějakým bojům. Možná by bylo dobré se na tu látku ještě jednou podívat.“ Pár vteřin 

počkal, jestli bude nějaká odezva, ale generál mlčel, tak pokračoval: „Oslovili jsme také 

Reetou. Se Shermaal sice přišli o loď, ale Wraithové nejsou Shermaal a rozhodně se dají 

zničit. Měli jsme trochu obavy, jestli je to bude zajímat, když je Wraithové neohrožují, ale 

souhlasili v podobném duchu jako Xe’ls. Reetou pořád vedou válku s odbojem a jejich lodi 

mají kromě hledání tajných základen za úkol informovat nás o wraithských plavidlech a 

v případě potřeby pomoci v boji. Abych se vrátil k Toranovi, víc jich nepřiletí. Mají nějaké 

starosti u sebe a tohle je vlastně průzkumná mise, přesto jsou odhodlaní nás bránit. Poslali 

vzkaz a pak ze Superbrány vyndali ovladač, aby nešla použít. Zprovozní ji, až se budou chtít 

vrátit.“ 

Thomas se nadechl. Seznam už naštěstí nebo naneštěstí nebyl moc dlouhý. 

„Tolláni se k nám připojí a nejspíš i Noxové, i když u těch je to otázka, protože se s nimi 

SG tým přímo nesetkal. Nechali u Tollánů vzkaz. V jaké podobě bude jejich pomoc, to zatím 

není jisté. Ostatní planety s nějakým osídlením mohou poskytnout bojovníky, ale moc se do 

toho nehrnou. Většina už se s Wraithy setkala a víc než co jiného se jim snaží vyhnout.“ 

Jean-Francesco pokyvoval hlavou a přemýšlel, která z planet se bude nejlépe hodit pro 

pokus, který ho napadl při rozhovoru s Theem Darksonem. 

„Děkuju, generále,“ řekl, když pochopil, že Tom vyčerpal svůj seznam možných spojenců. 

Nikdy nezapomínal na to, že Thomas Hidllet má hodnost, byť čestnou, a používal ji 

s náznakem ironie při každé příležitosti. 

Položil sluchátko a urovnal si před sebou hromádku papírů. Boj s Wraithy začal mít 

pevnější obrysy a na výhrůžky Veitoňanů je třeba také náležitě odpovědět. Pikošin měl ještě 

jeden nápad, jak zatočit se všemi, kdo by chtěli válčit se Zemí, ale zatím si ho nechával 

v záloze jenom pro sebe. 

 S nepřítomným pohledem se usmál. Na jeho pokyn už dva šikovní mladíci pracovali 

v asgardským jádru, které nechal vyjmout z běžných prací a vyčlenil ho na tajný projekt. 

 

Andoriel líně zamrkala do tlumeného světla a znovu zavřela oči. Vůbec se jí nechtělo se 

budit, natož vstávat. Její svět přestal dávat smysl. Ta divná nemoc se vrátila a Ace se ztratil. 

Prudce odhodila deku a posadila se. 

„Nespíš, tak vstávej!“ zavrčela sama na sebe rozzlobeně. Vztek občas pomohl. Navlékla na 

sebe nějaké oblečení a vyšla krátkou chodbou do slunečního světla. 

Na pozvolné stěně vysoké hory seděla vysloužilá wraithská loď částečně zavalená 

kamením a částečně obrostlá keři. U vstupu do plavidla byla malá rovná plošinka, která se po 

pár metrech měnila v úzkou stezku a prudce padala do údolí s širokou línou řekou, která se na 

konci údolí vlévala do moře. Ája se na plošince nadechla, zvedla oči k prvnímu slunci 

kutálejícímu se zatím po východním obzoru a začala pomalu sestupovat k vodě. Na břehu 

řeky se zastavila, jen aby se sebe setřásla šaty, a ponořila se do nedávno vniklé tůně. Tůň měla 
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pozvolný vstup a její dno bylo vyložené kameny přesně, jak si to přála. Žádné bahýnko mezi 

prsty u nohou. Voda byla čistá a měla zvláštní barvu i chuť tím, jak se míchala sladká říční se 

slanou mořskou nesenou s každým přílivem. Přílivy byly krátké a mělké, protože tři malé 

oběžnice kolem planety se jevily na obloze jenom jako větší hvězdy. Přesto dokázaly přimět 

moře, aby se mírně pohybovalo. Něco jako opravdový příliv nastal jednou za pár let, kdy se 

síla všech tří kamenů spojila. Mělo k tomu dojít za pár dní a Andoriel si říkala, jaký je zázrak, 

že se při tom miniaturní měsíce nesrazí, protože jejich vzdálenost od planety se lišila v řádu 

desítek kilometrů. 

„Víš, že nemáš nikam chodit sama, že jo?“ zeptala se Maya. Už chvíli stála na břehu a 

sledovala Andoriel. Svoji novou pozici strážce brala vážně a neschopnost Áji zůstat v klidu na 

místě nebo aspoň někomu říct, že se chystá odejít, jí pravidelně zvedala tlak. Na druhou 

stranu si kvůli Ájině toulání mohla každou chvíli protáhnout křídla. Nepřestávalo ji to těšit. 

Jak si sama pro sebe často opakovala – křídla se musí používat, jinak jsou jen zbytečným 

závažím na zádech. 

Andoriel se na Wraithku usmála, a pak se k ní otočila zády a udělala pár líných temp. 

Věděla, že Maya čeká, až se dokoupe, aby se šly podívat, jak rostou nejnovější kokony. Hlídat 

wraithskou líheň byla podle Andoriel otrava. 

„Sbal si věci,“ řekla Maya, sotva se Andoriel přiblížila ke břehu. „Odlétáme.“ 

„Cože?“ Ája vyletěla z vody a začala se hned soukat do oblečení. 

„Není tady bezpečno. Nedávno se tu objevila divná loď. Byla kulatá a zastavila se na 

oběžné dráze. Snažili jsme se skrýt, ale Zak si není jistý, jestli to bylo dostatečné. Nechce 

riskovat.“ 

Andoriel se zarazila uprostřed pohybu a naklonila hlavu na stranu. „Kulatá? To vypadá 

jako …,“ nechala větu nedokončenou. Kulaté lodě měla rasa Reetou, ale co by tady dělala? 

„Můžu mluvit se Zakem? Je tady?“ zeptala se. Měla by veliteli říct, co jsou Reetou zač a také, 

jak je najít. 

Maya kývla. Zak na Andoriel čekal, aby se jí vyptal na neznámé plavidlo a také, aby jí 

informoval o Veitoňanech. Ájinou zásluhou Wraithové věděli, kde je jejich původní planeta, i 

když neměli v úmyslu se na ni znovu nastěhovat. Na trvalý pobyt tam bylo moc brouků. 

Andoriel by měla vědět, že se po tisíciletích setkali s rasou, ze které vzešli. 

 

 

 

107. Ohnivá bouře 

 

Eugen Khiari přecházel po můstku a každou chvíli pohledem kontroloval čelní obrazovku. 

Blížili se k planetě, kterou označila loď Reetou. Měla na ně čekat, ale zatím se s ní nesetkali. 

Samantha Carter vystoupila z hyperprostorového okna uprostřed solární soustavy a nejdřív 

ze všeho vypustila sondy, aby se přesvědčila, kdo je v okolí a hlavně na orbitě hledané 

planety. Všude byl klid, ani Wraithové ani Reetou nebyli v dohledu. 

„Třeba jsou dimenzionálně posunutí s celou lodí,“ navrhla Miti za kormidlem. Eugen kývl, 

taky ho to už napadlo. 

„Dobře, hlídejte okolí a zahajte průzkum,“ kývl k planetě zvětšující se na obrazovce. 

„Máme tady stopy po Wraithech,“ ozval se po dlouhém tichu Pete Setrik. 

„Ukažte.“ 

Na obrazovce se objevil zarostlý bok hory, pak obraz blikl a změnil se tak, aby byla 

zvýrazněná silueta wraithského plavidla. 

„Tenhle vrak? A proto jsme sem letěli?“ prskl Eugen. „Známky života?“ 
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„Žádné průkazné,“ zavrtěl hlavou Pete. Těch pár skvrn v okolí byla nejspíš zvěř. 

„Není to past?“ zeptala se Miti. Jako na pokyn se z druhé strany planety vynořila velká 

wraithská loď a za ní ještě čtyři menší. Bez zaváhání spustily palbu a vypustily z hangárů 

letky stíhaček. 

„Maskování, štíty a střílejte,“ řekl klidně Eugen a sedl si do svého křesla.  

Pozemská loď se zachvěla a zmizela, jen z místa, kde se předtím nacházela, vyletěla 

řádka svítících střel, zasáhla největší wraithské plavidlo a vykousla z jeho boku kus 

organické hmoty. Po zkušenostech Celeste Grey všechny pozemské lodě změnily frekvenci 

maskování. Pomohlo to. 

Wraithové stříleli stále do stejného místa, ale Samantha už byla o kus dál a vybírala si 

nejvhodnější okamžik pro další útok. Tentokrát střely zasáhly jednu z menších lodí a 

roztrhly ji podél na dva nestejně velké kusy. Než se wraithské plavidlo rozlomilo, Samantha 

se zase přesunula jinam. Pečlivě se přitom vyhýbala Šipkám poletujícím kolem. 

S maskováním a dobrým pilotem byl boj celkem snadný. 

Za wraithskými plavidly se objevila koule z matného kovu a vypustila jeden oslnivý 

blesk mezi Šipky a druhý na povrch planety. 

„Není to zbytečné?“ zabručel Eugen. 

„V takových místech mívají tajná zařízení, ne?“ zeptala se Miti. Nepřestávala při tom 

uhýbat s lodí a mezi jednotlivými posuny nechávala jen pár vteřin na vypuštění dalších střel.  

Eugenovi zasvítily oči. Skoro na to zapomněl. 

Wraithský útok se rozdělil. Část se snažila zasáhnout maskovanou loď Země a část 

střílela po kouli Reetou. Ani jeden cíl nejevil známky, že by mu útok překážel ve vlastních 

akcích. 

„Nasekej ho do guláše!“ vykřikl Zoltán u střeleckého pultu. 

Eugen se nakřivo ušklíbl a Miti lehce pozvedla obočí, jinak na výkřik nikdo nereagoval. 

Další z menších wraithských lodí se rozpadla a vlny ohně se ve vakuu přelévaly sem a tam, 

jak stravovaly poslední molekuly kyslíku. 

Největší wraithské plavidlo, pořád jenom s jedním šrámem ze začátku bitvy, se pootočilo 

a vklouzlo do otevřené studny hyperprostoru. 

„A zdrhá!“ Zoltán uhodil pěstí do ovladače. Vzápětí do energetického štítu pozemské lodi 

narazila letka Šipek. Všechny se roztříštily, ale poslední se podařilo proletět místem, kde 

jednotlivé plochy silového pole byly oslabené předchozími nárazy. Zůstala viset bez pohybu 

a střílela stále do jednoho místa trupu Samanthy, dokud plášť nepovolil. Z poškozené stěny 

vyrazil proud vzduchu plný trosek, které Šipku zasáhly. Rozletěla se na kusy a jeden z nich 

si vybral dráhu tak šikovně, že trefil vedení energie do maskování. 

Samantha Carter dvakrát blikla a objevila se na kurzu, který vedl pod wraithské lodě, aby 

mohla střílet zase z jiného místa. 

Hned se zformovalo pět řad stíhaček k útoku na náhle viditelný cíl a energie štítu začala 

rychle klesat pod náporem střelby. 

Kulatá loď Reetou párkrát vystřelila na planetu a zmizela. Wraithský útok se zaměřil na 

Samanthu Carter. 

„Proč?“ zavrčel Zoltán. Seděl v předklonu, jak se snažil co nejlépe zamířit a mezi zuby 

mu soustředěním lezla špička jazyka. 

„Asi byla jen průzkumná,“ pokrčil rameny Eugen. Pomáhal při tom převádět energii do 

štítů, aby kryly aspoň nejdůležitější části lodě. 

Dvě wraithská plavidla byla vážně poškozená a houfy Šipek prořídly, ale Wraithové stále 

útočili. 

„Zničte tu loď na planetě,“ rozhodl Eugen. 
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Zoltán se zašklebil, pohnul rukou a zasypal horu a údolí střelami tak hustě, že z nich zbyl 

kráter, do kterého z jedné strany začala přepadávat řeka, a z druhé se do vzniklé průrvy dralo 

moře. 

„Zničena,“ ohlásil s letmým pohledem na monitor, který původně zobrazoval organické 

plavidlo na boku hory. 

„Tak pryč. Letíme domů,“ mávl rukou Eugen. 

Zoltán vypálil poslední salvu do wraithských řad, Miti pootočila Samanthu a vklouzla 

s ní do tunelu hyperprostoru. 

 

„Díky Reetou a Duchům od Xe’lse jsme zlikvidovali pár wraithských lodí a nějaké jejich 

základny na planetách. Co tam dělali, to je ve hvězdách, ale určitě to nebylo nic dobrého.“ 

Samuel Leroy Kensing se opřel do židle a užíval si pocit důležitosti, když zbytek 

protiwraithského kroužku informoval o posledních akcích Země. Kroužek už byl sice k 

ničemu, ale jeho členové se ze zvyku stále občas scházeli, i když v minimálním počtu. 

Tentokrát tam seděli tři. Kromě Sama ještě Berenika a paní Wu. Ostatní sice dostali 

pozvánku, ale zřejmě měli důležitější práci jinde. 

„O Veitoňanech nemáme žádné zprávy. Od doby, co ta žena vyhrožovala generálu 

Pikošinovi, mlčí,“ pokračoval. „Obrana rozhodla, že by bylo vhodné v případě nutnosti 

přenést boj k nim. Do jejich galaxie.“ Samuel se zatvářil spokojeně. Čím dál od Země budou 

bitvy, tím lépe. „Už se podnikají nějaké kroky, ale zatím jsou tak přísně tajné, že se o nich 

všichni dozvíme, až …“ uprostřed věty ho přerušil křik na chodbě. 

První se vymrštila paní Wu a vyběhla ze dveří, následovaná těsně v závěsu Berenikou, a 

Samuelem. Berenika se vydala při zdi do centrály a každou chvíli se zarazila, aby 

nepřekážela chvátajícím vojákům. Všichni tři se tak dostali až za záda Thomase Hidlleta. 

Velitel SGC se skláněl nad technikem a díval se mu přes rameno na monitor. Samuel se 

natáhl, aby tam viděl taky a jen zalapal po dechu, když si uvědomil, na co se dívá. 

Na obrazovce běžel záběr z vesmírného dalekohledu nedávno vypuštěného na oběžnou 

dráhu. Mezi jeho základní úkoly patřila i vizuální kontrola základny v pásu asteroidů. V tuto 

chvíli bylo automatické nastavení pohybu dalekohledu převedeno na manuální a všichni 

sledovali místo, kde se nacházela základna. Místo ní byl vidět obrovský požár. 

 „To hoří vesmír?“ zeptala se paní Wu nedůvěřivě. 

„Vypadá to tak,“ zamumlal technik. „A vychází to z jednoho místa. Přiblížil obraz a 

poklepal prstem na jedno místo. „Odtud.“ 

„Jak je to možné?“ Berenika vyděšeně zírala na obrazovku. 

Thomas zvedl blikající telefon. „Jo?“ řekl po chvíli poslouchání. „Dobře.“ Sluchátko 

zapadlo do vidlice. 

Samuel dokázal odtrhnout oči od podívané na monitoru a zadíval se na Toma. Velitel 

SGC naklonil zamyšleně hlavu na stranu. 

„To byl Jack O’Neill,“ řekl po chvíli rozmýšlení. „Sledují to taky a už přišli s teorií. Moc 

se mi nelíbí,“ zhluboka se nadechl. „Ale možná mají pravdu,“ pokračoval potom, co 

pomaličku vypustil nadechnutý vzduch. „Myslí si, že to mají na svědomí Veitoňani a že to 

má co dělat s tím, jak dokáží cestovat na velké vzdálenosti. Třeba na Zemi. Až na to, že 

místo lidí nám poslali asi výbuch sopky nebo možná kousek slunce. Něco takového. Trefili 

se docela přesně,“ znovu se podíval na monitor, kde se obraz nezměnil. 

Paní Wu si přitiskla ruku na ústa, aby nezírala s otevřenou pusou. Pod vesmírným 

plamenometem se některé asteroidy vychýlily z dráhy, některé zabublaly a zmizely a některé 

se rozprskly. Po tom, kde se skrývala pozemská základna, nezůstala ani stopa. 
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„To nás budou na dálku ostřelovat červí dírou?!“ vykřikl pobouřeně Samuel. Představa, 

že ji Veitoňané otevřou kdekoli, třeba na Zemi, těsně nad planetou nebo v jejím jádru, ho 

vyděsila téměř k smrti. 

Stejné pocity zažíval i Jean Francesco Pikošin před velkou obrazovkou jednacího sálu 

v nenápadné budově Obrany Země. Sešli se tam skoro všichni, kdo byli v budově přítomní, 

a zírali na ohnivou podívanou. 

„Dá se na to odpovědět?“ otočil se Pikošin na Jacka. 

Jack O’Neill se zatvářil pochybovačně. „Neznáme jejich přesné souřadnice, a i kdyby, 

není tam Brána, která by se dala použít,“ uvažoval nahlas. „V celé jejich galaxii není Brána, 

zjišťovali jsme to. Známe jenom přibližnou polohu jejich slunce z toho, co nám prozradili 

při setkání. Neříkala ta žena, co s vámi naposledy mluvila, něco o tom, jak se k nim dostat?“ 

Jack se zarazil a nasucho polkl pod Pikošinovým vraženým pohledem. Jean Francesco se 

rozhodně nechtěl bavit o přerušeném hovoru s Tris. V koutku mysli věděl, že měl 

poslouchat ještě chvíli, ale nikdy by si to vědomě nepřipustil. 

„Tak tedy konvenčně,“ zamumlal si pro sebe a pak se rozhlédl po sále. „Spojte mě s SGC 

a všemi informovanými vládami,“ řekl hlasitě, aniž by se obrátil k někomu konkrétnímu. U 

komunikačních panelů u jedné strany sálu sedělo dost lidí, kteří tam byli od toho, aby 

spojení fungovalo podle jeho příkazu. 

Dalších pět hodin část zúčastněných pečlivě sledovala veškeré dění ve sluneční soustavě, 

aby nedošlo k nečekaným překvapením, a zbytek připravoval ve zrychleném režimu k odletu 

tři pozemské lodě. Pikošin s nimi chtěl poslat i dvě lodě Torana, ale syn Valy to rozhodně 

odmítl. Souhlasil, že bude bránit Zemi, ale o invazi do další galaxie nechtěl nic slyšet. 

„Tak poletí jen naše,“ zavrčel Pikošin. Podíval se na obrazovku rozdělenou do okének 

plných zástupců jednotlivých vlád a velitelů tří vesmírných lodí. „Spojené státy pošlou do 

galaxie označené jako NGC 6822 Celeste Grey. Je opravená, připravená k letu a nacpaná 

municí i zásobami až po střechu. Ostatní naše lodě budou bojovat s Wraithy a chránit Zemi,“ 

řekl důrazně. Nathan pokýval hlavou a sklopil oči ke svému tabletu, aby poslal zprávu o 

odletu na své plavidlo. Lugh a Eugen se zatvářili trochu kysele, ale nic nenamítali. Práce 

tady pro ně bude dost a dost. 

Jedno z okének se podsvítilo a stroze se v něm uklonil zástupce Číny. „Naše nová 

vesmírná loď Sun Wen je připravena chránit Zemi a její obyvatele na této nebezpečné misi,“ 

prohlásil hrdě. 

„Ruskij Kursk poletí také. Něnecháme naše bratry bojóvat samótné,“ bliklo další okénko 

na obrazovce. 

Ostatní okénka zůstala v klidu, tváře na nich zůstávaly zachmuřené a jen občas nějaká 

kývla, že souhlasí se zatím řečeným. 

„Děkuji, pánové,“ Pikošin sotva znatelně sklonil hlavu a hned ji zase zvedl. „Nathan 

Velenský je zkušený kapitán, který byl nedávno povýšen na admirála. Sdělte svým lodím, ať 

veškeré další akce koordinují přímo s ním. Čas odletu je za dvě hodiny.“ 

Okénka připojených se začala postupně zhasínat, až zůstal jen Eugen Khiari a Lugh 

Martens. Pikošin je zamyšleně přejel pohledem. „Vy dva poletíte do boje tady v Mléčné 

dráze,“ řekl jim. „U Země zůstanou lodě z galaxie Ori. Společně s tím, co vymysleli 

v Evropě, bychom tu měli být…“ Zarazil se. ‚V pohodě‘ už z něj nevypadlo, protože si 

vzpomněl na ohnivou bouři ve vesmíru. Tomu žádná loď ani zbraň nezabrání. 

Nechal oba kapitány v nejistotě a přerušil spojení. Bylo načase zavolat na tajné lince 

kapitány lodí, které poletí do Bernardovy galaxie a sdělit jim poslední rozkazy. 

 

Andoriel stála na můstku wraithské lodi vedle Zaka a po krátké bitvě nad planetou 

s bývalou líhní byla ještě trochu pobledlá. Za celou dobu nepromluvila. Nebyla si jistá, jestli 
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má radit Wraithům, jak zlikvidovat pozemskou loď, nebo nějak poškodit plavidlo, na kterém 

se nacházela, aby zajistila vítězství Země. 

„Není to pro tebe lehké,“ řekla jí tiše Maya. Stála za Andoriel připravená vrhnout se do 

oprav, kdyby jich bylo potřeba. 

Andoriel se smutně usmála. S wraithskou energií jí bylo lépe. Před pár hodinami 

pomáhala přesunout kokony se zárodky Wraithů na dopravní loď, protože si byla jistá, že 

Reetou oznámí jejich polohu a tajná wraithská základna přestane být tajná. Těsně před 

útokem pozemské lodi se dozvěděli, že do posledního místečka naplněné dopravní plavidlo 

bylo napadeno dalšími loděmi neznámého typu a nezůstalo po něm nic, pro co by stálo za to 

se vracet. Teď letěli na setkání s Krabatem, aby dohodli další postup v boji. 

Měla se setkat s Veitoňany, jen si nebyla jistá, jestli je chce vidět. Nikdy nic nebylo 

takové, jak si malovala. 

„Radši emzáky než vlastní? Tos to teda dopracovala,“ zašeptala jí Shana do ucha na cestě 

do malé kajuty, kterou Ája dostala k užívání. 

„Víš co? Dej mi pokoj,“ zavrčela Andoriel, sotva za ní zapadly dveře. 

Shana se zasmála, ale když se Ája otočila, nikdo v místnosti nebyl. 

 

 

 

108. A tak to končí 

 

Thomas se rozhlédl po zasedačce a přejel si rukou po bradě. Pod prsty mu zašustilo 

strniště. Celou jednu stěnu zabírala veliká obrazovka a v čele stolu proti ní byl ovládací pult. 

Obrazovka ukazovala okolí Cheyennské hory. Ohnivá bouře v pásu asteroidů zuřila více než 

týden a skončila před pár hodinami. Za tu dobu Thomas stáhl Branou všechny týmy z jiných 

planet a všechny vyslance na dlouhodobějších misích. Naštěstí byl projekt SGC tak omezený, 

že už všichni nejenom prošli Branou, ale také se rozjeli do svých domovů. Na základně 

zůstalo osazenstvo sestávající převážně z posílené vojenské jednotky a pár zdravotníků a 

techniků. Brána byla zabezpečená, všechny vstupy také. Už pro ně nebyl jiný úkol, než být 

připraveni na okamžitou evakuaci. Souřadnice planety označené jako stanoviště Alfa byly 

uloženy ke zrychlenému zadání, aby se transport nezdržoval, zásoby na první období čekaly 

na paletách u zdi v místnosti s Branou. 

Tom zůstal stát vedle velkého okna do prostoru Brány a díval se na tichý kruh s pokličkou 

Iris. Sklopil pohled a zamračil se. Ukazováček pravé ruky mě celý červený, jak si ho 

nevědomky mnul. Stávalo se mu v poslední době často. Stávalo se mu to od té doby, co tím 

ukazováčkem zachytil o spoušť a vyšla rána. Schoval provinilý prst do dlaně a spustil ruce 

podél těla. 

„Doufám, že jsi v pořádku, Andoriel,“ zašeptal si pro sebe. Prošel všechna místa, kam 

chodívala i o kterých se jen zmínila, ale po Áje se slehla země. Její zmizení cítil jako trest za 

zabití toho Wraitha. Výstřel se mu vracel ve snech, znovu v nich viděl dlouhé bílé vlasy 

obarvené krví, žluté oči kulaté překvapením a přesto nevidomé a malé plavidlo s mrtvým 

pasažérem proměněné ve cvičný terč. 

Světla blikajícího na ovládacím pultu si nevšiml, dokud do zasedačky nestrčil hlavu 

technik a neupozornil ho, že má na telefonu generála Pikošina. 

„Představte si to, generále, ti parchanti už tu byli zase. Tentokrát přímo u mě.“ Pikošinův 

hlas skřípal, jak generál vzteky drtil slova mezi zuby. Thomas už měl na jazyku, že je kolem 

sídla Obrany Země hluboká noc, a moc na výběr tedy neměli, ať ti parchanti byli, kdo chtěli. 

Všechno spolkl, protože mu došlo, o kom Pikošin mluví. 
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„Naše lodě už jsou u nich? Chtějí uzavřít příměří?“ zeptal se místo toho. 

„Ho*no, příměří. Vyhrožujou. A jo, naše lodě už jsou tam. Nevypadalo to, že by se něco 

změnilo. Budeme muset přitvr…“ 

Generálův hlas skončil ostrým lupnutím a ve sluchátku zůstalo jen ticho. Thomas ještě 

okamžik počkal, jestli se spojení neobnoví, pak položil telefon a přešel po zasedačce sem a 

tam. Jestli parchanti byli opravdu Veitoňané a Pikošin se k nim choval, jak bylo jeho zvykem, 

bude to zlé. 

„Útok! Napadení!“ ozval se technik od komunikace. Křičel tak nahlas, že ani nepotřeboval 

interkom. 

Thomas mu dvěma skoky stál za zády a prsty zarazil do opěradla židle před sebou. Satelit 

byl natočený tak, aby monitoroval prostor Obrany. Na místě domu tryskal z povrchu sloup 

ohně sahající až do mraků, které se kolem něj rozestoupily, a ozařoval okolí rudým přísvitem, 

ve kterém se všechny stíny prohloubily a roztančily. 

 

Nathan Velenský stál na můstku Celeste Grey bez hnutí a s otevřenými ústy. Všechna 

činnost kolem něj se zastavila a všichni se dívali na centrální obrazovku, kde mohli sledovat 

zničení Obrany Země v přímém přenosu. 

„Takhle to bude vypadat všude,“ naklonil se k němu Tral. Stál vedle Nata s rukama za 

zády. Chtěl dodat, že je to jenom malá ukázka a ohnivé pole mohou rozšířit téměř neomezeně, 

ale mlčel. Velitel této lodi si demonstraci měl užít bez většího vyrušování.  

Nathan se pořád nehýbal a snažil se ani nemyslet. Další dvě pozemské lodi se právě tajně 

plížily k nepřátelské planetě v Barnardově galaxii a měly zahájit útok. Nat je nehodlal 

prozradit ani mrknutím oka. 

Tral přešlápl a po nenápadném pohybu ruky zmizel z můstku i z lodi. Velitel plavidla se 

mohl spojit s Radou, kdykoli chtěl. 

Sotva se Tral dostal do své centrály, přerušil ohnivou smršť směřující do jiné galaxie a 

začal kontrolovat postup dalšího stupně útoku. Plivat kolem nepřátel ohníčky z okolních 

hvězd jeho válečnickou duši neuspokojovalo. 

Země se mu pod nohama zachvěla, až se musel přidržet pultu. 

„Co to…?“ vyrazil ze sebe překvapeně. 

„Střílí po nás z oběžné dráhy! Zničili satelity a pálí na města!“ ozval se pokřik z malého 

komunikátoru na okraji panelu. Další zachvění křik přerušilo a dál se ozývalo jen nepříjemné 

praskání. 

Tral zkontroloval pozici Celeste Grey. Ani se nepohnula. Šedostříbrná kráska se držela u 

jedné z větších přirozených oběžnic Veitenony a tvářila se, že se jí nic netýká. 

„Nechte tu loď zaměřenou, ale zbraně otočte proti útočícím,“ rozhodl Tral. Veitonské 

ničivé paprsky se pootočily ve svých lůžkách. Jejich zaměřovače zůstaly nastavené stejně, ale 

zbraně byly jednoduchým pokynem převedeny na náhradní značení cíle. Pro poblednou 

Marselu Nnesalo se nic nezměnilo. Podle senzorů na ně pořád mířilo deset ničivých zbraní 

v různých částech planety. Sílu těch zbraní měli možnost poznat, když jim jedna z nich 

zasáhla pravobok a vykousla v lodi díru. Tehdy se plnému zásahu vyhnuli, ale deseti najednou 

se vyhnout nedokáží. Seděli u měsíce jako papírová růže na střelnici a nevěděli, které z deseti 

míst si je vybere jako terč. 

Přes nátlak generála Pikošina se Nathan velení nad malou pozemskou flotilou musel vzdát 

ve prospěch ruského velitele generála Alexandra Romaněnka. Po vystoupení z hyperprostoru 

a opatrném prozkoumání nejbližšího vesmírného okolí Alexandr rozdělil úkoly. Zatímco on a 

kapitán čínského plavidla se připravovali na útok, Nathan měl odvést pozornost. Zatím se plán 

dařil. Veitoňané si byli na vlastním písečku tak jistí, že sledování okolí své planety nevěnovali 

náležitou pozornost, takže pro Kursk a Su Wen bylo celkem snadné se nepozorovaně přiblížit. 
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Nat si otřel čelo. Zásah přišel právě včas, už nevěděl, jak by ještě udržel pozornost Trala. Teď 

jenom doufal, že se Kursku a Su Wen podaří zničit pozemní obranu dřív, než se místní 

rozhodnou, že začnou ostřelovat i zatím klidného nepřítele. 

 

V Mléčné dráze neměl Krabat čas nerušeně sledovat ohnivou šou. Zbytek prořídlé 

wraithské flotily zaútočil na planety s lidským osídlením.  

Země se vzpamatovávala z útoku na sídlo Obrany a Wraithové bojovali s ostatními 

civilizacemi. Koule Reetou se s nimi střetly v několika lehkých přestřelkách, ale brzy zmizely 

ve své posunuté dimenzi a wraithské lodi ze střetů vyšly jen s pár škrábanci. Aliance Tollánů 

a Noxů v prvním střetnutí bez problémů zlikvidovala dva středně velké Úly, houf křižníků a 

nepočítaně stíhaček a jiných menších doprovodných lodí, na které narazila v blízkosti 

domovské planety. Tolláni se rozhodli, že je třeba odvést pozornost nějakou vzdálenější akcí a 

vyhlédli si malé wraithské uskupení poblíž obra Betelgeuse.  

„Proč neútočí na Zemi?“ zeptal se Tom Jacka. Stáli spolu před Branou, kde bylo aspoň 

trochu klidu na rozhovor. Ve všěch technických místnostech i kancelářích sledoval personál 

dění ve vesmíru a pečlivě kontroloval okolí Země nebo pobíhal se zprávami sem a tam. 

Jack pokrčil rameny. Už chtěl říct, že si ji nechávají jako třešinku na dortu, ale raději to 

spolknul. Nechtěl mít pravdu a nechtěl ji vyslovit jako první. 

„Už útočí!“ vpadl Tomovi do otázky Patrik. Stál mezi otevřenými dveřmi k prostoru Brány 

a kýval na ně. „Právě začali!“ 

Jack a Tom se rozběhli k první obrazovce, kterou měli na cestě. 

V největších centrech kumulace lidí se otvíraly pohledy do jiného světa, aby je vzápětí 

zastínila protáhlá plavidla. Plavidla prolétala otvorem z jiné galaxie, přistávala v řadách na 

nejbližším volném prostoru a otvírala vchody. Byla plná mužů i žen v šedých přiléhavých 

stejnokrojích. Spořádaně vystoupili a na neslyšný pokyn zvedli dlouhé, doutníkům podobné 

pušky. Po první salvě různobarevných paprsků se většina přihlížejících lidí zhroutila k zemi a 

ostatní se s křikem rozutekli. 

Jack zaklel. 

„Kde jsou naše jednotky?“ houkl na nejbližšího člověka u počítače. 

Než mohl odpovědět, přidal se k Jackovi i Thomas: „Kontaktujte vesmírné lodě na orbitě, 

jestli se dají zaměřit ty průchody nebo co to je, a ať se je pokusí zlikvidovat.“ 

Podívali se s Jackem na sebe a kývli. Za pár minut se kolem nich hemžila spousta 

personálu a nikdo si nemohl stěžovat na nedostatek úkolů. Svolávali členy první vlny 

evakuace, otevřenou Branou stěhovali připravené zásoby a snažili se ji udržet otevřenou co 

nejdéle, aby ji nepřítel nemohl použít. Koordinovali obranu obyvatel a útok na průchody i 

nepřátelská plavidla. 

„Máme je nad hlavou!“ vykřikl někdo.  

U vstupu do Hory přistála první z podlouhlých lodí a během chvíle se cizí vojáci dobývali 

dovnitř všemi otvory. 

Samantha Carter měla za úkol pomocí asgardského paprsku dopravit nejdůležitější osoby 

přímo k Bráně, aby se vyhnuly útoku, Jennifer Keller a lodi Torana si pečlivě vybíraly cíle na 

povrchu. 

Několik průchodů bylo pohřbeno pod závaly a počet nepřátel se začal postupně snižovat. 

 

U plynného obra Betelgeuse se Aliance sestávající z osmi různě velkých plavidel vrhla na 

wraithské lodi a než je Wraithové zpozorovali, dvě organická plavidla se rozpadla pod 

náporem střelby. 

Noxský velitel se zatvářil zkormouceně, ale bez váhání zaměřil všechny zbraně na další 

nepřátelskou loď. 



419 

 

 

Na Zemi se štěstěna začala přiklánět na stranu domácích. Vojáci zabránili cizincům 

vniknout příliš blízko k ovládání Hvězdné Brány a díky Eugenu Khiari v kapitánském křesle 

Sam byla první várka vybraných lidí téměř připravena projít portálem. Už čekali jenom na to, 

až se Brána zavře, aby ji hned otevřeli na správné místo. 

Brána se zavřela, Patrik zadal zrychlené vytáčení a na celé základně vypadla dodávka 

energie. 

„Náhradní energie!“ vykřikl Thomas Hidllet. I na takovou eventualitu byli připraveni a na 

pár místech po celé základně byly jednoduché spínače, které umožnily přepnout obvody na 

náhradní zdroje. Za pár vteřin se světla rozblikala a technika pomalu nabíhala do provozního 

módu. 

„Jen jestli není…,“ začal Jack O’Neill, ‚pozdě‘ už nedopověděl. 

Brána zmizela. Na jejím místě seděla podlouhlá loď s otevřeným vstupem plným cizích 

vojáků, kteří první salvou zlikvidovali všechno živé připravené na transport. Útok nepřátel 

začal ze dvou stran – z povrchu se do základny tlačili šedí vojáci všemi otvory a šachtami a 

od Brány se začal hrnout nepřestávající proud nepřátel. 

Tom a Jack stáli v zasedačce a dívali se na tu hrůzu přes obrazovku rozdělenou do 

jednotlivých políček. Společnost jim dělali dva vojáci hlídající dveře, Berenika Brathová, paní 

Wu a Samuel Leroy Kensing. Všichni tři členové bývalého protiwraithského kroužku se na 

základně ocitli náhodou a při prvních známkách potíží se stáhli do centra, aby se bojujícím 

nepletli do cesty. 

Zničené portály na nepřátelském území nahrazovaly nové a pozemské vojenské posádky 

postupně podléhaly. Nejdéle se držela Evropa, která místo stavby vesmírných lodí vsadila na 

kanóny tollánského typu a při útoku je sklopila a trefovala se přímo do otevřených průchodů. 

Někdy byla střelba úspěšná, ale většinou se nepřátelům podařilo portál včas uzavřít a to pak 

kanóny páchaly škody na Zemi. 

 

Aliance zničila další tři wraithské lodě a chystala se na poslední úder, který měl rozdrtit 

zbytek nepřátelských plavidel, když se za jejich loděmi objevil namodralý ovál. Rychle se 

zvětšoval a od jeho středu se rozlévala zlatá záře. Wraithské lodě zmizely z tollánských 

senzorů a od oválu k plynnému obru vyrazil ohnivý gejzír sluneční erupce. Smetl všechna 

plavidla Aliance a narazil do Betelgeuse jako příslovečná poslední kapka, která přinutila 

nestabilní hvězdu k výbuchu. 

 

Lodě duchů Xe’lse a Takayi ubránili vlastní území a střežili ho se zřivostí a neohrožeností, 

která odradila Wraithy od dalších útoků. Krabat na velící lodi nad tím mávl rukou. Těch pár 

zaostalých lidí mu nestálo za námahu a Xe’ls dal jasně najevo, že všechny jejich akce jsou 

pouze obranné. 

 

Vedle Torana se otevřel průchod a prošel Sehol. 

„Nejsme s vámi ve sporu,“ řekl mu důrazně, „Přestaňte nás napadat a odleťte, dokud vám 

necháváme možnost volby.“ 

Toran se na mluvčího Rady sotva podíval a pokynul ke stráži, aby ho zajala. 

„To by byla chyba,“ upozornil ho Sehol s pohledem na záběr jedné z Toranových lodí. 

Plavidlo se pootočilo, aby mělo lepší palebnou pozici a vzápětí ho pohltil oblouk 

rozžhavené plazmy. Když po půl vteřině zmizel, loď se ztratila také. 

„To byla nepatrná část sluneční erupce z jedné vzdálené hvězdy. Dokážeme průchod 

otevřít odkudkoli kamkoli. Máte poslední šanci k odletu.“ Sehol domluvil a zmizel ve 

vlastním portálu. 
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Toran se zamračil, ale důkaz byl více než přesvědčivý. Ti Veitoňané mohli během pár 

vteřin zničit i jeho zbývající lodě. Mohli zničit celou planetu, než by stačil mrknout. 

„Odlétáme!“ řekl neochotně. Jeho tři plavidla vstoupila do hyperprostoru a vynořila se u 

Superbrány. Doplnili chybějící díl, přidali malé zařízení a po otevření Brány zmizeli ve víru 

červí díry. Sotva se Superbrána zavřela, její komponenty v Mléčné dráze se rozletěly do všech 

stran.   

 

 

 

109. Oběť 

 

„Měli bychom jim pomoct,“ navrhl John Sheppard asi po padesáté. Zavrtěl se 

v kapitánském křesle a znovu si na čele upravil kovovou obroučku neurálního rozhraní.  

„Ne,“ odmítla loď. „Těmhle pomáhat nebudu.“ Její jindy příjemný hlas získal chladně 

kovovou příchuť, jak se marně snažila nedat najevo svůj odpor. 

Vedli tento rozhovor už delší dobu a John byl jako na trní. 

„Jak tu můžeš jen tak viset a nechat dole vraždit lidi!“ vyjel zlostně. Oči nespouštěl 

z monitoru, kde se ukazoval útok na Zemi s vybranými nejlepšími kousky. Třeba když cizí 

vojáci dohnali skupinu civilistů na břehu moře a vlny pak odnášely lidské mrtvoly, aby je 

uložily k odpočinku na mořské dně. Nebo když se otevřel portál přímo za orbitálním dělem u 

Budapešti a jeho posádka byla smetena první salvou. Dělo se rozpadlo až po dlouhé a 

nepřerušované palbě celého oddílu šedě oděných vojáků. 

John hlasitě vzdychl a zajel si rukama do vlasů. 

Loď mlčela. 

Na povrchu planety byl boj skoro u konce. Některé části byly zničené výbuchy, někde 

zuřily nekontrolované požáry, které nebyly způsobeny cizí technologií, a počet obyvatel Země 

se snižoval k řádu tisíců. 

„Máš pravdu,“ řekla loď. „Nechci se dívat na genocidu, i když jde o Pozemšťany.“ 

John postřehl několik cvaknutí a zahučení a pak křik, když plavidlo, které ho kdysi 

zachránilo a dostalo tradiční jméno Enterprise, začalo přenášet část zbývajících obyvatel 

planety na svou palubu. 

„Všichni se sem nevejdou, ale budu dělat, co půjde,“ řekla loď a bylo jí divné, že John 

nereaguje. „Johne?“ zeptala se. Žádná odpověď. Citlivými senzory prozkoumala můstek, kde 

se John nacházel. „Ale ne,“ povzdechla si skoro lidsky. John seděl zhroucený ke straně a 

neodpovídal na žádné podněty. Jeho tělo zvolna ztrácelo přirozené teplo. 

„Sednout a ticho!“ vyjela Enterprise právě vytvořeným interkomem na svůj nejnovější 

náklad, který vyděšeně pobíhal po přidělených prostorech. Dokončila poslední přenosy 

z planety a soustředila se na tělo svého přítele. Možná by se ještě dalo něco udělat, napadlo ji, 

a co nejvíc se natáhla do kovového kroužku na Johnově hlavě. 

 

Alexandr Romaněnko se na ruské vesmírné lodi Kursk narovnal uprostřed můstku. Věděl, 

že je konec. Jeho plavidlo se rozpadalo stejně, jako Su Wen a nic už tomu nedokázalo 

zabránit. Měl ještě poslední úkol, do poslední chvíle pečlivě střežený. 

„Pane Smithi, spusťte to,“ řekl hlasitě. 

Jetro Smith se s dýchací maskou vznášel v asgardským jádru a čekal právě na tento rozkaz. 

Vědomí se mu tmělo, jak krvácel z ran po zasažení troskami lodi, ale rozhodl se vydržet až do 

konce. Pomalu na zmagnetizované desce přesunul jeden z asgardských kamenů na prázdné 

místo. Ruka mu klesla a vědomí ho opustilo natrvalo. Na malém stupínku se posledními 
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zbytky energie posbírané z celé lodi začal skládat první replikátor. Podle pozemských 

zkušeností, by ho nekontrolovaný pád na planetu neměl zničit. 

Alexandr se nadechl. Věděl, že je to naposledy, protože systém podpory života už dávno 

nefungoval. Stál uprostřed můstku, salutoval a díval se, jak se planeta blíží čím dál větší 

rychlostí. 

Ruskou i čínskou loď pohltily plameny ještě před vstupem do atmosféry. 

„Spustili na palubě nějaké divné zařízení,“ pokrčil rameny důstojník u ovládání zbraní. 

„Nechtěl jsem riskovat.“ 

Tral jen kývl. Po dvou útočících lodích nezbylo na orbitě ani smítko, které by je mohlo 

ohrozit. Ta třetí byla už nějakou dobu pryč. Kamufláž se zaměřovači nefungovala tak dlouho, 

jak by si Veitoňané přáli, ale toto plavidlo je nikdy přímo neohrozilo, tak nebyl důvod se tím 

víc zabývat. Než se dostane ke své domovské planetě, bude tam už dávno rozhodnuto. 

„Musím jít,“ řekl Tral svému zástupci. Důstojník sklonil hlavu a počkal, až jeho velitel 

zmizí v osobním přenašeči, pak se dál věnoval sledování okolí Veitenony, aby včas našel 

případné další nebezpečí. 

 

Andoriel stála v hloučku Wraithů a snažila se, aby ji nebylo vidět. Vedle ní stál Zak a 

každou chvíli k ní obrátil pohled, aby se ujistil, že je relativně v pořádku. Maya s nimi na 

povrch nešla, zůstala s Michaelem a pomáhala mu s dalšími křídly. Zájemců o ně bylo tolik, 

že měli oba na dlouhou dobu práce nad hlavu. 

Ája pozvedla hlavu, aby lépe viděla. Proti nim přešlapoval Thomas Hidllet s Jackem 

O’Neillem, za nimi se krčili Berenika, Wu a Samuel. Dva vojáci, kteří stáli původně na stráži 

u dveří, malý lidský ostrůvek uzavírali. Jinak byla místnost plná Veitoňanů. 

Andoriel byla až po konečky vlasů naplněná wraithskou energií a přesto cítila, jak se o ni 

každou chvíli pokoušejí mdloby. Shanin hlas jí do uší šeptal nesmysly a rušil ji tak, že by 

nejraději začala hlasitě křičet, aby ho přehlušila. Věděla, že by to nebylo nic platné. 

Vyzkoušela to nedávno na wraithské lodi a nepomohlo to. Zaka tím navíc pěkně vyděsila, tak 

si svoje potíže raději nechávala pro sebe. Víc pro ni Wraithové udělat nemohli. Po setkání 

s Veitoňany měli i jiné starosti než jednoho umírajícího člověka. Jen Zak s Mayou odmítali ji 

nechat odejít. Andoriel jejich péči přijímala s díky, ale bez nadšení. Když se dostali k Zemi, 

veitonské citlivé přístroje zachytily na nízké orbitě zbytky malého wraithského plavidla 

nedávno zničeného silným výbuchem. Bylo celkem jasné, co to bylo za loď, a Andoriel cítila 

mrazivou jistotu, že její pilot byl v tom okamžiku na palubě. Nechápala, proč je ona pořád 

ještě naživu. 

Pokusila se soustředit na současnost a dění v místnosti. 

„Už vás moc nezbývá,“ řekl Tral. Satelity zůstaly na místech a přenášely pohledy z celého 

světa, kde ustávaly boje, jak se lidská populace zmenšovala. Zůstávala jen zničená země 

potom, co v posledním odporu Pozemšťané použili všechnu sílu, kterou se jim podařilo 

nashromáždit. Země se z pohledu satelitů stala téměř neobyvatelnou. Poslední centra odporu 

ještě odolávala, ale byly to pokusy předem určené k nezdaru, jak se k nim stahovala vojenská 

síla Veitenony.  

„Ničíte se sami,“ pokračoval Tral po atomovém výbuchu nad Jižní Amerikou. 

Dvě políčka obrazovky blikla a ukázala pohled na oběžnou dráhu, kde se bezmocně 

vznášely pozemské lodě. Obě měly šrámy a v místech, kde se ukrývaly zdroje energie, zely 

velké díry. Jejich posádky byly sice pošramocené a nějaké ztráty se na palubách lodí objevily, 

ale většina se stáhla na můstky a přežila. Téměř nic na palubách nefungovalo, takže se mohli 

jen dívat, jak cizí civilizace ničí zbytky lidstva a nemohli s tím nic udělat. Ani přistát a 

připojit se k posledním bojujícím. 
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„Prosím.“ Jack odtrhl oči z obrazovky a pokročil o krok dopředu. „Přestaňte. Nemůžeme 

vás už ohrozit.“ 

Tral se na něj podíval a pak stočil pohled k Wraithům. Krabat zvedl bradu a lehký pohyb 

hlavou vyjádřil zamítavé stanovisko. 

Thomas cítil, jak se jeho svědomí stalo kusem neutronové hvězdy. Vahou určitě. 

„Můžeme udělat něco, abychom vás přesvědčili?“ zkusil to Jack znovu. 

Wraithové se po sobě podívali a z jejich středu se ozval tichý vzlyk, i když jeho původce 

nikdo z lidí nezahlédl. Na Jackovu otázku nikdo neodpovídal. 

„Proč bychom měli něco takového chtít?“ zeptal se Tral po dlouhé odmlce. Ani se nesnažil 

skrýt nepřátelství, takže se mu odrazilo v hlase. „Přijali jste kapitulaci Wraithů, když vám ji 

nabídli? Nebo jste si z vyjednávače udělali terč?“ 

Tom zbledl a sklopil hlavu. „Nezbývá nám, než věřit, že jste lepší než my,“ řekl tiše. 

„Prosím,“ dodal už téměř šeptem. Paní Wu za ním se hlasitě nadechla a přitiskla si ruku na 

ústa. 

„Nemůžeme přijmout vaši kapitulaci. Není to možné. Chtěli jste vyhladit naše předky a 

žádné prosby vás nepřesvědčily. Za své činy musíte nést následky.“ Tral se podíval po lidech 

s trochou pohrdání. 

„Co vám můžeme nabídnout?“ začal Samuel, ale Tral ho umlčel zvednutou rukou. Jejich 

škemrání začínal mít dost. 

„Tady žádné sliby, nabídky ani smlouvy neplatí,“ řekl přísně. „Platí tu jen zákon. Náš 

zákon. Jak byste sami posoudili vaše činy?“ 

„Zastavte to. Uděláme cokoli… Udělám cokoli, když přestane to vraždění.“ Tomovi se 

třásl hlas a oči upíral na stěnu s obrazovkou, která ukazovala likvidaci lidské rasy ve všech 

podobách. 

„Nemohu,“ odpověděl prostě Tral. Ani se neohlédl a pokračoval: „Nebude trvat dlouho a 

budete jediní žijící lidé.“ 

Hlouček pozemšťanů se zavlnil, ale zůstal potichu. 

Andoriel se z očí vylily slzy a prosebně se ohlédla po Wraithech. V jejich kamenných 

tvářích neviděla žádný soucit, do hlav jim neviděla. 

„Možná by tady byl jeden způsob,“ zaskřehotal hlas ze vzdáleného konce místnosti. 

K Tralovi se přišoural stařík Kal. 

Tral uctivě sklonil hlavu a pokynul, že má stařík pokračovat. 

„Máme starý zákon, který se už dlouhou dobu nepoužíval. Nebylo to potřeba. Asi je načase 

ho trochu oprášit. Ale nebude to lehké.“ Podíval se na Thomase. „Jmenuje se to docela 

jednoduše - oběť.“ 

Tral překvapeně zvedl hlavu a bylo vidět, že usilovně přemýšlí.  

„Máš pravdu,“ řekl za krátkou dobu, ve které se Austrálie na jednom z políček obrazovky 

změnila na pustinu bez lidského života. „Ale je potřeba z každé strany jednoho, aby došlo 

k naplnění zákona.“ Otočil se k lidem. „Jeden z našich nejstarších zákonů umožňuje vyřešit 

spor obětí dvou jedinců – každého z jiného tábora – a tím je dosaženo smíru. Oběti zemřou. 

Způsob jejich smrti musí být odsouhlasený oběma stranami a není příliš jednoduchý.“ Luskl 

prsty zvednutými před obličej, aby dal najevo, že utrpení oběti bude rozhodně delší. „Je mezi 

lidmi někdo, kdo by dobrovolně něco takového podstoupil?“ zeptal se nakonec. 

Skupinka lidí se shlukla dohromady, každý klopil pohled a snažil se nepodívat ostatním do 

očí. Jack se mračil. Nebylo těch obětí na straně Pozemšťanů už dost? Pak si vzpomněl na nic 

netušící Wraithy ve spících lodích. Obětí bylo až dost na všech stranách. Bylo třeba to 

ukončit. 

Veitoňané se tvářili nezúčastněně, jich se tato věc v podstatě netýkala. Rozhodnout o ní 

museli Wraithové a Pozemšťané. 
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Thomas se na nikoho ani nepodíval, ale postoupil vpřed. 

„Já se podrobím,“ řekl polohlasně. Tvářil se vyrovnaně, ale po spánku mu stékal malý 

pramínek potu. Váha úlomku neutronové hvězdy se nepatrně zmírnila. Zadíval se na hlouček 

Wraithů. 

Krabat se ušklíbl. Nechápal, proč by měl obětovat jednoho z nich, když vítězství bylo 

jasné, i když zhořklé tím, že bude zničen nejlepší zdroj potravy v celé galaxii. Kdyby nemusel 

obětovat jednoho z Wraithů, souhlasil by s příměřím bez váhání. Ty zbytky lidí na Zemi je už 

nemohly ohrozit jiným způsobem než tím, že vymřou a Wraithové přijdou o sklizně. Ale i on 

se zavázal ctít v tomto boji vetonská pravidla. 

Shana na chvíli zmlkla. Andoriel se otřásla a podívala se na Zaka. Odmítal jí pohled vrátit, 

dokud se nedotkla hřbetu jeho ruky. Vysloužil si její malý smutný úsměv, a pak se 

s náznakem bolesti díval, jak si stoupá před Thomase, který mezitím poklekl.  

Podala mu ruce. „Vstaň!“ 

Tom se zvedl a nepřítomně se zadíval před sebe. 

„Tome,“ oslovila ho. Teprve potom ji přejel očima a stiskl její ruce ve svých. 

„Andoriel,“ vydechl. Skoro ji nepoznal. 

„Půjdu já.“ Jemně ho postrčila k lidem a obrátila se k Veitoňanům a Wraithům. „Jsem na 

rozhraní obou světů, víc obětí nebude třeba.“ 

Tral se podíval na Kala a stařík vážně přikývl. „I takto je to možné.“ Jen veitonský velitel 

si všiml nenápadného mrknutí Kalova oka a rozhodl se podrobnosti zákona nezkoumat. 

Pochopil, že Kal vybral nejmenší zlo pro všechny. Veitonský velitel už měl také pozemšťanů 

dost a jen čekal na nejbližší možnost, jak celou akci co nejdřív ukončit. Od nepatrných zbytků 

téhle rasy už vesmíru žádné nebezpečí hrozit nebude. 

„Na rozhraní obou světů?“ zeptala se zmatená Berenika. Nedokázala pochopit Ájina slova. 

Paní Wu ji stiskla rameno, aby ji umlčela. 

Kal naklonil hlavu a krátce vysvětlil: „Andoriel je člověk, přesto získala od Wraithů dost 

na to, aby ji mohli považovat za jednu ze svých. A přijali ji. Je na rozhraní obou světů a může 

zastupovat oba dva. Taková oběť je přípustná.“ Podíval se na Trala. „Její situaci znáš.“ 

Počkal, až se mu dostalo potvrzení a otočil se k Wraithům. „Budete s tím takto srozuměni?“ 

Krabat s kývnutím zaváhal, ale po pár okamžicích sklonil hlavu. 

Kal si poklepal prstem na rty. „Jedna oběť, to bychom měli,“ mumlal si pro sebe. „A teď ta 

ne právě jednoduchá smrt, nebo jak jsi to hezky nazval,“ naznačil úklonu k Tralovi. 

Zak krátce naléhavě pohlédl na Krabata. Wraithský velitel se zamračil, ale znovu přikývl.  

„Ta žena se už delší dobu pohybuje na hranici smrti,“ řekl. „Bude dostačující, když 

započatý a přerušený proces doběhne do konce.“ 

Kal pozvedl obočí. „Nečekaná laskavost,“ prohodil. 

Jack těžce polknul, než se zmohl na jedno slovo: „Souhlasíme.“ 

Thomas stál pootočený ode všech s hlavou sklopenou a nemohl se pohnout. Nebyl si jistý, 

jestli je to úlevou nebo zlostí z Ájina rozhodnutí, a nenáviděl se, že jí nedokáže odporovat a 

trvat na své účasti v naplnění zákona. 

Tral klepl prstem do ovladače na svém zápěstí a situace na obrazovce se změnila. 

Veitonská vojska se stáhla z bojů a spořádaně odcházela. Za sebou nechala zbytky lidstva na 

pusté planetě. 

Andoriel stála celou dobu zády k lidem a nehodlala na tom nic měnit. Slyšela pár úlevných 

vzdechů, Bereničin tlumený pláč a Toma, který se konečně otočil, jak šeptá její jméno, aby na 

sebe upoutal pozornost, ale odmítla se na někoho z nich podívat. Počkala na konečné 

potvrzení v podobně Krabatova a Tralova přikývnutí a její oči se setkaly se Zakovýma. „Ty?“ 

zašeptala nehlasně. 

Zak se nadechl a zavrtěl hlavou. Čtyři neznámí Wraithové k ní postoupili o krok blíž. 
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‚Tohle přece nechceš!‘ vykřikla Shana Áje do ucha. ‚Nedovol jim to!‘ 

První z Wraithů přimhouřil oči, jak se snažil vstoupit Andoriel do vědomí. Automaticky 

zvedla obrany. Wraith zavrčel a vycenil zuby. Na okraji vnímání cítila, jak ho těší její odpor. 

Byl spokojený, že se dobrovolně nepoddala a její oběť bude mít náležitou váhu. Rozhodla se 

bojovat až do konce. K prvnímu útoku se postupně připojili další tři. Věděla, že kdyby chtěli, 

smetli by ji během vteřiny, ale dávali si načas. Rozebíraji ji postupně. Shana jí křičela uvnitř 

hlavy touhou po životě a zvenčí do ní bušili Wraithové s touhou po její smrti. 

Thomas ztratil všechnu barvu v obličeji, když si uvědomil, co se před ním odehrává. 

Nechápal, jak to Andoriel může vydržet, a nechápal, jak by něco takového vydržel on sám, 

kdyby jeho nabídka byla přijata. Kolena mu podklesla a zavrávoral. Jack ho zachytil za paži a 

rozzlobeně se na něj podíval. Teď nebyl čas na slabost. Hned se zase obrátil k Andoriel, aby 

aspoň pohledem na její záda vyjádřil svou podporu. 

Zdálo se jí to jako nekonečno, i když útok ve skutečnosti netrval dlouho. Za zavřenýma 

očima jí vybuchovaly malé ohňostroje, které za sebou nechávaly spáleniště temnoty, kde už 

nikdy nevyklíčí jediná myšlenka. Pořád se bránila, ale spálenišť přibývalo, dokud nezbyla 

jediná blikající jiskřička poslední myšlenky, poslední vzpomínky. V té chvíli se k útočícím 

připojil Zak. Andoriel uviděla wraithského velitele se zářící hvězdou kolem oka. Ten jas ji 

oslepil. 

Pak už byla jen tma. 

 

 

 

110. Dost času na život 

 

Thomas zachytil Andorielino tělo dřív, než dopadlo na zem. Přitiskl ji k sobě a s hrůzou se 

podíval na Zaka, který k ženě natáhl ruce, jakoby ji chtěl držet v náruči sám. Přitáhl si ji k 

sobě a zabořil jí obličej do vlasů. 

„Co jsi to provedla?“ zašeptal. „Jak mám s tímhle žít?“ 

‚Jak nejlíp umíš, kocourku,‘ uslyšel ozvěnu Ájina hlasu. Musel se usmát. Tak mu říkala 

v těch nejhezčích chvílích. Ztratil se ve vzpomínkách a svět kolem něj přestal existovat. 

Zak se na toho muže díval se stopou žárlivosti. Rád by Andoriel uložil tak, jak si 

představoval. Pro svého velitele to udělat nemohl a vypadalo to, že pro Andoriel také ne.  

„Odcházíme,“ připomenul mu jeden z přítomných wraithských velitelů. 

Královny zůstaly v Úlech a připravovaly lodě na rychlý přesun do jiné galaxie. Oproti 

minulé výpravě to byl neporovnatelný rozdíl. Vedení jednání s Veitoňany i boj nechali 

v rukou Krabata, bylo to lepší, než začít válku o nadvládu nad všemi ostatními. Na to budou 

mít dost času na novém území, kam se všichni Wraithové podle předběžné dohody přestěhují. 

Zak se posledním pohledem rozloučil s Andoriel a rozběhl se za ostatními Wraithy. 

Andoriel zůstane na své původní planetě. 

 

Thomas zvedl hlavu a překvapeně se rozhlédl. Po Wraithech a Veitoňanech nezůstalo nic 

kromě pár spálených míst ve zdech, jak si probojovávali cestu základnou. Náhradní zdroje 

energie vypadly a zůstalo jen nouzové osvětlení, které poblikáváním sdělovalo, že se brzy 

odebere do věčných lovišť všech vyhaslých světel. 

„Výtahy nefungují,“ ujistil ho Samuel. „Cesta ven bude zajímavá.“ 

Thomas se automaticky otočil k Hvězdné Bráně, ale nebyla na svém místě. Pozvolna 

stoupající rampa byla povalená, jak se na ní usadila veitonská loď a na jejím konci se 
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povalovaly dva držáky. Následovala jen oprýskaná zeď, kterou se už dlouhou dobu nikdo 

nenamáhal vymalovat. Brána zmizela. 

„Hlavně to bude dlouhá cesta,“ zamručel Jack a dotkl se očima těla Andoriel. „Vystřídáme 

se,“ navrhl přes Samuelovo zděšené zamávání rukama. 

 

Na povrchu to bylo lepší jenom o to, že právě vycházelo slunce a světla bylo dost. Okolí 

Cheyennské hory bylo skoro nedotčené bojem, všechen se odbýval uvnitř. 

Berenika se zhluboka nadechla a znovu se rozplakala. Paní Wu už ji dávno přestala 

utěšovat. Pochopila, že je to zbytečné a Nika si musí všechno porovnat sama. 

Jako poslední se dlouhou šachtou vyškrábali oba vojáci. Svalili se na trávu a prudce 

oddechovali. V posledních metrech pomáhali postrkovat tělo Andoriel, které shora táhl Tom a 

Jack. Všem rychle docházely síly, tak se jim dobrovolné břemeno zdálo stále těžší a těžší.  

„Co budeme dělat?“ Samuel se rozhlédl a rozhodil bezradně ruce. 

„Najdeme ty, co přežili,“ řekla klidně paní Wu. 

„Zjistíme, co je nenávratně ztracené a co se dá zachránit a od nějakého bodu začneme 

znovu,“ doplnil ji Jack. 

Tom se kousl do rtu. Chtěl se zeptat, jestli vůbec někdo na Zemi přežil. Poslední záběry ze 

satelitů moc nesledoval, tak si nebyl jistý, jestli Veitoňané ještě měli s kým bojovat, než se 

stáhli. 

„A co ty dvě lodě?“ zeptal se jeden z vojáků. „Jsem Jim a to je Bruce,“ představil sebe i 

kolegu, když se na něj všichni tázavě podívali. 

„Co jsem viděl, nevypadalo to dobře,“ zabručel Jack. Nechtělo se mu připomínat, že bez 

energie se z nich staly rakve plující vesmírem. 

„Mám hlad a dala bych si sprchu. Taky postel by nebyla od věci, jestli se dá někde najít,“ 

zvedla najednou hlavu Berenika. „Dostaneme se do nějakého nepoškozeného domu?“ 

Samuel si tiše oddechl. Už se bál, že se nikdo nezeptá. 

 

Průlet do další galaxie byl otázkou okamžiku. Veitoňané nepotřebovali složitá zařízení, 

aby dokázali otevřít červí díru odkudkoli kamkoli, a na rozdíl od omezení Hvězdných Bran 

Antiků, ty jejich byly obousměrné. 

Královny si vyměnily postranní pohled. Pokud se jim podaří získat takovou technologii, 

nikdy už nebudou mít nedostatek a Wraithské impérium bude nejmocnější silou ve vesmíru.  

Veitoňané je vzápětí vyvedli z omylu, když obě používaná zařízení zničili s tím, že už 

nebudou potřeba. Jejich použití jako zbraně většinu veitonského obyvatelstva vyděsilo a Rada 

nedokázala a ani nechtěla obhajovat jejich další využití. Veitoňané věděli, že Wraithové 

nemají moc na vybranou, než přijmout jejich pomoc. Galaxie Pegas byla zamořená jedem a v 

Mléčné dráze nezbyl skoro žádný humanoidní život. Wraithská komunita byla bez pomoci 

zvenčí odsouzena k živoření nebo pomalé smrti. Veitoňané měli pro své předky připravené 

plány pro další období, které jim dali k posouzení, a každý jednotlivec se mohl rozhodnout 

pro vlastní cestu. Bylo jasné, že Wraithy čeká bolestivé období, kdy se budou muset vzdát 

způsobu života, na který byli zvyklí po tisíce let. Snažili se jim ho co nejvíce ulehčit. Přesto 

jako první bod nabídli diskuzi o dalších možnostech i odlet Wraithů, kteří si z nabídky nic 

nevyberou. V tom případě by jim otevřeli portál do galaxie, kterou si vyberou, v Barnardově 

by zůstat nemohli. 

Zak důkladně prohlížel nabídnutá řešení a do mysli se mu pořád vtírala představa, jak by 

na takové návrhy reagoval jeho velitel. Kromě odletu se Wraithové po obnově a aktivaci 

spících orgánů mohli přestat krmit lidskou energií úplně a přijmout nabídku osídlit některá 

území na Veitenoně, kde by se z nich po adaptaci stali Veitoňané. Mohli se přestat vědomě 

krmit, zůstat ve vesmírných lodích a energii přijímat upravenými hibernačními komorami. 
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Takové komory jim Veitoňané nabídli pomoci postavit i na planetě, kterou by si Wraithové 

vybrali za svůj nový domov, kdyby nechtěli sdílet Veitenonu. V těchto případech by ztratili 

krmnou ruku. A pro ty, kteří se jí nechtěli nebo z nějakého důvodu nemohli vzdát, bylo 

připraveno překvapení. Jedno velké na opuštěné planetě a jedno malé a mobilní pro případ 

nouze. 

Tady se Zak zarazil, protože systém, který Veitoňané na opuštěnou planetu umístili, byl 

složitý a zprvu nesrozumitelný. Četl jeho popis několikrát, aby se ujistil, že ho pochopil 

správně, pak se rozhodl, že nejprve vyzkouší poslední možnost, a pak teprve bude uvažovat o 

dalších. 

Jestli si dobře vzpomínal, s něčím podobným si kdysi hrála Andoriel na palubě Aceovy 

lodi. Zařízení, které nejen dokázalo ukázat trojrozměrný obraz, ale také ho naplnit energií. 

Energie byla tehdy samotné Andoriel, ale její zařízení bylo maličké. Kovový váleček, který se 

jí vešel do dlaně. Veitoňané byli schopni takovou simulací s energetickými zdroji pokrýt 

celou planetu. Tam by potom mohly probíhat sklizně s předem danou úrovní nebezpečí nebo 

ponechanou na náhodném výběru počítače. Veitonské pojetí menší verze sestávalo z osmi 

bójí, které vymezily prostor pro simulaci. Tato verze byla ještě dál flexibilní v použití 

libovolného počtu bójí v rozmezí od tří do všech osmi kusů podle potřebné velikosti prostoru. 

Jediné, co bylo striktně dané, byla maximální vzdálenost jednotlivých bójí mezi sebou. 

Zak zvedl hlavu a podíval se na monitor, kde se právě objevil Krabat. Na jeho rtech seděl 

nevěřící úsměv. 

„Netušil jsem, že existuje tolik možností pro přežití. Doteď,“ řekl zastřeným hlasem. 

„Všechny královny souhlasí s tím, že zůstaneme v této galaxii s našimi vzdálenými potomky. 

Bude dost času na průzkum i výzkum, dost času… na život.“ 

Obrazovka zhasla. 

 

Berenika seděla na patách a kolébala se dopředu a dozadu. Jednoduchým pohybem se 

uklidňovala a třídila myšlenky. 

Už víc jak týden bloudili po opuštěné Zemi a zatím nerazili skoro na žádné lidi. Ještěže 

Thomas ustoupil od toho, vláčet s sebou tělo Andoriel, a mohli ji pohřbít u jejího oblíbeného 

živého plotu. Berenika se otřásla, když si vzpomněla, co zvířat je pozorovalo při kopání 

hrobu. Veverka se přišla podívat tak blízko, že ji málem zasypala plná lopata hlíny. Veverka 

utíkala a rozzlobeně na ně prskala. 

I lidé, které později našli, nejdřív utíkali. Někteří se zastavili, někteří se proti nim obrátili 

se zbraněmi a někteří asi utíkají až doteď. 

Berenika cítila, že krajina se časem zahojí. Jizvy z nedávných bojů i necitlivé zásahy 

člověka se zatáhnou, zarostou a Země zůstane krásná, dokud ji nepohltí umírající slunce nebo 

ji nepotká jiná vesmírná katastrofa. Lidi z této idyly vyloučila. Nepatřili sem. Dál už ne. 

„Budeme poslední, kdo tady dožije,“ řekla si sama pro sebe. 

„To by byla škoda, ne?“ ozvalo se vedle ní. 

Vyjekla leknutím a zůstala zírat na mírně rozmazanou postavu hologramu. 

„Třeba něco vymyslíme,“ pokračovala postava. „Jdi za ostatními.“ A zmizela.  

Berenika se rychle vyhrabala na nohy a utíkala do domu, kde věděla, že najde Jacka a 

Toma. V kuchyni se opřela o pult a sotva popadala dech. Než se vzpamatovala, celá malá 

společnost se shromáždila v obývacím pokoji propojeném s kuchyní a nervózně se rozhlížela. 

Hologram je nenechal dlouho čekat. 

„Omlouvám se, chvíli trvalo, než jsem se sžil s novou situací,“ začal hologram hned, jak se 

objevil. 

„Johne? Johne Shepparde!“ vykřikl Jack. „Kde jsi? Jak jsi…?“ 
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„To je na delší povídání, ale pokusím se to zkrátit. Pamatujete na tu loď, která zahnala 

Shermaal a nakonec měla shořet v našem krásném Sluníčku?“ Ani nečekal na potvrzení a 

pokračoval: „Tak ta loď neshořela.“ Dramaticky se odmlčel. „Přiletěla si pro mě nedávno a 

podařilo se nám zachránit pár set lidí předtím, než je ti šediváci pozabíjeli. Jen jsem u toho tak 

trochu umřel,“ klesl mu hlas a hologram pokrčil rameny. „To pro Enterprise nebyl zase 

takový problém, prostě přetáhla moje vědomí do sebe. S tělem už se nic dělat nedalo.“ 

„Takže teď jsi součást vesmírné lodi?“ Thomas po posledním slovu zapomněl zavřít ústa. 

„Jo, dalo by se říct, že je to vztah na vyšší úrovni.“ Hologram se zavlnil, takže Johnův 

úsměv se rozplynul. „Rozhodně právě přiletěla Celeste Grey. V pořádku a s plnou posádkou. 

Domluvil jsem s ní, že pomůže sestřičkám do doku a s opravami. Budeme je potřebovat 

všechny, abychom se dotud dostali. Nathan je super, hned pochopil situaci a pustil se do 

práce. Takže prosím, zůstaňte tady. Ještě pár dní tu vydržíte. Pak si vás sebereme všechny 

najednou a poletíme domů. Nebo je tu někdo, kdo by tu chtěl zůstat?“ 

Po Johnově otázce se rozhostilo chvilkové ticho. 

„Kam je to - domů?“ zeptal se Samuel. Nebyl si jistý, jestli se chce plahočit vesmírem 

někam kdoví kam se špatnou kopií nespolehlivého Johna Shepparda. 

„Našli jsme s Enterprise - víte, že se jí to jméno moc líbí? - hezkou planetu kus cesty 

odtud.“ Hologram se otočil kolem dokola a mávl rukou.“Asi někde tam. Je tam voda a 

pevnina, nějaká zvířata a rostliny. Máte rádi dinosaury?“ 

Berenice vyhrkly do očí slzy a Samuel začal klít. Nic neobvyklého. 

 

Pár dní se protáhlo na pár měsíců, ale naštěstí si dala zima načas, a když se John znovu 

objevil před skupinkou u Cheyennské hory, rozrostla se o pět mužů a osm žen. Trousili se po 

jednom po dvou z okolí, když je Johnův hologram upozornil, že bude lepší přesunout větší 

skupinu najednou, než je sbírat po kouskách. 

Ne všichni chtěli odletět. Někteří včetně Samuela se rozhodli, že raději zůstanou a pokusí 

se získat Zemi zpět. Všichni společně sbírali zásoby, a co bylo podle nich možné použít i na 

jiné planetě, dělili spravedlivě na dva díly. 

„Musím říct, že jste jedni z nejlepších,“ pokýval holografický John hlavou, když si 

prohlédl drobné výdobytky určené k transportu. „Některé to ani nenapadlo. A někteří už 

nejsou, pozabíjeli se v něčem jako kmenových válkách. Nevěřil bych, co tu ještě všude zbylo 

zbraní. No jestli jste připravení, prosím, cestující vpravo, pozůstalí vlevo,“ postupně rozpažil.  

Thomas zaváhal, než udělal rozhodující krok. Nejlépe jak umíš, mu znělo v mysli skoro 

pořád, jen bylo občas těžké rozhodnout, co je nejlepší. 

Jack se k němu překvapeně otočil. „To nemyslíš vážně!“ vypadlo z něj. 

Tom pokrčil rameny a zůstal stát vlevo od Johna. „Nemůžu ji tady nechat,“ řekl, když 

viděl, jak Jack sbalil ruce do pěstí. „Pomůžu, jak nejlépe umím.“ 

Jack sklonil hlavu. Rozhodnutí bylo Tomovo, nikdo mu do něj neměl právo mluvit. 

„Jestli je to všechno, tak se pohneme, utíká nám čas na život,“ uzavřel malou vsuvku John.  

Cestující s nákladem zmizeli v bílém světle asgardského paprsku spuštěného jednou 

z trojice pozemských lodí, které se pod vedením Enterprise chystaly k odletu. Všechny byly 

opravené a každá skulinka byla využita k uskladnění nákladu určeného pro dlouhou cestu 

nebo jako základ vybavení na nové planetě. Nathan, Eugen a Lugh stáli na můstcích a udíleli 

poslední rozkazy před vstupem do hyperprostoru. John se přesvědčil, že jsou všichni cestující 

na palubě a otočil se k Tomovi. 

„Pozdravuj Andoriel,“ řekl a rozplynul se. 

 

Po šesti stech letech seděl před jeskynním komplexem zarostlý tvor a kusem zrezivělého 

nože si vyšťourával ze zubů kusy napůl syrového masa. Oheň jim zhasl dřív, než se řádka 
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křepelek dostatečně propekla, a matriarcha s posledním dohaslým plamínkem vyskočila a 

začala rozzuřeně tlouct kolem sebe. Tvor chňapl po jedné křepelce a utekl s ní pryč. Bylo mu 

jedno, že je její vnitřek vlhce krvavý, kdyby to bylo na něm, ani by ji nad plameny nedával a 

snědl ji syrovou. S ohněm byly samé problémy. 

Podle starého vyprávění se jim mstila nějaká bohyně. Moc tomu nerozuměl. Rozhodně si 

ta bohyně usmyslela, že bude lidem škodit a vybrala si k tomu oheň. Někdy ji uchlácholili 

dary, někdy ne. Kdo ví, jestli vůbec nějaká bohyně existuje, řekl si. Třeba jenom někdo 

zapomněl přiložit. 

Tvor dokončil ústní hygienu a bez zájmu ostří zahodil. Momentálně ho k ničemu 

nepotřeboval. Vydal se neznámou stezkou a rozhlížel se po nějakém šťovíku, kterým by maso 

zajedl. Před nenápadnou vyvýšeninou se zarazil a podezřívavě zamžoural vzhůru. Nad 

nejvyšším bodem se vzduch chvěl jako za horkého dne nad rozpáleným pískem a také se tam 

vznášela postava. Ženská postava. 

Tvor padl tváří k zemi. Bohyně sestoupila, aby mu dokázala svoji existenci! 

Ležel tak dlouho, až ho začala zábst večerní rosa a tvor opatrně pozvedl hlavu. Bohyně 

zmizela, jen na místě, kde se předtím vznášela, se mihotalo malé světélko. Tvor se přikradl 

blíž, a pak se s hlasitým jásotem rozběhl do ležení k matriarše. V ruce svíral hořící větev, 

kterou našel na vyvýšenině. 

 

Erin se blahosklonně usmála a mrkla na Dar. 

Hrob Andoriel a Thomase chodila navštěvovat nepravidelně a jen z nostalgie, ale 

neodpustila si při tom malé poťouchlosti rychle upadající lidské populaci na Zemi. 

‚Jestlipak tu budou i příště?‘ napadlo ji. Pokrčila nad tím rameny. Zase tolik ji to 

nezajímalo. Darovo Útočiště pro ni bylo víc než plnohodnotnou náhradou za život mezi lidmi. 

 

 

 

111. Na věčných časech 

 

Průzkumná loď třídy Nathan se vynořila nad planetou a vypustila sondy. Okolí neukázalo 

nic zajímavého. Jedna hvězda, která už měla nejlepší léta za sebou, hrstka planet a planetek a 

mezi nimi nějakou pradávnou katastrofou poničený pás asteroidů. Takových systémů už 

kapitán Buchechol viděl nepočítaně. Bylo trochu záhadou, proč ho s novou lodí jménem Erin 

poslali právě sem. Podle prvních informací nebyla planeta, nad kterou se usadili, ničím 

zajímavá. 

„Nějaké trosky, pane,“ nahlásil vědecký důstojník poslední objev na planetě. 

„Trosky? Vesmírné lodi?“ zvedl Buchechol obočí. 

„Ne, pane. Osídlení. Už je to dlouho.“ 

Buchechol se otočil, aby na důstojníka viděl, a naklonil hlavu na stranu. Důstojník si 

ničeho nevšiml a dál zkoumal přicházející údaje. 

„Co znamená ‚dlouho‘, pane Marove?“ zeptal se kapitán, když zjistil, že pouhým 

pohledem ničeho nedosáhne. 

„Asi pět tisíc let, pane. Moc toho nezbylo.“ 

„Pět tisíc,“ zašeptal si Buchechol pro sebe. „To snad ne.“ Podíval se k centrálnímu obrazu, 

kde se právě objevil povrch planety. 

„Erin, potvrďte datování,“ řekl nahlas. 

Vedle obrazu se objevila silueta ženy. Postupně se projasňovala, až se na kapitána dívala 

drobná dívka s polodlouhými světlými vlasy. Tak si stavitelé lodi představovali Erin.  
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„Potvrzuji, kapitáne. I další poznávací znamení se shodují. Vypadá to, že naše údaje byly 

správné.“ Erin se odmlčela, a pak se naklonila ke kapitánovi. „Už to není tajné, že?“ 

Buchechol se pobaveně uchechtl. „Teď už ne, drahá.“ Narovnal se a kývl na Erin. „Celé 

lodi,“ řekl nahlas. Automaticky se zapnul hlasitý interkom, aby kapitána mohli slyšet všichni 

členové posádky. „Dostali jsme za úkol prozkoumat souřadnice, které by mohly vést k naší 

dávno ztracené domovské planetě. Velení si nebylo jisté, jestli dostalo správné informace a 

nechtělo, abychom jásali předem. No, vypadá to, že jsme se trefili. Ještě budeme muset 

potvrdit pár drobností, ale věřím, že vás pak budu moci přivítat na Zemi.“ 

Posádka neprojevila hlasité nadšení, ale na všech tvářích se rozlily spokojené úsměvy.  

Zemi hledaly lodě už pár set let, ale jakoby zmizela z vesmíru. Souřadnice se ztratily 

společně s matkou všech plavidel jménem Enterprise a galaxie Mléčná dráha byl moc velký 

stoh na hledání jedné maličké jehly-planety. 

Průzkum nabral na intenzitě a stanoviště se předháněla, která dřív potvrdí nějaký 

všeobecně známý bod potvrzující identitu planety. 

„Už není pochyby,“ řekl do šumu mumlajících hlasů pan Marov. „Našel jsem hluboký 

jeskynní komplex jistě umělého původu a poblíž něco jako mohylu, podívejte se.“ 

V přední části můstku se objevil trojrozměrný obraz části povrchu planety s vyznačenými 

záchytnými body. 

Buchechol postoupil vpřed, aby si vyobrazení důkladně prohlédl. 

„Potvrzuji. Nalezené objekty odpovídají popisu, který mám v databázi.“ Erin se odmlčela a 

pak se obrátila přímo na kapitána. „Chcete se podívat dolů? Přímo tam? Je to možné, vzduch 

je dýchatelný, žádné nebezpečí nehrozí. Seismika je minimální a velká zvířata se v okolí také 

nevyskytují. Všude klid,“ usmála se. 

„Poletíme vznášedlem,“ rozhodl Buchechol. 

Hůř se mu rozhodovalo, kdo všechno smí letět také. Celá posádka měla najednou na Zemi 

neodkladnou práci. 

Vznášedlo přistálo na jednom z mála rovných míst poblíž cílových bodů a vybraní členové 

posádky se rozběhli sbírat vzorky a zkoumat jeskyně. 

Kapitán Buchechol s panem Marovem a paní Baruki se zdánlivě bezcílně procházeli kolem 

vznášedla. Jejich kroky ale bez větších okolků vedly k mohyle vyskládané z kamenů tak 

pečlivě, že ji ani čas neponičil. 

„Tak tady je?“ zašeptala paní Baruki a sehnula se, aby se dotkla načervenalého kamene v 

základně mohyly. 

Buchechol neodpověděl. Klečel se skloněnou hlavou před dávnou Obětí z legend, které 

znal od dětství. 

 

Pohnula hlavou. Připadalo jí tak dávno, co něco takového udělala, že si nebyla jistá, jestli 

ten pohyb byl skutečný. 

„Ace,“ zašeptala první slovo, které jí vytanulo na mysli. 

„Probudila ses docela brzy,“ uslyšela hlas, který jí byl vzdáleně známý. 

Pokusila se zamrkat, otevřít oči. Nechtěly poslouchat, ale po troše přemlouvání si daly říct. 

Dívala se na hnědou plochu z divného úhlu, jak ležela zkroucená na zemi. Vzepřela se na 

rukách, povytáhla se nahoru a dopadla zpátky, když pod ní ruce povolily. 

„Pomalu, pomalu. Takový skok něco stojí,“ radil jí hlas. Ještě pořád nepřišla na to, komu 

patří. Ani mluvit se jí nechtělo. Všechno, co si přála, už řekla. Znovu se vzepřela na rukách a 

přetočila se do sedu. Opřela si bradu o pokrčená kolena a bloudila pohledem po suché pláni 

sem tam přerušené neduživým stéblem trávy. 

„Tak tě tu mám zase,“ pokračoval hlas. „Ani to tak dlouho netrvalo. Ale že jste to pěkně 

zašmodrchali, to ti povím.“ 
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Pořád ještě odmítala reagovat. Dívala se před sebe a marně naháněla myšlenky. Všechny 

se rozutekly a poschovávaly v tajných koutech, kam za nimi nemohla. Jen lehký údiv a pocit, 

že nic není, jak vypadá, a ocitla se v končinách, kam málokdo přijde, v ní setrvával od 

probuzení. 

Něco jí šťouchlo do boku a o nohu se jí otřel velký zrzavý kocour. Pohladila ho, ani se na 

něj nepodívala. Chvíli to strpěl, pak zasyčel a zasekl jí drápky do ruky. 

„Au!“ vyjekla. Ruku neodtáhla, ale podívala se na něj. Jeho velké zelené oči se zvětšovaly, 

až zabraly celé její zorné pole. 

„Tolik času nemáš, maličká. Měla bys najít, co ti patří, a vybrat si, co chceš,“ oslovil ji jiný 

hlas. Také ho znala. A pamatovala si ho! 

„Strážce cesty!“ vykřikla. Chtěla ho obejmout, ale uvědomila si, že naposledy byl daleko z 

jejího dosahu. „Co se to děje?“ zeptala se. 

„Nepamatuješ se? Zachránila jsi Pozemšťany.“ Zelené oko na ni mrklo. „ Ne, že bych to 

neočekával, a ne, že bych z toho byl u vytržení.“ Zelené oko se přimhouřilo smíchem. „Prostě 

celá ty.“ 

„Pořád ta hloupá holka,“ také se usmála.  „Prozradíš mi, kde to vlastně jsem?“ 

„Vždyť to víš. Pojmenovala jsi to tady sama před chvílí, když jsi otevřela oči.“ Strážce 

vydechl, až Andoriel ucítila jeho horký dech na čele. 

„Na Věčných časech? Opravdu?“ rozesmála se nahlas. Byl to krátký trylek, ale cítila se po 

něm mnohem lépe. „No tak dobře.“ Přinutila se nasadit vážnou tvář. Jak Drak Strážce správně 

hned na úvod řekl, neměla moc času. „Pověz mi, kolik mám času, co musím najít a jak si 

mám vybrat?“ vysypala ze sebe najednou. 

I Strážce se zasmál nahlas. Znělo to jako burácení vzdáleného hromu superbouře. „Na 

všechno přijdeš sama. Neboj se.“ 

„Nebojím se,“ řekla trucovitě. 

Mrkla a o ruku se jí otíral velký zrzavý kocour se zelenýma očima. 

„Najít a vybrat si,“ zopakovala si nahlas. 

„No, aspoň že někoho posloucháš,“ zazněl znovu hlas, který uslyšela jako první. 

Otočila se po něm a uviděla houpací křeslo. Pohupovalo se samo od sebe a na jednom jeho 

opěradle byla přehozená velká károvaná deka, která spadala naž na sedák. Kocour se jí 

naposledy hlavou otřel o ruku, vyskočil do křesla a uvelebil se na dece. 

Odvrátila pohled. To nebylo, co hledala. 

Zvedla se a udělala pár vratkých kroků. Tělo jí poslouchalo jenom neochotně, jakoby 

dlouho odpočívalo. Potácela se dál, pryč od křesla, deky a kocoura a uvědomila si, že necítí 

chlad ani teplo, jen neurčitou bolest při pohybu. 

„Co chci najít?“ zeptala se sama sebe polohlasně. Když uslyšela svůj hlas, vzpomněla si na 

první slovo, které tady vyslovila. Rozhlédla se. 

Hnědou pláň v dálce přerušovala tenká linka. Vydala se k ní a linka se rozšiřovala, až z ní 

byla strž. Průrva do jiného světa. Poslední metry běžela a bylo jí jedno, že se pod ní nohy 

podlamují námahou. Na kraji strže klesla na kolena a nadšeně zírala dolů podél vodopádu do 

malého údolí s loukou plnou trávy po kolena a ohraničeného hustým lesem. Vodopád na 

okraji údolí vyhloubil jezírko. „Je hluboké hned od kraje,“ řekla a pohled se jí zamlžil. 

Honem zamrkala, protože pod prvními stromy u louky uviděla sedět nějakou postavu. Přes 

slzy, které si našly cestu ven i přes všechno mrkání, ji nemohla rozeznat, ale byla si jistá, tak 

jistá… 

„Ace,“ zašeptala. 

Pohnul hlavou a zadíval se na ni. 

„Nevím, jak dlouho tu čekám,“ řekl pomalu. Zvedl ruku a dotkl se její tváře. Chytila ji do 

obou svých dlaní a přitáhla si ji k ústům. 
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„Hledala jsem tě,“ zachraptěla. „Našla jsem tě.“ Celou tvář jí prozářil úsměv. 

„Jak jsem říkala. Už zase jste tady. A ani vám to netrvalo moc dlouho.“ 

Stáli na vysušené pláni a v křesle vedle nich seděla Stařena se zlým okem, na kolenou deku 

a kocoura. Potřásala hlavou, jakoby si tam potřebovala něco srovnat, a mhouřila oči, aby jí do 

nich nebylo vidět. 

„Našla jsem,“ začala Andoriel. Stařena ji přerušila mávnutím ruky. 

„To bylo to lehčí,“ ujistila ji. „Dál to bude zajímavější. A bude to chtít trochu 

vysvětlování,“ vzdychla si. „Nemám to ráda.“ 

Andoriel se podívala na Ace, objala ho v pase a přitiskla se k němu. Stýskalo se jí po vůni 

země vlhké po dešti, kterou z něho vždycky cítila. Tentokrát se nebránil a obtočil ruce kolem 

Ájiných ramen a pasu. Sklonil hlavu, aby se rty dotkl jejích vlasů. Na okamžik zavřel oči. 

„Oheň a vzduch, voda a země.“ Přejela Stařena pohledem z Andoriel na Ace. „Jste jako 

dva magnety. Co mám s vámi dělat?“ zavrtěla hlavou. 

„Vysvětlovat,“ špitla Andoriel. Cítila, jak se Wraith usmál. A cítila, jak se kolem nich točí 

čas ve spirálách. Nezbývalo ho tolik, kolik by si přála. 

„Vážně?“ Stařena se nenechala vyvést z míry. „Pěkně jste to zamotali, nedělali jste to, co 

jste měli. Vlastně jste dost vyváděli, víte?“spustila zostra. 

Andoriel zvedla hlavu, aby Aceovi viděla do očí. Oba se usmáli. 

„Dobře, dobře, nakonec to všechno dopadlo tak, jak mělo, uznávám,“ zamručela Stařena, 

když zjistila, že jim strach nenažene. „Ale zrovna jste se nepřetrhli,“ namířila na ně prstem. 

Kocourovi zasvítily oči a na namířený prst se vrhl drápky i zuby. 

„No jo,“ broukla Stařena, spustila ruku a pokračovala: „Všechno je na svých místech a vy 

máte na vybranou, protože jste se o to zasloužili.“ Poslední slova říkala se zkřivenými ústy, 

jakoby jí nešla přes rty. „Vykonali jste obřad, který vás může přenést do těla nově vzniklého 

Wraitha. Pořád to platí. Můžete si vybrat být oba Wraithy.“ 

Nedostalo se jí žádné odpovědi, tak vyslovila další nabídku: „Můžete odejít tam, kam 

odcházejí všechny duše, když opustí tělo. Bližší informace k tomu nemám. Sice jsem si tam 

naplánovala dovolenou, ale můžu si ji vybrat až v příštím tisíciletí.“ Znovu čekala na odezvu a 

znovu se žádné nedočkala. 

„S vámi je teda práce,“ zamručela. „Víte, že takhle dlouho jsem nemluvila aspoň, no, 

dobrých deset tisíc let?“ 

Andoriel se nepřítomně usmívala a Ace se na Stařenu díval s hlavou trochu na stranu, aby 

byl Áje co nejblíž.  

„Jo, jo!“ zavrčela na kocoura, který jí už zase ostrými zoubky okousával ruku. „Můžu vás 

poslat jinam. Myslím, že tomu říkáte paralelní vesmír nebo tak nějak. Bude tam Wraith Ace a 

lidská žena Andoriel. Budou spolu. A spousta, ale opravdu spousta různých tvorů se bude 

různými způsoby snažit, aby ti dva spolu nebyli. To byste určitě nechtěli.“ Stařeně poklesla 

ramena a kocour zavřel oči. „To byla poslední nabídka. Čas se vám krátí,“ řekla ještě a 

zmlkla. 

Andoriel se podívala na Ace. Nechtěla být Wraith. Nedokázala by být Wraith a věděla, že 

Ace to ví. Jejich oči se spolu dorozumívaly bez telepatie. 

„Wraith Ace a lidská žena Andoriel,“ zašeptala. Ace přikývl. 

„Wraith Ace a lidská žena Andoriel,“ opakoval po ní. Pokud budou spolu, žádný tvor je 

nedokáže oddělit. Nedovolí mu to, i kdyby ho měl rozkousat na kousky a vyplivnout. 

„Fakt? Zase to nejhorší?“ prskla Stařena. 

Andoriel se na ni usmála. „Vždycky,“ ujistila ji. 

„Celá ty,“ zavrněl kocour a nosem šťouchl Stařeně do ruky. Sáhla pod deku a vylovila dvě 

známé sklenky z broušeného skla. V každé byla kapka ohnivě červené tekutiny. 

„Ale musíte si přát to samé,“ řekla, když jim je podávala. „Jinak se nesejdete.“ 
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Andoriel neochotně pustila Wraitha a vzala si svoji sklenku. Ace stál proti ní a díval se, jak 

se rubínová tekutina přelévá sem a tam, když se svou sklenkou pohnul. 

„Pojď se mnou, jak daleko můžeš, a já půjdu s tebou, dokud v mém těle bude dech,“* 

zašeptala Andoriel. Ace pohnul rty, jako by ta slova říkal s ní. Podívali se na sebe a na jazyku 

se jim rozplynula hořkosladká chuť rubínového nápoje. 

 

...... 

 

Daedalos odletěl s Erin a rozmrzelým Johnem Shepardem, aby se na okraji galaxie setkal s 

Atlantis a společně opustili galaxii Pegas (poslední díl ZDP) V Mléčné dráze na ně čekaly 

pohromy v podobě útoků Shermaal, pandemie a dalších taškařic.  

Andoriel zůstala na Nové Veitoně s Acem a Zakem. 

Po nějaké doběl seděla ve svém pokoji na wraithské lodi a obávala se, že se velitel nevrátí. 

Nevydržela a rozběhla se na můstek. Zůstala stát vlevo od dveří a bez hnutí sledovala, jak 

wraithští důstojníci úspornými pohyby ovládají své konzole a navádějí velitelovu Šipku do 

hangáru. Zhluboka si oddechla a vrátila se zpátky k sobě do pokoje. Netrvalo dlouhou a Ace 

přišel, aby jí vyprávěl o podivném setkání s najádou Nadjou... 

 

Dále viz. Paralelní vesmír: Zelená planeta 

 

*Nevíme, co se dnes může stát, ale chovejme se tak, jako bychom byli Sedm hvězd (Velký 

vůz) na nebi, jež žijí věčně. Pojď se mnou, jak daleko můžeš, a já půjdu s tebou, dokud v 

mém těle bude dech. 

Mnoho Ran; Vraní Indiáni 
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