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Kdyby se mě někdo zeptal, kdo anebo co je Bůh, odpověděl 
bych mu, že nevím. Je to milý starý pán, dohlížející na nás odně-
kud z nebes, éterická bytost z ryzí energie, anebo něco nepopsa-
telného? Možná že je Bůh vesmírem – jak si potom jinak vysvětlit 
tu nádheru všude kolem nás: nekonečný prostor, hvězdy, galaxie, 
kvasary, pulsary… Život… Mohlo by něco z toho vzniknout ná-
hodně, bez přičinění jakési vyšší nás přesahující inteligence? A je 
také náhoda, že tady teď sedím a přemýšlím právě nad tímhle? 
Možná že skutečně existuje jakási pohnutka, myšlenka, která to 
všechno rozpoutala. 

Ať je to jak chce, já se brzy dozvím pravdu – uvidím Boha 
v jeho skutečné podobě. Vím totiž, že na téhle zatracené lodi ze-
mřu. Takže sedím v centrále smířený s neodvratným a přemýšlím 
nad otázkami mučícími lidstvo od počátku věků. A taky nad člo-
věkem, kterým jsem ještě před několika hodinami býval – před-
tím, než jsem se dostal do tohohle srabu. 

Desmond Sommers, velitel týmu bravo ze záchranné lodi 
Tristan. 

Ježíši, připadá mi to jako celá věčnost, ne jen těch pár hodin. 

Rutinní akce. Jo, přesně tak tomu říkal ten parchant kapitán 
Makele. Jenže dá se za rutinu považovat mise v blízkosti té nej-
strašlivější věci ve vesmíru? Teď už vím, že ne… 

 

 

Před třemi hodinami 

Rozpřáhl jsem se a udeřil Boka přesně mířeným pravým há-
kem. Třicátník menšího vzrůstu – mimo jiné můj zástupce – se 
tvrdě rozplácl na žíněnce a nakvašeně si třel bradu. 

„Sakra, říkali sme, že je to jen trénink!“ zavrčel. „Nebo ne, 
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Desi? Doprdele, ty taky musíš jít do všeho po hlavě!“ 

Usmál jsem se a několikrát jsem cvičně udeřil do vzduchu bo-
xerskými rukavicemi. „Když se jedná o takovou výhru…“ 

Bok na mě chvíli zíral. „Ty hajzle…,“ ujelo mu. 

Pozvat doktorku Michalsenovou na drink jsem chtěl rozhodně 
já – ostatně to byla jediná slušně vypadající žena na palubě. Při té 
myšlence jsem na okamžik vypadl z koncentrace. Ihned jsem to 
bolestně pocítil, když mi Bok podrazil nohy. Sletěl jsem na žíněn-
ku a vyrazil si dech. Ve vteřině byl Bok na mně a uštědřil mi so-
lidní ránu do čelisti. 

„To je, kurva, proti pravidlům!“ vydechl jsem, před očima mi 
tančily hvězdičky. 

„Kdo tady, sakra, mluvil vo pravidlech?“ zasmál se Bok a dál 
mě mačkal k zemi. „Tak to konečně vzdej, šéfiku!“ 

Vzápětí projela lodí šoková vlna: nabyl jsem pocitu, že mi kos-
ti vyletí z těla. Bok se ze mě skutálel a hlasitě klel. Několik strop-
ních světel vybuchlo. Ostatní členové posádky, kteří si stejně jako 
my užívali volno ve sportovní hale, se sesypali na hromadu. 

„Doprdele…,“ ulevil jsem si a snažil jsem se postavit na nohy. 
„Co to bylo?“ 

Bok si strhl rukavice a chytil se za hlavu. Spatřil jsem mezi je-
ho prsty krev. „Jsme venku z koridoru,“ procedil skrz zaťaté zuby. 
„Buď to pilot podělal, a v tom případě mu rozbiju hubu, anebo nás 
něco vycuclo.“ 

Vycuclo. To slovo se mi příliš nelíbilo. 

Vzápětí se z interkomu ozval hlas kapitána Makeleho – zněl 
naštvaně: „Tým techniků ke generátoru na studenou fúzi. Zdra-
votníci na palubu C. Velitelé týmu alfa a bravo, dostavte se pro-
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sím do centrály. Ihned.“ 

„Co s tím, sakra, máme…,“ vydechl Bok. 

Pokrčil jsem rameny a konstatoval: „Práce volá.“ Sundal jsem 
si rukavice, hodil je na žíněnku a vydal se k východu ze sportovní 
haly. 

„Stejně jsem vyhrál!“ zaslechl jsem ještě Bokův výkřik, ale to 
už se za mnou zavřely dveře a já se ocitl v hlavní chodbě protína-
jící obytnou palubu Tristanu. Lehkým poklusem jsem zamířil ke 
zdviži a těsně u ní jsem se málem srazil s velitelem týmu alfa, 
Petersonem. 

Změřil si mě autoritativním pohledem a kývl mi na pozdrav. 
Neměl jsem toho arogantního parchanta příliš v lásce. Ostatně to 
bylo vzájemné – on mě taky nemusel. 

„Zdá se, že máme práci, Sommersi,“ ucedil. 

Tak na to bych nepřišel, ty génie. „Máš nějaké informace, které 
nemám já, Petersone?“ 

„Asi to bude odpadní roura.“ 

Sakra. Nesnáším odpadní roury. Tedy, pro vysvětlenou, tak 
jsme u nás na lodi slangově říkali černým dírám. 

Zdviž se zastavila na hlavní palubě. Proběhli jsme spojovací 
chodbou a zamířili k centrále. Můj pohled ihned upoutal kapitán 
Obadiah Makele stojící u hlavního průzoru. V těsném závěsu za 
Petersonem jsem minul půlkruh počítačových stanovišť, kde na 
něčem tvrdě pracovali technici, i prosklenou sféru pro pilota a 
stanul jsem vedle kapitána. Padesátiletý Afričan mě i Petersona 
ignoroval. 

Ani jsem se mu nedivil: přímo před přídí lodi se totiž svíjela 
supermasivní černá díra, která zdatně konkurovala svým sestrám 
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v jádrech galaxií. Průměr jejího akrečního disku byl neskutečný. 
Několikrát jsem už černou díru viděl, ale tohle bylo skutečně ma-
so. 

„Veliteli Petersone, veliteli Sommersi,“ oslovil nás konečně 
kapitán. 

„O co jde, pane?“ zeptal se Peterson podbízivým hlasem. Vy-
pnul hruď natolik, že jsem se bál, že mu exploduje.  

„Tahle mrcha nás vyhodila z koridoru. A nejen nás. Naše vizu-
ální zaznamenalo nějakou loď, která uvízla v jejím gravitačním 
poli. Je velice blízko horizontu událostí.“ 

Loď… To začínalo být vážné – a zároveň to vysvětlovalo naši 
přítomnost v centrále. 

„Nějaké volání o pomoc?“ zeptal se rychle Peterson, aby mě 
předběhl v nějakém případném dotazu. 

Musel jsem se usmát. Amatér. Jestliže je ta loď tak blízko hori-
zontu událostí, bylo by skoro nemožné, aby vyslala nějaký byť jen 
zachytitelný signál. 

Peterson si vzápětí uvědomil svou chybu a tvářil se jako zprás-
kaný pes. Makele nadzdvihl obočí, ale nijak to nekomentoval – a 
já se v duchu dobře bavil.  

„Pojďte za mnou!“ oznámil nám kapitán stroze. 

Přistoupili jsme k počítači s holografickým výstupem, na němž 
pracoval technik z osádky centrály. Před námi se objevil rotující 
model černé díry. Technikovi se podařilo zvětšit jednu část holo-
gramu natolik, že jsme spatřili loď sestupující k pomyslné hranici 
horizontu událostí. 

„Víte jaký je to typ?“ zeptal se nás Makele. 
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Peterson byl v koncích. Poznal jsem to podle toho, jak schlípl. 
Zato já jsem se mohl blýsknout svými znalostmi: ne nadarmo byl 
můj otec vesmírným inženýrem a podílel se na vývoji několika 
lodí. „To je typ Geologica. Před osmdesáti lety sloužil 
k transportu surovin z pásu asteroidů k Zemi, několik lodí bylo 
později používáno i v nově vzniklých Koloniích k přepravě nákla-
dů. Nebyly však konstruované pro hyperprostorové koridory. Ne-
měly dostatečně silný trup, aby vydržely přechod přes prostorovou 
bariéru, ani nenesly generátor pro vstup. Takže v tomhle případě 
jde zřejmě o nějakou předělávku na zakázku – i proto zřejmě loď 
vydržela tak dlouho čelit gravitaci černé díry. Pokud mohu usuzo-
vat, pane, buď to jsou pašeráci z Extrasolárního společenství, ane-
bo uprchlíci.“ 

Kapitán na mě koukl. „Skvělý odhad, Sommersi. Je tu ale je-
den podstatný detail, který jste přehlédl.“ 

Detail? To slovo se mi nelíbilo. 

Peterson se na mě zašklebil. 

Zmrd.  

„Je to typ Diara – alias Geologica druhé třídy, stáří šedesát 
let.“ Kapitán se pousmál. „Ale je pravda, že jsou skorem totožné.“ 

Ulevilo se mi. Peterson se opět tvářil nakvašeně. 

Makele si odfrkl. „Nemůžeme vědět, jak je tam ta loď dlouho a 
jestli je někdo na palubě stále naživu, ale jsme přece jen záchraná-
ři a měli bychom to prověřit. Má někdo z vás zkušenosti se zá-
chrannou operací v blízkosti černé díry?“ 

„Protheus!“ vykřikl Peterson. „Když jsem sloužil na Helenii, 
zachytili jsme volání o pomoc z civilního transportu, který uvízl 
poblíž černé díry a nedokázal se dostat z jejího gravitačního pole. 
Všechny lidi na palubě jsme tehdy zachránili.“ 
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„Výborně. Sommersi?“ 

Pokrčil jsem rameny. Tak tímhle jsem se rozhodně nemohl 
chlubit. 

„Dobrá, pánové. Oba sestavte své týmy a hlaste se za půl hodi-
ny v hangáru. Raketoplán vás dopraví až k té lodi – pokud někdo 
z posádky přežil, pokuste se ho zachránit. Jelikož má Peterson 
více zkušeností s tímto problémem, dostává prioritní velení při 
této – troufám si říct – rutinní misi. Rozchod.“ 

Peterson se usmál. Dostal jsem chuť mu ten jeho ksicht rozmlá-
tit. 

Měl jsem se rozhodně na co těšit. 

 

 

„Mně se to nelíbí,“ ozval se mi v helmě známý hlas.  

Je zajímavé, že myslíme na to samé – skoro jako jednovaječná 
dvojčata. Až na to, že je Bok na rozdíl ode mě modrooký 
blonďák… 

Otočil jsem se na něj – byl podobně jako já a desítka dalších 
mužů oblečený do tmavě modrého tělového skafandru typu T-
Shirt 3.  

„Držte se madel!“ křikl na nás Peterson – a bylo zřejmé, jak si 
velení užívá. „Asi to bude trochu házet!“ 

To mě nenapadlo… 

Vzápětí začal výsadkový raketoplán typu Hermes překonávat 
gravitační vlny. Byl to prototyp lodi nové generace, navržený pro 
záchranné akce v tom nejnepřátelštějším prostředí: supersilný 
plášť ze slitiny titanu a ultraželeza dokázal bez problémů kom-
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penzovat i jakékoliv gravitační anomálie či blízkost hvězdné 
koróny a výkonný zdvojený pohon fůzních motorů se popral i 
s černou dírou. I když – čím více se budeme blížit k horizontu 
událostí, tím budou gravitace i nebezpečné slapové síly narůstat. 
Odhadoval jsem, že na celou misi s bezpečným návratem budeme 
mít tak hodinu, víc ne. 

„Sommersi!“  

Peterson na mě kývl, abych ho následoval do kokpitu. Jakmile 
jsem se protáhl dovnitř a pohlédl jsem průzorem ven, přestal jsem 
se divit, že je pilot tak orosený. 

Prolétali jsme vnitřními částmi akrečního disku, všude kolem 
nás byla neuvěřitelná změť balvanů, prachu a rozžhaveného ply-
nu. A dvě stě metrů před námi se skvěla nákladní loď typu Diara: 
byla ještě větší, než jsem předpokládal. Na délku měřila dobrý 
kilometr. 

Ani jsem nevnímal, co si Peterson šušká s pilotem; když ztichli 
a zadívali se na mě, došlo mi, že právě proto jsme šli do kokpitu. 
Chtěli znát můj názor – uniklo mi však na co. 

Potřásl jsem hlavou. „Cože?“ 

„Vzpamatuj se, Sommersi!“ sjel mě Peterson. 

Polib si. 

„Vidíš tu věc připojenou k pravému iontovému motoru?“ ze-
ptal se mě nakonec. 

Teprve teď jsem si toho všiml. A vůbec se mi to nelíbilo. „Při-
padá mi to jako nějaká nástavba,“ konstatoval jsem. „Ale k čemu 
může sloužit, to netuším. Každopádně si myslím, že to mění po-
vahu mise. Měli bychom to ohlásit kapitánovi.“ 

Pilot se na mě podíval, bledý ve tváři. „Před několika minutami 
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jsme vlivem dilatace času přišli o spojení, pane.“ 

„Tak navrhuji, abychom se vrátili do komunikačního dosahu.“ 

„Když uděláme, co říkáš, přijdeme o čas i zásoby deuteria, kte-
ré bude muset hermes takhle zbytečně spálit,“ zavrčel Peterson. 
„Ne, budeme pokračovat v akci.“ 

Pokrčil jsem rameny. Ty tady velíš. 

„Už jste loď skenovali?“ zeptal jsem se. 

„Pokoušeli jsme se,“ obrátil se na mě kopilot. „Paprsek ale ne-
může proniknout skrz trup. Podle všeho je tvořený ze slitiny ultra-
železa, titanu a nějaké další příměsi, kterou vůbec nedokážu iden-
tifikovat.“ 

Takže opravdu výroba na zakázku. 

„Přibližujte se opatrně,“ nabádal Peterson pilota. „Můžeme vle-
tět do hangáru?“ 

Muž zapracoval s panelem. „Bohužel. Centrální počítač se mi 
nehlásí a bez jeho pomoci neotevřu dálkově vrata.“ 

Peterson zaklel. 

„Musí tam být nouzový poklop, ke kterému se můžeme připo-
jit,“ navrhl jsem. „Na servisní palubě.“ 

„Slyšel jste!“ vyštěkl Peterson na pilota, nespokojený s tím, že 
jsem na tohle jednoduché řešení přišel já a ne on. 

Hermes se mezitím přiblížil na padesát metrů k temné lodi. 
Zvedala se všude kolem nás jako skála. Pilot jemně pohnul řídicí 
pákou a raketoplán začal stoupat. 

„Skenuji…,“ oznamoval pilot a pak uhnul prudce doleva. Vzá-
pětí se před námi objevil velký oválný poklop. 
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„Zahajte připojení!“ přikázal Peterson úsečně.  

Z boku raketoplánu se vysunul spojovací mechanismus a dose-
dl na poklop. 

V Petersonově společnosti jsem se vrátil do zadní části herma, 
kde panovala pochmurná atmosféra. 

Peterson si odkašlal a začal pracovat s mikropočítačem zapuš-
těným do paže skafandru. „Pánové, rozdělíme si dvě trasy, které 
projdeme. Tým velitele Sommerse má hangár, centrálu a nákladní 
prostor A. Můj tým si vezme motorovou sekci, obytnou palubu a 
nákladní prostor B. Jakýkoliv nález hlaste. Buďte připraveni na 
raněné…“ 

„Spíš na mrtvoly,“ přerušil ho Bok.  

Několik mužů se uchechtlo. 

„Nikdo vás nepustil ke slovu, Triplemane!“ srovnal ho Peter-
son a pak se otočil na mě. „Morálka tvých mužů je špatná. Ještě 
jednou se s něčím podobným setkám a osobně o tom poreferuji 
kapitánovi.“ 

Ušklíbl jsem se. Posluž si.  

Peterson aktivoval mikrovysílačku. „Je spoj pevný, pilote?“ 
Odpověď ho zřejmě potěšila. „Dobrá, díky.“ 

Vzápětí se ozval zvuk unikajícího vzduchu a odsunul se herme-
tický uzávěr ve stěně raketoplánu. 

„Jdeme na to!“ pobízel nás Peterson, ale sám se automaticky 
řadil na úplný konec. 

Vešel jsem do spojovacího tunelu, a když jsem dosáhl servisní-
ho poklopu, zatáhl jsem za páku vedle něho. Nic se nestalo. Au-
tomatika nefungovala. Se zaklením jsem se opřel do velkého kru-
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hového uzávěru ve snaze otevřít poklop manuálně – bylo to příliš 
velké sousto. Nakonec mě zachránil Bok. Odklopil servisní panel 
vedle páky, spojil k sobě několik drátků a bylo to. Automatika tiše 
zapředla, závěrný kruh se pohnul a ozval se zvuk unikajícího 
vzduchu. 

Kývl jsem na znamení díků, otevřel jsem poklop a protáhl se 
dovnitř. 

Ocitl jsem se v naprosté tmě – na okamžik mě zamrazilo v zá-
tylku. Mohlo se v ní skrývat cokoliv… 

„Doprdele,“ ulevil jsem si a zapnul jsem halogenovou svítilnu. 
Tmu prořízl kužel světla a odhalil ponurou chodbu vedoucí do 
nitra lodi. Mimovolně jsem se roztřásl. 

„Možná bysme mohli nahodit světla,“ ozval se za mnou Bok. 
Podíval jsem se na něj – můj zástupce si na mikropočítači zobra-
zoval průřez lodí. „Vypadá to, že je na každým patře elektrocent-
rála,“ dodal na vysvětlenou. 

„Hned jsem klidnější. Co atmosféra?“ 

Chvíli to trvalo. 

„Překvapivě dejchatelná. Žádná kontaminace. Zdá se, že vzdu-
chový filtry stále fungujou.“ 

„Fajn.“ 

Nechal jsem helmu, aby se mi automaticky složila do skafand-
ru. 

„Haló, je tu někdo?!“ 

Ten výkřik prolétl lodí v několika ozvěnách a já jsem málem 
vyletěl z kůže. Až po chvíli mi došlo, že je to Peterson. Ten idiot 
si myslí, že skutečně někoho přivolá!  
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Přistoupil ke mně. „Budete postupovat podle mých instrukcí, 
Sommersi!“ Autorita z jeho hlasu skutečně jen čišela. 

„Provedu,“ pronesl jsem jízlivě a pokynul jsem svému týmu. 
Čím dřív budeme z dosahu rozkazů toho idiota, tím lépe. 

Naše kroky duněly po kovové podlaze, několikrát jsme přeběh-
li přes můstky, spojující jednotlivé sekce. Všechno se míhalo 
v divokém reji našich svítilen. 

„Doprdele,“ ulevil si vedle mě Bok. „Mám z týhle lodi divnej 
pocit. Připomíná mi to jeden film pro pamětníky. Jak se, sakra, 
jmenoval?“ 

„Nevím,“ odvětil jsem suše. „Na holovizi se nedívám.“ 

„Tohle bylo ale zajímavý. Posádka pozemský kosmický lodi 
našla na nějakej planetě zničenej mimozemskej koráb. Jednomu 
chlápkovi se tam něco přisálo na ksicht a za čas mu z břicha vy-
skočil takovej šmejd, kterej neustále rostl a zlikvidoval skoro 
všechny na palubě kromě jedný ženský a kočky.“ 

Obrátil jsem oči v sloup. „Taková volovina. Trochu se nad se-
bou zamysli, Boku.“ 

Můj zástupce něco vztekle zamrmlal a raději se znovu zaměřil 
na mikropočítač. Minuli jsme několik větvení chodby a mířili 
k hangáru. 

„Stát!“ upozornil nás náhle Bok. Posvítil na stěnu – nacházela 
se tam šedivá skříňka. Otevřel ji a odkryl tak servisní počítačový 
panel – ihned s ním začal pracovat. „Tak jo, vypadá to, že je hlav-
ní reaktor vypnutej,“ komentoval svoje počínání. „Zkusím ho na-
hodit na dálku.“ 

„Půjde to?“ 

„Při nejhorším z nás bude menší nova. Není se čeho bát.“ 
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Skvělý – zbožňoval jsem jeho vtipy. Pak někde něco zabzuče-
lo. 

„Abrakadabra,“ komentoval to Bok rozjařeně. „A máme šťá-
vu.“ 

Za chvíli osvětlení zablikalo a chodbu zalilo příjemné zlatavé 
světlo. 

„Sommersi!“ 

To byl Peterson. Ten sráč mi řval do ucha z mikrovysílačky. 

„Ano?“ 

„Na co jste tam šahali? Dal jsem vám k tomu snad rozkaz? To 
je porušení Pracovního a bezpečnostního řádu, paragraf dvě…“ 

Ten debil tady chtěl běhat po tmě? 

Ukončil jsem spojení. O tenhle rozhovor jsem nestál. 

„Jdeme!“ přikázal jsem mužům. „Trochu svižněji!“ 

Rozběhli jsme se – nechal jsem Sergeje, dalšího člena mého 
týmu, ať jde jako vždy vepředu skupiny. Bývalého mariňáka a 
veterána z Koloniálních válek prostě nepředěláte. Pokaždé, když 
jsme vcházeli do nové chodby, se přikrčil, jednu ruku na elektric-
kém paralyzéru.  

Po několika desítkách metrů jsme před sebou konečně objevili 
vstup do řídící místnosti hangáru. Koukl jsem na displej mikropo-
čítače. Podle údajů z raketoplánu loď ještě více zrychlila sestup 
k horizontu událostí a mně bylo jasné, že celou trasu vytyčenou 
Petersonem prostě neprojdeme. 

Vlezli jsme do řídící místnosti, což byla prosklená kukaň zavě-
šená těsně u stropu hangáru. Uvnitř byly staromódní pracovní 
konzole, skoro všechny displeje byly mrtvé, některé dokonce vy-
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buchly. Zřejmě nezvládly příval energie, když Bok spustil reaktor. 
Fungoval jen jeden. 

„Je to tady čistý,“ oznámil Sergej. 

„Jdeme dál!“ poručil jsem. 

„Počkat!“ zarazil mě Bok, stojící u průzoru a zírající do útrob 
hangáru. „Vidíš to, co já, Desi?“ 

„A co jako?“ 

„Kotevní svorky nejsou zatažený,“ poznamenal Bok. „V tom 
hangáru něco bylo.“ 

„Jo, to máš pravdu,“ souhlasil jsem. „Určitě tady někdy něco 
kotvilo.“ Už jsem chtěl mužům vydat příkaz, abychom opustili 
řídící místnost, když jsem znovu pohlédl na jediný fungující dis-
plej. V jeho rohu stálo něco, co mě zaujalo: VA35 – Titan.  

Jméno lodi. 

Kde jsem ho jen slyšel? 

Vzápětí se mi zhoupla podlaha pod nohama a tvrdě jsem nale-
těl do přepážky. Moji muži měli co dělat, aby se něčeho chytili. 
Ozval se zvuk namáhaného kovu. Titan doslova úpěl. 

„Slapové síly!“ vykřikl Bok. „Měli bysme vodsaď rychle zmi-
zet, šéfiku.“ 

Měl pravdu. 

Pak to náhle přestalo. Vzápětí mi v uchu pípla mikrovysílačka. 
Peterson. Došlo mi, že jsem před několika minutami vypojil 
okruh, a tak jsem se ho odvážil znovu nahodit. 

„Sommersi! Sommersi!“ ozval se na druhé straně jeho nepří-
četný řev.  
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„Tady Sommers!“ 

„Co je s tebou, člověče! Už nezbývá moc času. Všichni jsou 
mrtví! Musíme je zachránit! Musíme je zachránit!“ 

Co to proboha mele? Tak trochu si odporoval. 

„Vracíme se! Musíme je zachránit! Musíme je zachránit!“ 

Vypnul jsem mikrovysílačku a pokynul mužům. „Jdeme! Na-
zpátek k průlezu!“ 

Vyběhli jsme z řídící místnosti. Vůbec jsem nechápal, proč řval 
Peterson jako šílenec, ani proč jeho slova postrádala veškerou 
logiku. 

Světla na několika místech znovu pohasla, ale Bok se už ne-
zdržoval s jejich nahazováním. Prostě jsme všichni do jednoho 
dostali kolektivní pocit, že chceme tohle šílené místo opustit. 

Provádět operace poblíž černých děr. Koho to, sakra, napadlo? 
Vzpomínal jsem si, že první sestup k horizontu událostí provedl 
před více než sedmdesáti lety Gerard le Comp, ještě předtím, než 
se stal Výkonným ředitelem Vesmírné asociace. Bylo to v rámci 
mise Eridanu, legendární lodi, která jako první cestovala hyper-
prostorovými koridory. Tak kvůli tomuhle parchantovi tady nasa-
zujeme krky! A stejně jsou všichni, co byli na téhle lodi, mrtví. 
Nebo to alespoň tvrdil Peterson – tedy pokud jsem mohl jeho blá-
bolení věřit. 

Ocitli jsme se v hlavní chodbě a mířili k servisní palubě. Už 
z dálky jsem spatřil otevřený poklop vedoucí do spojovacího tune-
lu. A taky odlesky halogenových svítilen, blížích se z druhé stra-
ny. Pak jsem konečně zahlédl Petersona a jeho muže: zdálo se mi, 
že něco usilovně táhnou za sebou. Udělalo se mi nevolno: byly to 
mrtvoly. Tvář jedné z nich – muže – byla nezvykle zelená, oči 
vytřeštěné v posledním okamžiku života. 
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Co to má, doprdele, znamenat? To si našel Peterson novej 
kšeft? Stal se pohřebákem? 

Peterson se ke mně vrhl. Všiml jsem si, že má zornice podivně 
rozšířené, z úst mu kanuly sliny. Byl prostě mimo. „Musíme je 
zachránit!“ řval jako tur. „Musíme je zachránit!“ 

„Koho, sakra?!“ vyštěkl jsem. 

„Ty je nevidíš?!“ zaječel a začal se mnou třást.  

Srazil jsem mu ruku. „Myslíš ty lidi? Vždyť jsou mrtví!“ 

„Musíme je zachránit! To je kapitánův rozkaz!“ 

Četl jsem o tom. Říkalo se tomu Hillaryho nemoc nebo taky 
gravitační šílenství. Ohromné masy hmoty, řítící se do horizontu 
událostí černé díry, emitují rádiové vlny, které mohou zásadně 
ovlivnit ty lidské mozkové, alfa, zejména však théta. Člověk 
prostě zmagoří. Členové záchranných týmů byli prověřeni, zda 
k tomu nemají genetické předpoklady, ale u Petersona zřejmě ně-
kdo udělal výjimku. Matně jsem si vzpomínal, že jeho tatíček má 
nějakou významnou funkci v jedné z asociačních megakorporací. 
Jo, Peterson měl jít prostě v jeho šlépějích, a ne se cpát sem 
k nám. A ta mise, kterou se chlubil u kapitána Makeleho – nejspíš 
si ji vymyslel. Ani bych se tomu nedivil. 

Jenže teď jsem musel vyřešit jeden velice závažný problém. 

Pohlédl jsem na Petersonovy muže, kteří zatím plnili jeho roz-
kazy bez ptaní. Imbecilové bez mozku. Dávno ho měli zbavit ve-
lení, když viděli, že je mimo. 

„Jsi nemocný, Petersone,“ poznamenal jsem. „Přebírám vele-
ní.“ 

Jeho muži s úlevou složili mrtvoly na zem. 
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Peterson na mě chvíli civěl – jako by tomu nevěřil. Pak pohlédl 
na své lidi. A znovu na mě. „To je vzpoura!“ vykřikl. „Vzpoura!“ 

„Není,“ poznamenal jsem suše a otočil se na Boka. „Mizíme 
odtud!“ 

Peterson na mě namířil paralyzér. „Já tu velím!“ zaječel. „Já tu 
velím!“ Rychle přiskočil k poklopu vedoucímu do spojovacího 
tunelu a přibouchl ho – ozvalo se zahučení uzavírací automatiky. 
„Nikdo odsud nepůjde! Jen přes mou mrtvolu!“ 

V té chvíli jsem po něm skočil, uštědřil jsem mu solidní ránu 
do brady a zkroutil mu ruku s  paralyzérem za zády. Peterson hla-
sitě ječel a zmítal se jako štika. Už mě to začínalo unavovat. Vý-
znamně jsem kývl na Boka. Můj zástupce vytáhl vlastní paralyzér 
a vystřelil. Modravý záblesk zasáhl Petersona, který se vzápětí 
sesul v křečích k zemi. Bože, jak jsem toužil tohle vidět! Zase 
jeden splněný sen. Budu si tu položku muset odškrtnout na se-
znamu. 

„Čapni ho!“ přikázal jsem Sergejovi. 

Pak jsem se zadíval na jednu mrtvolu, kterou přivlekli. Toho 
nebožáka nepotkala zrovna příjemná smrt. 

„Co jste tam viděli?“ zeptal jsem se Petersonova zástupce. 

Muž na mě pohlédl – byl zjevně vyděšený k smrti. „Nákladní 
prostor B, pane…,“ vykoktal. „Bylo jich tam nejmíň sto. Všichni 
mrtví. Zřejmě si vzali život dobrovolně.“ 

„Kyanid, anebo nějaký podobný svinstvo,“ poznamenal Sergej. 
„Věděli, že sestupují do černé díry. Jejich motory je odsud neměly 
šanci vytáhnout. A tak prostě spáchali hromadnou sebevraždu.“ 

„Ježiši,“ ulevil jsem si. „Jdeme!“ 

„To bude problém, šéfiku,“ ozval se Bok a namířil svítilnou na 
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poklop, z něhož stoupal černý dým. „Vypadá to, že můj přemostě-
nej vobvod zkratoval. Už to nevotevřem. A navíc…“ 

Jo, mohli jsme to zkusit manuálně, ale závěrný mechanismus 
byl z naší strany poškozený, a to zřejmě už nějakou dobu. Ti paše-
ráci, nebo kdo, sakra, na téhle lodi cestoval, byli zřejmě lemplové 
a nespravili to. Skvělá zpráva dne. Byli jsme na Titanu uvězněni. 
Pohlédl jsem na mikropočítač a udělalo se mi nevolno. Zbývalo 
deset minut do oblasti, z níž už nebude návratu. 

„Možnosti?“ zeptal jsem se Boka, který ani v těch nejvypjatěj-
ších situacích neztrácel analytické myšlení. 

„Pilot raketoplánu by mohl poklop votevřít zevnitř, ale bez au-
tomatiky to sám nezvládne. Další možnost je…“ 

„Hangár!“ vykřikl jsem. „Otevřeme vrata a raketoplán nás tam 
může vyzvednout.“ 

„Viděls ty konzole v řídící místnosti. Nic tam nefunguje.“ 

„Tak to budeme muset udělat z centrály.“ 

„Máme deset minut!“ 

„Já vím,“ odvětil jsem suše. „Jdu tam, Boku. Ty kontaktuj pilo-
ta a řekni mu, ať se odpojí od poklopu a zamíří k hangáru. Vydej 
se tam s muži a čekejte.“ 

„Desi, to je sebevražda,“ zastavil mě. „Nemůžeš to stihnout na-
zpátek. Nech jít mě.“ 

Usmál jsem se. „Já tady velím, příteli. Splň rozkaz!“ 

Rozběhl jsem se a nastavil jsem halogenovou svítilnu na ma-
ximum, abych překonal temné úseky chodby, kde světla už explo-
dovala. 

„Desi, no tak, mysli na…,“ zaslechl jsem ještě Boka. Ignoroval 
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jsem ho. Záměrně. 

Konečně jsem se dostal ke zdviži a zadýchaně jsem se opřel o 
ovládací panel. Fungoval. Naštěstí. Nechal jsem se vynést na 
hlavní palubu a pak jsem zkontroloval mikropočítač, abych správ-
ně určil směr. Rovně, doleva, doprava, rovně, doleva. 

Proč je ta loď tak zkurveně velká? 

Podíval jsem se na odpočet. Zbývalo pět minut. 

Zrychlil jsem a proběhl bludištěm chodeb až do centrály. Ruč-
ně jsem otevřel zaseknuté dveře a ocitl se uvnitř – ihned mě upou-
tal hlavní průzor a zářící hmota padající do černé díry za ním, 
spatřil jsem také pás počítačových stanovišť, archaickou sféru pro 
pilota a jakousi zastaralou verzi počítače s holografickým výstu-
pem.  

Ententýky, dva špalíky, která je to mašina? 

Procházel jsem centrálou a četl štítky – navigace, řízení pro-
středí, komunikace, inženýrské sítě, hangár. 

Bingo. 

Přiběhl jsem k ovládání a svalil jsem se do polstrovaného otoč-
ného křesla. Tak jo. Bylo to poprvé, co jsem měl dělat s padesát 
let starým počítačem. Žádné holoobrazovky, jen starý dotykový 
displej, který byl za zenitem už v době, kdy tuhle loď vyrobily. 

Vyskákalo na něm několik záběrů hangáru v reálném čase a 
pak jeho 3D mapa. Zajel jsem do menu. Prsty mi kmitaly po dis-
pleji. 

No tak, no tak… 

Ovládání vrat. Jo. Mám to. Zadal jsem povel a pak jsem na zá-
běru z kamery sledoval, jak se otevírají: objevila se za nimi čerň 
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vesmíru kontrastující se zářící hmotou padající do černé díry. 

Rychlý pohled na mikropočítač. Tři minuty. 

To bude skutečně o fous. 

Zahleděl jsem se na záběr jedné z kamer a spatřil jsem herma, 
který bravurně proletěl mezerou mezi zvedajícími se vraty a pod-
lahou – neobešlo se to však bez škrábance na jednom z křídel. 
Stroj se zastavil uprostřed hangáru a díky spodním tryskám měkce 
klesl k zemi.  

Tak jo. Teď je to zase na mně. Zapnul jsem pohotovostní silové 
pole, protože na zavření vrat nebyl čas, a přečerpal jsem vzduch. 
Trvalo to snad celou věčnost. 

1:20 

Otevřel jsem komunikační kanál. „Boku, vypadněte odsud!“ 

Na obrazovce jsem spatřil, jak se muži vyřítili z řídící místnos-
ti; dva z nich podpírali bezvládného Petersona. Zamířili k raketo-
plánu, jehož boční průlez nyní zel dokořán. 

„A co ty?“ ozval se Bok – zněl zadýchaně. 

„Já to nestihnu. To snad bylo jasné předem.“ 

„Desi!“ Uslyšel jsem v jeho hlase paniku. 

„Vypadněte, doprdele! A…,“ přivřel jsem oči. „Vzkaž mé dce-
ři, že ji tatínek miluje.“ Zavřel jsem komunikační kanál a zahleděl 
se na obrazovku. Ihned, jak poslední z mužů zmizel ve stroji, se 
hermes odlepil od země a zamířil ven z hangáru. 

Vypnul jsem silové pole. 

Jakmile byl stroj venku, zazářil displej zábleskem fúzních mo-
torů. 
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Zvládl jsem to. Unaveně jsem se sesul do křesla. Zvláštní. Stále 
jsem byl v šoku, a tak mi to ani nedocházelo. To, že tady zemřu. 
Pořád jsem myslel na to, že si dám na Tristanu sprchu. Jenže to už 
se nikdy nestane. 

V hlavě jsem provedl rychlý výpočet. Podle dosavadní rychlos-
ti sestupu to nebude lodi k horizontu událostí trvat dlouho, odha-
doval jsem to na hodinu. Předpokládal jsem, že v tom okamžiku 
mě slapové síly roztrhají. 

Odevzdaně jsem přitáhl křeslo k průzoru – když už, chtěl jsem 
mít lístky do první řady. 

Vypnul jsem. Jen jsem čuměl do blba a čekal. Až zemřu. 

Ani nevím, jak dlouho to trvalo – možná tu hodinu, možná mé-
ně –, než se silně zablesklo. Anebo se mi to jen zdálo? Sám jsem 
nevěděl, protože jsem byl náhle dezorientovaný. Pohlédl jsem 
před sebe a zažil jsem největší hrůzu v životě – průzor totiž zčer-
nal. Vlastně všechno kolem mě bylo temné a já jsem si na oka-
mžik myslel, že jsem po smrti. Pak jsem na kůži pocítil zvláštní 
mravenčení. 

Ne – otřesy. Loď se otřásala. Anebo jen já? 

Náhle to s jasným zábleskem skončilo a já zíral do obrovského 
trychtýře hmoty, který mizel někde tam dole, kde se cosi blýskalo. 
Byl to ten nejbizarnější objekt vůbec, místo, kde přestávají platit 
fyzikální zákony. A já jsem ho jako první člověk spatřil na vlastní 
oči. 

Byla to singularita. 

 

*** 

 



 25  
 

Takže takhle se to stalo… 

Loď přežila přechod přes horizont událostí a já získal další čas 
navíc. A teď sedím v centrále a přemýšlím nad kravinama – teda 
ne že by jí existence Boha byla. V dětství mě totiž dědeček vodil 
jako správného křesťana do ultramoderní katedrály na předměstí 
Yorku, kde jsme v tu dobu bydleli. Dokonce jsem byl u svatého 
přijímání a dělal ministranta. Přiznám se, docela mě to v tu dobu 
bavilo, akorát mě štvalo, že jsem byl ostatním ve škole k smíchu – 
na počátku třiadvacátého století, věku ateistů. A pak dědeček ze-
mřel a od té doby jsem do kostela nevstoupil. Ani se nemodlil. 

Až teď. V okamžiku, kdy hledám odpověď na prastaré otázky, 
protože se nechci smířit s definitivním koncem. Jo, jde to se mnou 
z kopce. Díky, vím to. 

Tak dobře. Jdeme na to. 

Důkaz o existenci Boha číslo jedna: hyperprostorové koridory. 

Cestujeme jimi už pětasedmdesát let a za tu dobu se staly sa-
mozřejmostí – dnes už skoro nikdo neví, co vedlo k jejich objevu. 
No, přiznám se, kdybych nečetl New Horizon – jo, ukamenujte 
mě, jsem předplatitelem –, tak bych se do toho tupého stáda přiřa-
dil taky. Pětasedmdesát let – pro mnohé je to už dávná historie. 
Skoro pravěk. 

Takže… 

V polovině dvaadvacátého století vystavěli vědci pracující pro 
Sekci pro vývoj a výzkum v asociační části Marsu obrovský 
urychlovač částic nazvaný Genesis, desetkrát větší než ten 
v CERNu, který byl spuštěný na začátku jednadvacátého století. 
Chtěli v něm nasimulovat Velký třesk a zkoumat černé minidíry. 

Jenže nefungoval tak, jak měl. 

Vědcům se místo toužebně očekávané simulace podařilo ote-
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vřít vstup do hyperprostorového koridoru. Už dříve předpokládali, 
že by měl existovat jakýsi nadprostor nebo nadrozměr, v němž by 
šlo létat v einsteinovském vesmíru rychleji než světlo, takže nic 
podobného nebylo překvapením, ale… Všichni se domnívali, že 
půjde o přírodní jev. Jenže ouha. Koridory spojovaly všechny sou-
stavy s planetami vhodnými pro život a mnohé další. Tudíž… 
Byly s největší pravděpodobností vytvořeny uměle. 

Uměle! 

Civilizace, která by něco takového dokázala, by musela umět 
manipulovat s hyperprostorem, se samotnou podstatou vesmíru. A 
to je tak neskutečné, že mnohé napadlo, že by to mohlo být dílo 
Boha. 

A… 

Flora. 

Do hajzlu. 

Bylo to tu. Vzpomněl jsem si na ni. Do očí se mi vrhnuly slzy. 
Dlouho jsem se tomu bránil, snažil jsem se uvažovat o něčem ji-
ném, ale nyní… Nyní mi opět přišla na mysl. 

Moje malá dcerka. Flora. 

Bože, kdy jsem ji vlastně viděl naposledy? Před půlrokem? 
Tehdy dostali všichni na Tristanu třítýdenní volno a já jsem se 
zastavil na Zemi v domě mých rodičů, u nichž žila. Překvapilo 
mě, jak vyrostla. Chodila už do třetí třídy, dokonce navštěvovala 
divadelní kroužek. A bylo jí strašně líto, když jsem před měsícem 
nezavítal na její představení. Vzal jsem ji na Seychely, kde můj 
strýc vlastnil vanilkovou farmu… 

Tím jsem se jí snažil vynahradit svou nepřítomnost. 

Byl jsem špatný táta. Věděl jsem to.  
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Lepší dceru jsem si nemohl přát a já se už několikrát proklel za 
to, že jí nevěnuji takovou péči, jakou by zasluhovala. Jako by to 
bylo dnes, co jsem ji prvně sevřel v náručí, maličký uzlíček živo-
ta. Tehdy jsem si přál, abychom s mou ženou, Sárou, vytvořili 
šťastnou rodinu. Bohužel, náš společný čas byl krátký. Sarah totiž 
před čtyřmi lety zahynula při nehodě na neptunské stanici 
Stormcloud, kde jsme společně žili a pracovali. Nikdy nezapome-
nu na to, jak jsem po výbuchu sevřel její tělo, kolik bolesti mě 
stálo zatlačit jí oči. Tehdy jsem slíbil, že se o Floru postarám. Jen-
že… Stále mi Sáru připomínala a já… Prostě jsem se upsal 
k službě na Tristanu a na Zemi se vracel co možná nejméně. 

Protože to bolelo. A já jsem před tím utíkal. 

A nyní – nyní Flora přijde i o otce. 

Vlastně… Už přišla. Vlastně… Už je mrtvá. 

Vzpomněl jsem si na dilataci času. Poblíž hmotného objektu 
plyne čas pomaleji. Pro pozorovatele se zdá, že věc klesající do 
černé díry zamrzne, že nikdy nepřekročí horizont událostí, ale ve 
skutečnosti je jen nekonečně zpomalená. 

Takže… 

Za ten čas, co tu trávím, uběhlo tam venku několik stovek, 
možná tisíc let. Tristan je dávno na prach, Flora mrtvá. Svět, jaký 
jsem znal, už dávno zanikl. 

Nesnáším fyziku. Nesnáším vesmír. 

Sáhl jsem po paralyzéru. Když si ho vrazím do úst, možná by 
mě mohl milostivě zabít, uškvařit mi mozek… 

Jenže jaký to má smysl? Stejně tady za několik hodin tak jako 
tak zhebnu. Buď mě roztrhají slapové síly poblíž singularity anebo 
v ní prostě zaniknu, stane se ze mě Hawkingovo záření a budu 
vystřelený do vesmíru jako informace. 



 28  
 

Krásné vyhlídky. Skutečně. 

Odložil jsem paralyzér. Měl jsem chuť něco rozmlátit. Anebo 
vyzkoušet nemožné. Když už zemřít, tak s muzikou! 

Vstal jsem a přišel k prosklené sféře pro pilota – a v hlavě se 
mi rodil plán. Ve škole a na seminářích v práci nám vždycky 
tloukli do hlavy, že nelze otevřít vstup do hyperprostorového ko-
ridoru v gravitační studni planety, hvězdy, černé díry anebo u ji-
ných podobných objektů. 

Takže je načase zjistit, co to udělá, když tohle nebudu respek-
tovat. 

V duchu jsem pomyslel na pěknou explozi, která by celou loď 
zničila. Anebo třeba nastane nějaký vesmírný paradox a celá černá 
díra se vypaří. To pomyšlení se mi líbilo: vezmu tu mrchu prostě 
s sebou. 

Vlezl jsem do sféry, usadil jsem se do pilotního křesla a přitáhl 
jsem k sobě ovládací desku připevněnou k levému opěradlu. Za-
pnul jsem systém. 

Fungovalo to. Bál jsem se výpadků energie, ale sféra kolem mě 
ihned ožila, jak se na ni promítaly záběry z vnějších kamer umís-
těných na trupu nákladní lodi: nade mnou, přede mnou i za mnou 
– tam všude byla černá díra. Byl to nepříjemný pocit.  

Tak jo. Tohle jsem znal. Naštěstí vypadalo ovládání jako u 
Tristanu – a já jsem děkoval za hodiny létání, které mi dal náš 
pilot při noční směně, když nebylo v centrále velení. Taky jsem 
kvůli tomu obětoval láhev padesát let starého rumu od Abstinentu. 

Spustil jsem hlavní systém a přede mnou se objevilo hlášení o 
pohonu.  

Cože? 
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Našel jsem ovládání iontových motorů, ale generátor pro ote-
vření vstupu do hyperprostorového koridoru nikoliv. Znovu jsem 
to překontroloval, napojil se na ostatní systémy, dokonce jsem 
pomyslel na to, že je hlavní počítač poškozený, ale generátor na 
lodi prostě nebyl. Nikdy nebyl. 

Zatmělo se mi před očima. 

Tak jak se sem ta loď, doprdele, dostala? 

Vylezl jsem ze sféry a znovu jsem se rozhlédl po centrále – ny-
ní působila děsivě. Něco tady nebylo v pořádku. Na okamžik se 
mi zdálo, že v úpění lodního trupu, který byl drcený tlakem, sly-
ším nářek mrtvých lidí, nářek posádky této lodi. 

Tak jo, tak jo, uklidni se… Mysli. 

Vztekle jsem kopl do sféry. Není možné vysvětlit, jak se tady 
ta loď vzala. Prostě není. 

Klesl jsem na podlahu a skryl jsem si hlavu do dlaní. Na oka-
mžik jsem propadl panice. Byl jsem příliš zmatený, než abych 
mohl rozumně uvažovat, střípky vzpomínek na můj život i tenhle 
prokletý den se mi točily v hlavě jako tornádo. 

 „Nákladní prostor B, pane… Bylo jich tam nejmíň sto. Všichni 
mrtví. Zřejmě si vzali život dobrovolně.“ 

„Kyanid, anebo nějaký podobný svinstvo. Věděli, že sestupují 
do černé díry. Jejich motory je odsud neměly šanci vytáhnout. A 
tak prostě spáchali hromadnou sebevraždu.“ 

Byl to jen předpoklad toho, co se s posádkou stalo. Co když 
právě oni jsou klíčem k nevyřešeným otázkám? 

Už jsem to nemohl déle vydržet – musel jsem něco udělat. 

Vyběhl jsem z centrály. Hnal jsem se ztemnělými chodbami ke 
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zdviži a hlavou mi opět vířily prastaré otázky; a možná kvůli nim 
jsem se dosud nezbláznil… 

Důkaz o existenci Boha číslo dvě: uspořádání vesmíru. 

Soudobá věda nám předkládá teorii, že vesmír vznikl na prin-
cipu náhody. Nastal Velký třesk a při něm byla vytvořena hmota 
ve formě takzvaného kvark-gluonového plazmatu, následně, jak 
vesmír chladl a rozpínal se, došlo k rozdělení jediné supersíly na 
gravitaci, elektromagnetismus a slabou a silnou interakci. Poté se 
vytvořily nejjednodušší prvky, vodík a helium, vznikly hvězdy 
první generace, posléze se zformovaly galaxie… 

Skvělé. Nádherná představa. Jenže pokud uvážíme, že to 
všechno vzniklo v jedné jediné chaotické nanosekundě, nemělo by 
vůbec dojít k tomu, aby v naší části univerza bylo všechno tak 
krásně uspořádané. Jo, prostě vyjdu před dům, kouknu tam nahoru 
dalekohledem a vidím hvězdy, statisíce galaxií, prostě všechno 
krásně homogenně vedle sebe. A právě to přispívá ke vzniku živo-
ta, který by neměl v extrémním prostředí šanci na přežití. 

Já nevěřím na náhody. 

Takže pokud máme nahlížet na vesmír podle tohoto antropic-
kého principu, musíme počítat s jakousi vyšší mocí, která to 
všechno naplánovala, s jakýmsi vesmírným architektem. 

Bohem. 

Pousmál jsem se – ze mě snad ještě nakonec bude filosof… 

Vyhnal jsem myšlenky z hlavy a zastavil jsem se před dveřmi 
do nákladového prostoru B. Vešel jsem do obrovské haly o veli-
kosti fotbalového hřiště. Spatřil jsem několik kontejnerů, ramena 
robotických manipulátorů v kolejnicích na stropě a uprostřed toho 
všeho… 

Mrtvoly. 
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Nejmíň sto, pitoreskně uspořádaných v kruhu na podlaze haly 
mezi ocelovými kontejnery, jako kdyby se všichni na lodi sesedli 
v nějaké poslední motlitbě a pak se nadopovali kyanidem. Oprav-
du úžasná smrt. 

Přišel jsem blíž a posvítil jsem na mrtvoly. Musím přiznat, že 
už pěkně zaváněly. Podle stupně rozkladu jsem odhadl, že k úmrtí 
došlo před dvěma až třemi dny… Tedy z pohledu uvnitř lodi. 

Prohlédl jsem si jednoho muže, odhadem padesátníka – měl na 
krku nějaké tetování. Nahnul jsem se blíž a posvítil jsem na něj. 
Co to, ksakru, je? Kostička, čtvereček, čárka? Zadíval jsem se na 
vedle ležící ženu. Překvapivě měla podobné tetování. Všichni 
kolem mě měli na sobě taky podivné dlouhé hábity. 

Paráda, osazenstvo lodi bylo složeno z potetovaných a divně 
oblečených individuí. 

Pak někde něco zavrzalo. 

Prudce jsem se otočil, kužel světla z halogenové svítilny bláz-
nivě poskakoval po nákladovém prostoru.  

Byl to jen namáhaný kov, nic víc, uklidňoval jsem se. 

Náhle jsem si něčeho všiml. Byl to přístroj uprostřed kruhu 
mrtvých, jeho vrchní část byla mírně vypouklá. Trochu mi připo-
mínal starý holopočítač v centrále Titanu, ale nechtěl jsem hádat. 

Dodal jsem si odvahy a přiblížil jsem se k němu. Přístroj za-
znamenal mou přítomnost a spustil se. Nad vrcholovou vyboule-
ninou se objevil hologram zobrazující postaršího muže v dlouhém 
hábitu. 

„Promlouvá k vám váš prorok Jujuan,“ pronesl ten chlap hlu-
bokým hlasem. „Dnes tu s vámi nemohu být osobně, mé děti, ne-
boť jsem se vydal na cestu do království Božího. Už brzy pronik-
nu otvorem a zřím ráj, stanu před jeho trůnem a budu prosit za 
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naše duše. Ó Velký architekte všehomíru, požehnej nám! Mé děti, 
věřím, že se mi se skokovou matici podaří nalézt pravou Cestu. 
Nyní je však na vás, abyste učinili oběť nejvyšší. V této hodině 
budete muset projít nebeskou branou, aby mi byla cesta otevřena. 
Modlím se za vás.“ 

Hologram vzápětí zmizel a já jsem na přístroj zíral s otevřenou 
pusou. Po zádech mi přeběhl mráz. Teď jsem to konečně pocho-
pil. 

Znovu jsem prohlédl mrtvoly a všiml jsem si, že jedna drží 
v ruce modlitební knížku. Vyprostil jsem ji ze ztuhlých prstů a 
začetl jsem se do zdobeného písma na jejím přebalu. 

Cesta za spasením duše.  

Doprdele. 

Všichni to byli sektáři. Nezabili se kvůli zoufalství z toho, že 
sestupují do černé díry bez možnosti na záchranu, ale prostě vy-
konali rituální oběť na příkaz svého proroka Jujuana. 

Naťukal jsem to jméno do vyhledávače mikropočítače. Ihned 
se objevila fotografie. Bingo. Byl to ten chlap, co mluvil jako ho-
logram. 

Prorok Jujuan. Vlastním jménem Robert Richard Korolis, pů-
vodně vrchní vědecký člen konsorcia OROS, blízký přítel Gerarda 
le Compa, účastník legendární mise Eridanu. Teoretický fyzik. 
Dvojnásobný laureát Nobelovy ceny za fyziku. Vedoucí výzkumu 
při spuštění urychlovače částic Genesis, během něhož došlo 
k prvnímu náhodnému otevření vstupu do hyperprostorového ko-
ridoru. Pracoval na vytvoření generátoru pro vstup a na jeho vyu-
žití v praxi, poté se zaměřil na možná vylepšení, plně ovládající 
dispozice hyperprostoru. Projekt byl neúspěšný. Korolisovi byla 
následně diagnostikována pokročilá forma Hillaryho nemoci. By-
lo mu zajištěno poklidné stáří v kolonii Egreb v soustavě Epsilon 
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Eridani. Umírá roku 2182. 

To je pětačtyřicet let, prolétlo mi hlavou. A kolonie Egreb… 

Zadal jsem to jméno a rok do vyhledávače a projížděl názvy 
článků. 

Náboženské nepokoje v kolonii Egreb. Nová sekta se formuje 
kolem tajemného proroka Jujuana. Zmizení lodi Titan z oběžné 
dráhy Egrebu. 

Doprdele. 

Udělalo se mi z těch informací nevolno. 

Jsem na Titanu. Od Egrebu je to do míst, kde nás to vyhodilo 
z koridoru, téměř sto padesát světelných let. A tu vzdálenost loď 
překonala bez generátoru pro vstup do hyperprostorového korido-
ru. A nejen to. Rozhlédl jsem se kolem sebe. Ti lidé se zabili sotva 
před třemi dny, což znamená několik měsíců v reálném čase do 
okamžiku, než jsme vstoupili na palubu lodi… Takže tu máme 
časovou propast. Ta loď prostě zmizela v roce 2182 z oběžné 
dráhy Egrebu a objevila se o pětačtyřicet let později tady. Jako 
kdyby vykonala skok časem i prostorem… 

Skoková matice – Korolis se v projevu pro své ovečky o něčem 
podobném zmiňoval. A podle toho článku pracoval na něčem, co 
plně ovládalo dispozice hyperprostoru. Projekt byl sice vedený 
jako neúspěšný, ale pokud to něco Korolis nakonec potají dokon-
čil a ono to dokázalo dostat Titan v prostoru i čase až sem, pak to 
mohla být moje vstupenka nazpět do normálního života. 

Usmál jsem se. 

Možná ještě není všechno ztraceno. Flora… Třeba ji ještě uvi-
dím. Řeknu jí, jak mi bylo líto, že jsem s ní nebyl. Konečně se 
zachovám jako správný táta. 
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Jenže pak mé nadšení opadlo. 

Nevěděl jsem, kde ta skoková matice je. A hledat ji na Titanu – 
tak to bylo skutečně jako s tou příslovečnou jehlou v kupce sena. 
Navíc jsem měl odhadem tak tři hodiny, než loď roztrhají slapové 
síly v blízkosti singularity a… 

Raději jsem tu myšlenku vyhnal z hlavy. 

Musel jsem něco přehlédnout. Pohlédl jsem na holopočítač 
uprostřed kruhu mrtvých. 

V tom záznamu. Něco tam bylo. 

Znovu jsem ho spustil a začal poslouchat ty kecy teoretického 
fyzika, který se stal náboženským vůdcem pomatené sekty. 

„Už brzy proniknu otvorem a zřím ráj…,“ zamumlal jsem, 
když skončil. „Prokrista!“ 

Vzápětí se celá loď otřásla. Zapotácel jsem se a upadl jsem na 
podlahu – spatřil jsem obrovský manipulátor, který se v jiskrách 
odtrhl ze stropních závěsů a padal přímo na mě. 

Vteřiny se staly věčností… Takhle tu přece nezemřu! 

Zmobilizoval jsem poslední síly, vyskočil jsem na nohy a roz-
běhl se. Za mnou se ozvala obrovská rána, jak manipulátor dopadl 
na podlahu. Unikl jsem. Otočil jsem se – trosky skončily upro-
střed kruhu mrtvých a zničily holopočítač. 

Odplivl jsem si. Mě jen tak snadno nedostaneš, mrcho. 

Rozběhl jsem se zpátky do centrály, ignoroval jsem otřásající 
se loď a světla, co mi vybuchovala nad hlavou. Dokážu to. Věděl 
jsem to. Ještě nebylo pozdě na záchranu. 

A já se znovu soustředil na tu základní filosofickou otázku jako 
několikrát předtím… 



 35  
 

Důkaz o existenci Boha číslo tři: vznik života. 

Říkal jsem, že nevěřím na náhody. A myslím to doslovně. 
Všichni ti rádoby vědci nám chtějí nacpat do hlav, že jsme povsta-
li z jakéhosi prvotního slizu, ultrahusté prapolévky, v níž se na-
startoval motor života. A pak vznikl LUCA, poslední univerzální 
společný předek, po něm další jednobuněční živočichové, násle-
dovali mnohobuněční, ryby, plazi, dinosauři – ty srazil meteorit –, 
povstali savci, člověk začal běhat ve Velké příkopové propadlině 
v Keni a Desmond Sommers padá do singularity. 

Může někdo vědcům konečně vysvětlit, že všechny ty jejich 
teorie jsou založené na náhodě? Jaká je pravděpodobnost, že se to 
stane? Že nic z toho nebylo vykonáno s určitým záměrem? 
S určitým prvotním plánem? 

Jedinečným plánem. 

Ano, je to tak. Po více než sedmdesáti letech cestování hyper-
prostorovými koridory a objevování Galaxie jsme nenarazili na 
žádnou jinou inteligentní životní formu natožpak civilizaci; tedy 
pokud nepočítám ryby s mentálními schopnostmi psa z alfy Deneb 
Kaitos a pozůstatky jakési kultury – pokud to tedy kultura byla – 
v soustavě Siria. A to všichni tvrdili, že je vesmír přímo zamořený 
inteligentním životem, dokonce propočítali, jak je velká pravdě-
podobnost, že je blízko nás. Jasně. Pěkný kecy. 

Na okamžik jsem si připadal jako Korolis. Asi už začínám sku-
tečně magořit. 

Vběhl jsem do centrály a doklopýtal jsem k navigační konzole. 
Začal jsem pracovat s dotykovým displejem. Polovina systémů 
nefungovala, ale mně stačil jen krátký záblesk senzorů. Ať jsem 
ale mlátil do konzole, jak jsem chtěl, neposlouchala. 

A tak jsem se musel spolehnout sám na sebe. 

Přišel jsem k hlavnímu průzoru a aktivoval jsem helmu skafan-
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dru. Zabudovaný dalekohled mi zpřístupnil pohled na vzdálená 
místa trychtýře černé díry i na ten neuchopitelný objekt tam dole, 
kde všechno v energetických gejzírech zanikalo. A pak jsem ho 
uviděl. 

„Kotevní svorky nejsou zatažený. V tom hangáru něco bylo.“ 

Jako kdybych na okamžik znovu slyšel Boka. Měl pravdu. 

Pod Titanem se nacházel raketoplán, podle typu starý nejméně 
padesát let: stejně jako loď. Tedy pokud jsem uvažoval o času vně 
černé díry. Ve skutečnosti byl starý jen pár let… Z těch paradoxů 
se mi zatočila hlava… 

Tušil jsem, kdo je na jeho palubě. Korolis – prorok Jujuan –, 
nebo jak se ten chlap vlastně jmenuje. A má s sebou skokovou 
matici. Moji propustku ven. 

Takže vyždímám z iontových motorů Titanu maximum a 
prostě si to pošupajdím tam dolů k singularitě a k raketoplánu. 
Jenže… Neměl jsem se do něj jak dostat. Království za transportní 
paprsek! Bohužel, některé sci-fi prostě sci-fi zůstane… 

Anebo… 

Ksakru s tím. 

Nechal jsem helmu, aby se mi složila zpátky do skafandru, a 
přiběhl jsem ke sféře pro pilota, na niž se stále promítaly obrazy 
zvenčí. 

Tak se na to podíváme… 

Několikrát jsem zmáčkl dotykový displej – přede mnou se ob-
jevilo hlášení: iontové motory byly relativně v pořádku a schopné 
slušného tahu. Zásoby xenonu-b pro ionizaci byly také dostačují-
cí. Takže jsem to mohl rozjet.  
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Nastavil jsem kurz do autopilota a na chvíli jsem uvažoval o 
svém duševním zdraví. Budu manévrovat v černé díře! 

Ale co… Stejně nemám co ztratit. 

Spustil jsem to. 

Sféra rázem ožila a trojrozměrný obraz na ní mě málem vmáčkl 
do křesla svou realističností. A pak jsem ucítil, jak se kolos, na 
jehož palubě jsem byl, pohnul. Dost pro to také udělala extrémní 
gravitace singularity, která k sobě loď táhla. Začínal jsem se bát, 
abych to moc nepřepálil a dokázal motory včas vypnout.  

Raketoplán se přibližoval. 

Je tohle blbnutí můj osud? Osud! Tak jo! 

Důkaz o existenci Boha číslo čtyři: osud. 

No, je pravda, že jsem častokrát přemýšlel nad tím, jestli má 
tohle moje pachtění nějaký smysl, anebo jestli jsem jen loutkou 
pro pobavení vyšší moci. Jestli se v posmrtném životě – pokud 
tedy vůbec existuje – setkám s Bohem, který to má všechno na 
svědomí, tak mu asi nakopu prdel.  

Sakra. 

Mohl jsem zabránit smrti mé ženy? Tehdy na Stormcloudu 
jsem byl jen kousíček od ní, když nastala exploze záložního reak-
toru stanice. A ona zahynula, zatímco já jsem přežil. Takže se 
ptám proč? Abych pak zhebl v černé díře? To je skutečně ironie! 

Setřel jsem si pot z čela. 

Tak jo. Teď budou zapotřebí moje reflexy. 

Vypnul jsem automatického pilota a chopil jsem se řídicí páky 
na pravém opěradle pilotního křesla. 
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Loď se otřásla. Někde se ozvalo skřípění kovu. Úsilím jsem 
přimhouřil oči. 

Tahle kocábka to dlouho nevydrží – vzrůstající slapové síly ji 
mohly každou chvílí roztrhat. 

Koutkem oka jsem překontroloval hlášení o stavu systémů na 
sféře – hangár byl stále otevřený. 

Pojď k taťkovi! 

A pak byl raketoplán těsně přede mnou, dokonce jsem viděl 
modravé záblesky iontových motorů, které jely naplno a nezadrži-
telně ho hnaly k singularitě. Trochu jsem korigoval směr a dostal 
jsem strach, abych se s raketoplánem nestřetl – následný výbuch 
by mě i Korolise poslal rovnou do pekla. 

Do očí mi tekl ledový pot. 

Doprdele. Doleva. Trochu doleva. 

Prudce jsem pohnul řídicí pákou. A v dalším okamžiku raketo-
plán prostě zmizel. 

Rychle jsem vypnul motory, dokonce jsem aktivoval brzdící 
trysky, ale loď to nezpomalilo. Dál se přibližovala k singularitě, 
neodolatelně jí přitahována. 

A pak náhle obraz na sféře zablikal a zmizel, všude kolem mě 
pouze supersklo. Vylezl jsem z pilotního křesla a jen stěží se držel 
na nohách. 

Přiběhl jsem k půlkruhu vybuchujících konzol – ta s ovládáním 
hangáru stále pracovala a ukazovala jeho záběry v reálném čase. 

Jo, podařilo se mi tu mušku chytit! Raketoplán byl uvnitř a vy-
padal vcelku nepoškozeně. Zadal jsem pokyn k zavření vrat han-
gáru a k přečerpání vzduchu. Vzápětí mi konzole explodovala do 
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tváře. Odlétl jsem stranou a o něco se praštil, bolest byla nesnesi-
telná. Sáhl jsem si na obličej. Na ruce jsem spatřil krev.  

Do hajzlu. 

Ignoroval jsem nevolnost. Pak jsem se vydrápal na nohy, vy-
běhl jsem z centrály a zamířil ke zdviži. A cestou jsem uvažoval, 
co mě vlastně čeká. Někde tam je Korolis. Šílenec, který vytvořil 
novou sektu. A asi musel být hodně přesvědčivý, když kvůli němu 
dobrovolně odešlo na onen svět na sto lidí. Je taky možné, že bude 
ozbrojený. Ale proč? Přece nečekal vyrušení? Nebo ano? 

Vytáhl jsem z pouzdra elektrický paralyzér. Pro jistotu. 

Proběhl jsem bludištěm chodeb a vrazil jsem do řídící místnosti 
hangáru. Zastavil jsem se u superskleněné stěny a shlédl jsem dolů 
na raketoplán. Teď už jsem viděl, že „přistání“ nebylo tak měkké, 
jak se zdálo ze záběrů z kamer. Od vrat se až k raketoplánu táhla 
hluboká rýha. Někde opodál hořelo. 

Sakra, bylo mi jedno, jestli je Korolis naživu nebo ne. Potřebo-
val jsem jen jeho přístroj. Jenže… Bude k němu taky návod? 

Zahnal jsem protivné myšlenky a seběhl jsem po ocelových 
schůdcích do hangáru, paralyzér jsem drtil v ruce. Srdce mi bilo 
na poplach, krev mi pulzovala ve spáncích. Obličej mě nesnesitel-
ně pálil.  

Přišel jsem ke stroji a po zběžném průzkumu jsem těsně u zádi 
nalezl průlez. Otevřel jsem ho. Ozvalo se zasyčení unikajícího 
vzduchu a z útrob raketoplánu se na mě vyvalil kouř. 

Opatrně jsem vlezl dovnitř a snažil jsem se dávat pozor na 
možného nepřítele. Zapnul jsem halogenovou svítilnu – ocitl jsem 
se v zadní sekci raketoplánu a vpravdě tu byla šílená výzdoba. 
Nějaké prapory, obrazy znázorňující Jujuana a další „svaté“ pro-
priety. 
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A pak jsem zaslechl pláč. 

Že by to byl Korolis? 

Ne. To nevypadalo na muže. 

Posvítil jsem do rohu a zalapal jsem po dechu. Sedělo tam děv-
čátko, hlavu mělo přitisknutou ke kolenům. Třáslo se. A brečelo. 

Doprdele. 

Přišel jsem k dítěti, poklekl jsem vedle něj a snažil se ho utěšit. 
„To bude v pořádku,“ pronesl jsem klidným hlasem. „Bolí tě ně-
co?“ 

Dívka, odhadem desetiletá, na mě pohlédla modrýma očima. 
Tak trochu mi připomněla moji Floru. Srdce se mi sevřelo bolestí. 

Potřásl jsem hlavou. Děvče mělo na čele krvavý šrám, ale jinak 
vypadalo v pořádku. 

„Já jsem Desmond,“ představil jsem se. 

Dívka se podívala někam za mě. A pak… 

Kruci. 

Otočil jsem se, ale příliš pozdě – za mnou se vynořil Korolis a 
něčím mě praštil po hlavě. Tvrdě jsem dopadl na zem a poslední, 
co jsem viděl, než jsem upadl do bezvědomí, byl jeho úsměv. 

 

 

„Vítejte zpět v přízni Stvořitelově!“ 

Do otupělé mysli mi vklouzl hluboký podmanivý baryton. 

Co se to, dopr… 



 41  
 

„Když ke mně promlouval Velký architekt, řekl mi, že na své 
cestě nebudu sám, a hle, seslal mi vás, abyste se mnou uzřel velké 
světlo před jeho trůnem!“ 

Otevřel jsem oči. 

Nejdřív jsem viděl pouze mlhu, jak se mi zakalily oči, ale pak 
jsem prozřel: seděl jsem v omšelém kokpitu a poblíž mě na hlav-
ním panelu svítily kontrolky. Pokusil jsem se pohnout, ale zjistil 
jsem, že jsem připoutaný ke křeslu. Sakra. Vzhlédl jsem: kousek 
ode mě stál Korolis. Měl vrásčitou asketickou tvář a byl oblečený 
v tmavém hábitu, na nějž mu spadaly dlouhé bílé vlasy. Skutečně 
vypadal jako církevní prorok. 

Jenže to byl blázen. 

Dívku, kterou jsem předtím spatřil, jsem nyní nikde neviděl. Že 
by se mi to jen zdálo? Ani bych se přitom všem, co jsem dnes 
prožil, nedivil. 

Chtěl jsem něco říct, ale náhle raketoplánem otřásla exploze. 
Korolis však zůstal stát na místě jako socha – jako by ho snad 
ochránil jeho Velký architekt. 

A pak jsem pohlédl na průzor. 

Prokrista! 

Byli jsme venku. Před přídí raketoplánu klesala masa hmoty do 
singularity. Myslel jsem, že je stroj nevhodný k letu, ale Koroliso-
vi se ho zřejmě podařilo opravit a vyvést ven z hangáru. 

A Titan… 

„Loď zanikla v té explozi,“ poznamenal Korolis, jako by mi 
četl myšlenky. „Slapové síly ji roztrhaly na kusy, trup tohoto rake-
toplánu nás však dokáže ochránit mnohem déle.“ Povzdechl si. 
„Titan byl skutečně dílem Božím. Díky němu jsme mohli kráčet 
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po cestě k Velkému architektovi.“ 

„Jděte s těma kecama do prdele!“ vykřikl jsem. 

Korolis se usmál, tvář se mu poskládala do letokruhů vrásek. 
„Vy to nechápete, ale já jdu za světlem, synu. Za Bohem. Pojďte 
se mnou! Nabízím vám ruku!“ 

Odfrkl jsem si. „Kvůli cestě za Bohem jste spáchal tu genocidu 
tam nahoře? Mezi vašimi věrnými, jak těm potrhlíkům říkáte? Jste 
blázen!“ 

„Nikoliv!“ vykřikl Korolis. „Nikoliv!“ 

„Kecy. Psali to o vás ve vaší složce. Máte Hillaryho nemoc.“ 
Potřeboval jsem toho magora nějak zabavit, protože jsem se mezi-
tím snažil dostat ke skládacímu noži, který jsem měl schovaný 
v pouzdru na rukávu skafandru. No tak! 

„To je lež!“ ječel Korolis jako smyslů zbavený. „Velká a spros-
tá lež! Vymysleli si to ti nejvyšší z Asociace, protože nechtěli 
slyšet pravdu! Pravdu! Nechtěli, aby vyšlo najevo, že jsem objevil 
spojení mezi naším světem a Bohem, Velkým architektem všeho-
míru!“ Na chvíli se odmlčel a pak na mě pohlédl uhrančivým po-
hledem. „Věříte v Boha, synu?“ 

Co jsem na to měl říct. „Možná, trochu.“ 

„A přemýšlel jste někdy v dnešním ateistickém světě o jeho 
existenci?“ 

Jo, během uplynulých hodin několikrát. 

Raději jsem však mlčel. 

Korolis rozpřáhl ruce. „Tohle všechno mělo Plán. Obrovský 
plán. Vesmír, život, osud. To všechno bylo předem promyšleno. I 
naše setkání zde, v tomto okamžiku. Protože jsme vyvoleni zřít 
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pravdu. Já jsem nalezl cestu do prvního okamžiku, kdy lze po-
hlédnout do tváře Boží, dostat se do ráje. Na druhou stranu.“ Na 
chvíli se odmlčel. „Existuje jediné místo v celém vesmíru, kde se 
zastavil čas, kde od stvoření vesmíru neuplynula ani jediná vteři-
na. V singularitě supermasivní černé díry, jejíž slapové síly jsou 
oslabeny!“ 

„To je kravina!“ vykřikl jsem. No tak, noži, kde jsi? „Víte, že 
v singularitě všechno zanikne. Nikdy se nedostanete za tím vaším 
Bohem.“ 

„Žádná informace nezaniká, tak jest psáno!“ 

„Jo, máte pravdu. Vyvrhne nás to zpátky do vesmíru jako Ha-
wkingovo záření. Alelujá.“ 

Korolis se ke mně naklonil, v očích měl horečnatý výraz. „Ne-
hrajte si tu na vědce! To já jím jsem! A to, co jste právě řekl, je 
bohapustá lež. Nic z černé díry neuniká. Ani záření. Špatná teorie 
ochrnutého vědce z dvacátého století, nic víc. A tam dole,“ ukázal 
průzorem na zářící singularitu, „tam dole neplatí nic. Žádné fyzi-
kální zákony. Tam dole je možné cokoliv. Cokoliv.“ 

Už mě to začínalo unavovat. A taky jsem konečně nahmatal 
nůž. 

„No tak, Korolisi, nechte toho,“ oslovil jsem ho. „Vím, že s se-
bou máte ten přístroj, skokovou matici, která vás z oběžné dráhy 
Egrebu přenesla na tohle místo a do tohoto času. A může nás taky 
dostat ven. No tak, na co riskovat věčné zatracení v singularitě? 
Vždyť můžete kázat tam venku ve vesmíru, rozšiřovat vaše uče-
ní.“ 

„Ten je stejně odsouzen k zániku, neboť jsme se zpronevěřili 
proti Božím přikázáním. Už brzy ten čas nadejde. Vím to. A co se 
týče přístroje… I kdybyste ho měl, i kdybych vám dal šanci se 
odtud dostat pryč, nenašel byste odvahu ho použít.“ 
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Nechápal jsem jeho slova. 

„Skoková matice dokáže ohýbat hyperprostor i časoprostor. 
Přišel jsem na ten princip čistě náhodou, když jsem vyvíjel gene-
rátor pro vstup do hyperprostorového koridoru. Bylo to geniální a 
zároveň jednoduché. Jenže tu byl problém se zaměřením souřad-
nic. Běžný počítač by to nezvládl. Pouze kvantový.“ 

„Kvantové počítače jsou mýtus!“ vyprskl jsem. 

Korolis se usmál. „Možná. Ale já jsem ho použil. Ten nejvý-
konnější kvantový počítač ve vesmíru.“ 

Na okamžik se ztratil v zadní sekci raketoplánu a pak s sebou 
přivedl ono děvče, které jsem předtím viděl. Takže to nebyl sen. 
Ta dívka byla skutečná. Tvářila se vyděšeně. 

„Tím počítačem je lidský mozek, synu,“ pronesl tiše Korolis. 

Cože? 

Nemohl jsem uvěřit těm kecům – zněly naprosto šíleně. „To 
není možné,“ vydechl jsem. 

„Je to tak, můj synu,“ pokýval hlavou Korolis. „Lidské tělo, 
stvořené k obrazu Stvořitelově, je klíčem do jeho království.“  

„Jděte s tím synem už doprdele!“ vykřikl jsem vztekle. Měl 
jsem chuť toho hajzla zabít. Řezal jsem do provazů jako zběsilý. 
No tak! 

Zdálo se, že mě Korolis ignoruje. Byl naplno ztracený ve své 
pomatené mysli. Ukázal na dívku. „Ona a její bratr dvojče jsou mé 
kvantové počítače. Jejich rodiče, mé věrné ovečky, mi je vydali, 
aby mohli splnit své poslání. Aby pro ně zemřeli!“ 

Na okamžik jsem přestal řezat. „Zemřeli?“ Znovu jsem pohlédl 
na dívku a spatřil jsem strach v jejích očích. 
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Korolis se usmál. „Proto jsem říkal, drahý příteli, že byste ne-
měl odvahu skokovou matici použít, ani kdybyste ji měl k dispo-
zici. Ta dívka ji má totiž implantovanou v těle. Při její aktivaci 
dojde k unikátnímu spojení mezi ní a jejím mozkem. Zabije ji to. 
Podobně zemřel i její bratr, když se obětoval při skoku sem. 
Ovšem pro vstup do singularity jsme potřebovali větší sílu. Mno-
hem větší sílu. Sílu mnoha lidských myslí. Proto museli zemřít 
všichni na Titanu!“ 

„Jste blázen!“ vyhrkl jsem. „Zatracený starý blázen!“ 

„Rouháte se!“ zaječel Korolis. „Rouháte se proti Jujuanovi? 
Proti samotnému Stvořiteli? Až staneme za singularitou, budete 
navždy zatracen, zatímco já se budu koupat ve světle Božím!“ 

Pak něco zapípalo na palubní desce. Podíval jsem se tam a na 
okamžik jsem zahlédl displej zobrazující trojrozměrný model ra-
ketoplánu. Něco mě zaujalo. To je sakra… 

„Ano!“ přerušil vodopád mých myšlenek Korolis. „Překročili 
jsme bariéru! Jsme dostatečně blízko na to, abychom mohli pro-
vést skok do singularity! Skok za čas i prostor!“ Zvedl ruce ke 
stropu raketoplánu. „Ó Velký architekte, tvůj nejvěrnější služeb-
ník je připraven stanout ve tvém království. Prosím, vezmi se 
mnou i duše mých oveček, které mě doprovázely na této cestě. 
Amen.“ Pak se otočil na dívku. „Skoč!“ přikázal jí. „No tak, dě-
lej!“ 

Ten zasranej hajzl! Tlačil jsem nožem na pouta a řezal, věděl 
jsem však, že to nestihnu včas. „Nedělej to!“ křikl jsem na dívku. 
„Neposlouchej ho! Ještě je naděje! Pro nás oba! Nemusíš zemřít!“ 

Dívka na mě pohlédla očima plnýma slz.  

„Poslechni mě!“ ječel Korolis a výhružně se k ní přibližoval. 
„Copak se tam na druhé straně nechceš setkat s dušemi svých ro-
dičů, s duší svého bratra? Udělej, co jsem ti nařídil, jinak tě Bůh 
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ztrestá věčným utrpením!“ 

Dívka ustupovala k posuvným dveřím oddělujícím kokpit od 
zadní sekce. 

Věděl jsem, že to nechce udělat – ne kvůli tomu, že se bojí 
smrti, ale kvůli nenávisti ke Korolisovi. Vždyť zmagořil její rodi-
če do té míry, že byli ji i jejího bratra schopni obětovat, a pak je 
zabil. 

I Korolis si to uvědomil. „Dobrá,“ zašeptal. „Cesta utrpení ti 
bude otevřena!“ Vytáhl z kapsy hábitu dálkový ovladač. Usmál se 
a pak zmáčkl tlačítko. „Trp!“ vykřikl. 

Dívka se sesula na podlahu, kde se zmítala v křečích a křičela 
přitom bolestí. Nemohl jsem se na to dívat. Ten všivák jí musel 
kromě skokové matice implantovat ještě elektrické mučící zaříze-
ní – viděl jsem ho používat ve věznici s nejvyšší ostrahou ve Val-
les Marineris na Marsu. „Ty hajzle!“ vykřikl jsem. „Ty zasranej 
hajzle!“ 

Korolis mě ignoroval a dál shlížel na dívku. „Chceš, aby tvé 
bolesti skončily? Skutečně to chceš? Pak splň můj příkaz! Splň 
můj příkaz!“ 

Konečně se mi podařilo přeříznout provaz. 

„Splň můj pří…“ 

Vymrštil jsem se, levačkou jsem uchopil Korolise za pačesy a 
nožem mu čistě prořízl hrdlo. Prorok se otočil, zadíval se na mě 
vytřeštěnýma očima a chytil se za krk – mezi prsty mu prýštila 
krev. Chtěl něco říct, ale ozvalo se jen zabublání. Pak se svalil 
mrtvý na podlahu. 

Chvíli jsem na něj zíral, stále jsem nemohl uvěřit, že jsem to 
udělal. Stačilo ho jen odzbrojit, svázat… Ale ten hajzl měl na kon-
tě tolik lidských životů a byl tak nebezpečný, že jsem ho nemohl 
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nechat žít. 

Vrhl jsem se k dívce, která ležela na podlaze jako bezbranný 
uzlíček, stále ještě ochromená bolestmi ve svalech. Když jsem ji 
sevřel v náručí, jemně se zachvěla. 

„No tak, zlatíčko. Bude to dobré, slibuji.“ 

Ježíši, skutečně byla tak podobná Floře… A taky byla mou je-
dinou propustkou za ní. Ale Korolis měl pravdu. Nikdy bych ne-
dokázal zneužít vynálezu, který se v ní skrýval. 

Pohlédla na mě velkýma uslzenýma očima. A pak se usmála. 
Pohladil jsem ji po tváři. „Dostaneme se odsud.“ 

Zavrtěla hlavou. „Vy víte, že to nejde. Já nemám naději, ale 
můžu zachránit alespoň vás.“ 

Nemohl jsem jí to dovolit. „Ať tě to ani nenapadne,“ zašeptal 
jsem. „A já jsem předtím nelhal. Dostaneme se z toho – oba.“ 

Pořád jsem měl totiž něco v záloze. Tenhle zatracený raketo-
plán nesl generátor pro vstup do hyperprostorového koridoru. 
Všiml jsem si toho, když jsem viděl trojrozměrný model lodi na 
displeji. Bylo to překvapivé – raketoplány byly příliš malé na to, 
aby je měly. Ale nejspíš ho upravil sám Korolis, autor generátoru 
pro vstup. Zřejmě měl krom skokové matice v rukávu ještě pár 
dalších špinavých triků. 

Chtěl jsem to risknout. 

Buď oba zemřeme, anebo se zachráníme. Bylo to padesát na 
padesát. Pokud to vyjde a dostaneme se do volného vesmíru, bu-
deme i nadále v budoucnosti, která je od mé doby vzdálená stovky 
či tisíce let, ale… alespoň budeme naživu. 

Usmál jsem se na dívku. „Jak se jmenuješ?“ 
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„Aurora,“ šeptla. 

„Tak, Auroro, snaž se odpočívat.“ 

Přišel jsem k pilotnímu křeslu a posadil se do něj. Tak jo. 
Okamžik pravdy nadešel. Začal jsem si hrát s dotykovým disple-
jem. 

Na chvíli jsem se zadíval průzorem ven. Singularita byla tak 
blízko. Hmota v bodě, kde zanikala, zářila tak jasným světlem, až 
mě téměř oslepovalo. 

Měl Korolis pravdu? Sám jsem na Titanu o existenci Boha 
přemýšlel, snažil se pro ni vymyslet důkazy… Skutečně je možné 
se s ním v singularitě spojit? Najít odpovědi na otázky, které sužu-
jí lidstvo po staletí? 

Potřásl jsem hlavou a pokračoval jsem v práci s dotykovým 
displejem. Generátor byl v pořádku. Stačilo mu jen dodat šťávu. 

A pak náhle přes obrazovku přeběhla hláška s odpočtem auto-
destrukce. 

„Do hajzlu,“ ulevil jsem si. Korolisovo překvapení na závěr. 
Zahleděl jsem se do rohu obrazovky na trojrozměrný model lodi. 
Pod křídlem těsně u iontového motoru jsem spatřil zvláštní před-
mět. 

Vzpomněl jsem si na rozhovor, který jsem vedl s Petersonem, 
když jsme se přibližovali k Titanu – nákladní loď měla něco při-
pojeného k pravému iontovému motoru. Stejně tak i raketoplán. 
Korolis musel na obě lodi namontovat nějaký druh výbušniny a 
implantoval si vysílač, který by v okamžiku jeho smrti spustil au-
todestrukci.  

Kdyby se něco nevydařilo, některá z jeho oveček pochybovala, 
mohl jim pohrozit. 
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Do hajzlu. 

Viděl jsem odpočet. 

2:30 

Všechno bylo ztraceno. I kdybychom vstoupili do koridoru, 
stejně bychom vybuchli. 

Pak jsem něco pocítil. Něco velice zvláštního. Jako kdybych už 
ani nebyl ve svém těle. Kokpit prosvětlila pronikavá záře. Došlo 
mi, co to znamená. 

„Ne!“ vykřikl jsem. „Nedělej to! Proboha ne!“ 

Ohlédl jsem se a všiml jsem si, že ta záře vychází z Aurory. 
Aktivovala v sobě skokovou matici. I za cenu vlastní smrti. 

„Ne!“ 

Oslepilo mě to. Všechny mé smysly. Na okamžik nebylo nic. 

A pak jsem zase seděl v kokpitu. A viděl jsem, jak se Aurora 
kácí k zemi. „Ne!“ Vrhl jsem se k ní a sevřel její nehybné tělo v 
rukách. 

„Proč?!“ vykřikl jsem, z očí mi kanuly slzy. „Proč jsem ji ne-
mohl zachránit?!“ 

Ona za mě obětovala život! 

Někde na palubní desce to vzápětí zachřestilo a pak se ozval 
mně dobře známý hlas. „Neznámá lodi, identifikujte se!“ 

Skutečně se to podařilo! Vrátil jsem se v prostoru i v čase! 

Setřel jsem si slzy a aktivoval jsem mikrovysílačku. „Boku!“ 
vyjekl jsem. „Ty zatracenej parchante!“ 

Odpověď přišla vzápětí „Desi, jsi to ty?“ Chvilka mlčení. „Do-
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prdele, jak ses dostal do toho raketoplánu? Vždyť máš bejt tam 
dole!“ 

„To je na dlouhé povídání.“ 

Vykoukl jsem průzorem ven. Spatřil jsem mohutnou nákladní 
loď – Titan – klesající k horizontu událostí. Ježíši, je to fakt šílený 
– jsem tu vlastně dvakrát. Pak jsem zahlédl herma, stoupajícího k 
mé pozici, mohutné fúzní motory dosáhly nejvyššího tahu. Vzápě-
tí jsem si vzpomněl na odpočítávání. Zbývala necelá minuta. 

„Boku, můžete se se mnou spojit? Mám tu jistý problém.“  

„Jasňačka. Za chvíli to bude, šéfiku. Ale trochu to s tebou drc-
ne.“ 

„To mi vůbec nevadí.“ 

Vzal jsem dívku do náručí, pevně rozhodnutý, že tady její tělo 
nenechám, ale… Skoková matice. Nesměl jsem zapomínat na to, 
že ono zařízení bylo stále v jejím těle. Kdyby se dostalo do rukou 
vědců z jakékoliv megakorporace, příliš by se nerozpakovali ji 
kvůli němu vykuchat. To jsem nechtěl. Nechtěl jsem, aby znesvě-
tili její tělo. A kromě toho, díky skokové matici už bylo napáchá-
no dost zla. Bude jen dobře, když upadne v zapomnění. 

Složil jsem dívčino tělo na sedadlo pilota. „Děkuju,“ zašeptal 
jsem. Vkročil jsem do zadní sekce, kde byl i hermetický uzávěr. 
Přes rameno jsem ještě pohlédl na odpočet autodestrukce. 

0:50 

No tak dělej, Boku, zaříkával jsem ho. 

Vzápětí se raketoplán otřásl, jak se k němu připojil hermes. 
Ozvalo se zasyčení a uzávěr zajel do strany. V nově vzniklém 
otvoru se objevil Bok. Zíral na mě trochu divně. „Desi,“ vypadlo 
z něho. 
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Nebyl čas na žádné zdvořilostní formule. „Musíme vypad-
nout!“ křikl jsem na něj a začal jsem se cpát k němu do spojovací-
ho tunelu. „Rychle, rychle!“ 

Bok na nic nečekal, a jakmile jsem vlezl do herma, utěsnil po-
klop a dal příkaz pilotovi, aby se odpoutal od raketoplánu. 

Vyhlédl jsem průzorem ven. „No tak, no tak…“ 

Slyšel jsem hučení, jak fúzní motory opět dosáhly vysokého 
tahu a praly se s gravitací černé díry. Vzápětí došlo k ničivé ex-
plozi, která s námi smýkla – to raketoplán právě zanikl v oslnivé 
nově. 

My jsme však vyvázli celí a mířili jsme vzhůru. 

 

Opustili jsme oblast černé díry a vraceli jsme se k Tristanu. 
Seděl jsem v kokpitu těsně za pilotem, sledoval jsem přibližující 
se loď a tiše jsem naslouchal hlášení, které muž přede mnou po-
dával. Kapitán Makele zněl nakvašeně. Nedivil jsem se mu. Peter-
son pěkně vyváděl. A i já jsem měl co vysvětlovat. 

Povzdechl jsem si. 

Nevěděl jsem proč, ale má mysl se stále vracela tam dolů, 
k černé díře a singularitě. Byl jsem tak blízko smrti, tak blízko 
konci, a přesto jsem přežil. Jako kdyby se mnou měl Bůh nějaký 
vyšší plán. Proč, když tolik jiných lidí umírá? Má žena Sarah na 
Stormcloudu, ta dívka Aurora… 

Jenže to nebylo jediné, co mě děsilo. Stále jsem nechápal, proč 
se Korolis nepřesunul s lodí jen v prostoru, proč i v čase. Proč do 
této doby? Co se má stát tak důležitého? 

Podvědomě jsem tušil, že na odpovědi nebudu čekat dlouho… 
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O autorovi 

 
Aleš Pitzmos se narodil v roce 1986, bydlí v Čáslavi a pracuje ve 
státní správě. Literární tvorbě se věnuje prakticky už od dětství, 
vážněji od roku 2005, kdy začal psát svou dobrodružnou prvotinu 
Démoni pralesa, která mu roku 2008 vyšla u nakladatelství Al-
press pod pseudonymem Alec Palmer. Je autorem několika dal-
ších dobrodružných thrillerů, dvou historických románů ze stře-
dověké Anglie (publikovaných pod pseudonymem Aleš Pospí-
chal) a pentalogie space oper z cyklu Vesmírná asociace. Jeho 
aktuální novinkou je temný thriller Synchronicita, odehrávající se 
v protektorátní Lipnici nad Sázavou, který mu vyšel 
v nakladatelství Carcosa. Autor zaznamenal úspěchy i na poli lite-
rárních soutěží – v roce 2010 zvítězil s povídkou, kterou jste právě 
dočetli, v Ceně Karla Čapka. Pokud zrovna nepíše, tak cestuje, 
fotografuje a vychovává svou fenku malého černého knírače Bri-
annu. 
 
Více o autorovi a jeho tvorbě na: 
www.alespitzmos.cz, 
www.facebook.com/AlesPitzmos 
www.instagram.com/apitzmos/ 
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Chystáme 
 

 
 
Anglie, léta Páně 1277 
 
Christopher de Glenville, baron z Dartworthu, odjíždí na válečné 
tažení proti samozvanému waleskému princi Llywelynovi ap 
Gruffyddovi a svůj hrad zanechává v rukách mladičkého Thomase 
Stocktona. Ten se záhy dostane na stopu tajemství, které na hradě 
po návratu ze sedmé křížové výpravy ukryl baronův otec. Je tak 
mocné, že prý může změnit běh světa. Thomas pozvolna luští ta-
jemné nápovědy, jež ho k němu mají dovést, a postupně se dozví-
dá o temnotě, která pojí rod jeho otce s rodem Glenvillů. Až příliš 
pozdě si uvědomuje, že nemůže věřit nikomu. Existují totiž tací, 
kteří po tajemství velmi touží – a ti se nezastaví před ničím… 
 
Vychází 25. listopadu 2022  
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