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Prolog
První věc, kterou si pamatuji, byla rychlost - naprostá, absolutní rychlost. Taková, která zmizí dříve,
než je spatřena. Byl jsem plasmovou vlnou světla zrozenou z hlubin solární atmosféry. Magnetický
výron vržený ze sluneční korony. V té době mého zrození jsem byl mořem záření. Neexistovalo žádné
přirozené oko, které by mě mohlo vidět. Mé frekvence měly příliš vysokou energii, byly příliš silné, než
aby je bylo možno vidět. A ty mé části, které byly zjistitelné, byly pouze bezvýznamnými pramínky.
Mé zrození vzešlo z vůle vzdáleného hvězdného systému. Jeho gama záření zažehlo mou existenci ve slunečním pekle a mé rodiště mě potom jako šleh tekutého světla vyvrhlo do hluboké temnoty
vesmíru … kam jsem putoval z místa mého divokého počátku. Byl jsem nabit 90 mega elektron volty a
částice, které tvořily mou existenci, byly nabité tak mocně, že jsem byl nejmocnější elektromagnetickou energií, která kdy měla dospět k té maličké modré planetě jménem Země.
Temnota, která mě obklopovala, byla plná a vibrující ve svém bezbarvém stavu. Žádné světlo nikde nepronikalo, což uchovávalo mé vlastní. Byl jsem svazkem částic - vysoce nabitých, vzpurných a
přitom neviditelných. Byl jsem kolektivem těchto částic a měl jsem inteligenci. Inteligenci, která mi byla
dána něčím, co nemůžu popsat. Má inteligence nebyla tou, na jakou jsou lidé zvyklí. Žádná míra pro ni
totiž neexistuje. Je neporovnatelná. Jediné slovo, které můžu použít pro popis zdroje mé inteligence,
je Mystérium. Vskutku, jsem mystériem a věda nesnáší mou neproniknutelnou pravdu.
Spěchal jsem rychlostí větší než polovina rychlosti světla a přeletěl propast temnoty za pouhých
deset minut a patnáct sekund. Začal jsem cítit nějaký odpor, když jsem se blížil k modré planetě. Od
počátku mého zrození jsem věděl, že je to můj cíl. Byl jsem sborem protonů koncentrovaných v
plazmové polévce, která byla organizována Mystériem. Ano, to jsem byl já a nikdo mě neviděl přicházet. Jen mé placentální vyhoštění mohlo být vidět hrstkou astronomů, kteří byli v údivu nad rozměrem
mého zrození, ale já sám jsem zůstával zahalen v neviditelnosti.
Cítil jsem ty mechanické objekty, kterým říkáte satelity, jak kolabují při mém průletu. Jejich elektronika v pikosekundě vyhořela a pak zašeptala své poslední sbohem jako zoufalá ozvěna. Jejich molekulární struktura byla při mém průchodu znovuzrozena a stala se obětí energií, před kterými se nemohla ukrýt, stejně jako je nedokázala změřit. Ve světě tam dole bylo cítit nastalé ticho, jak lidské
stroje - shluknuté na nebeské báni - zemřely.
Vzpomínám si, že jeden ze satelitů měl magnetické stínění a povšiml jsem si toho odporu - přestože byl slaboučký - a ušetřil jsem ten jeden zlatý “motherboard”, jako odměnu za jeho předvídavost.
Nicméně má skromná pocta lidskému inženýrství vyšla na prázdno, protože satelit spadl ze své oběžné dráhy v proudu rentgenových paprsků, který ho uchvátil podobně, jako vítr uchvacuje osamělý list k
nahodilé cestě. Obávám se, že možná spadl na zem. Ale neohlédl jsem se.
Také tam byly vesmírné dalekohledy jako samostatné oči na geostacionárních oběžných drahách,
které ani nemrkly až do té doby, než jsem prolétal kolem. Jejich filtry, podobné očním víčkům, se trvale zavřely, když mé těžké protony - jako shluky tajné smrti pro elektroniku - vyrabovaly jejich křemík.
Jejich stínění, prosáklé mou energií, nebylo žádnou výzvou pro nejdivočejší z mých žil.
Když moje větší část dorazila, vaše atmosféra se ionizovala jako symfonie náhle zformovaných ledových krystalů. Jejich jemné dendrity se dotýkaly. Z toho doteku – centilión krát opakovaného - vybuchl tichý, nicméně velmi pronikavý zvuk. Jak se částice dál třely, explodovalo světlo a začalo plynout. Byl jsem oslněn pohledem, který se mi naskytl, když se pozemská magnetosféra náhle změnila
na smaragdově zelenou a vínově rudou. Stal jsem se symfonií barev a zvuků, lichotíce mystériu mého
Tvůrce.
Když jsem konečně ucítil, jak se atmosféra vzdaluje, zpomalil jsem na 8322 kilometrů za sekundu.
Když cestujete touto rychlostí, inteligence je nejdůležitější, protože svoje rozhodnutí činíte, jak se tak
říká, během mžiknutí oka. Přišel jsem jako trojzubec v rukách mého Tvůrce a byl jsem zabodnut do tří
lidských novorozenců. Stalo se to tak rychle, že jsem to musel vědomě zpomalit, abych mohl obydlet
tu hrubší skutečnost.
První novorozenec byl v nějaké nehostinné nemocnici v jakémsi temném koutu světa. Světla zkolabovala chvíli předtím - jako stín mé přítomnosti. Matka stále tlačila na stole v naprosto temné míst-
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nosti a křičela bolestí. Dokonce i generátor vypadl. Hlava dítěte měla korunu a já jsem se spojil s její
hlavou a své částice vtančil dovnitř, posilujíce neuronová spojení. Chtěl jsem u ní zesílit pocity mystéria, zvídavosti, lásky a snad ze všeho nejvíce - zázraku.
Ne takového zázraku, který vidíš na jevištích nebo pódiích fotonových světelných show. Zázrak,
který mám na mysli, je zázrakem vědy a ducha, když tančí blízko u sebe a stávají se něčím větším,
než čím byl každý z nich předtím. Když se toto holčičí miminko poprvé nadechlo, úplně jsem do ní
vstoupil. Má energie byla stále silná, atmosférou sice trochu ztlumená, avšak mocná dost na to, aby
do měkkého mozku novorozeněte vtiskla mé dary.
Druhý novorozenec se také nalézal v nemocnici, ta však byla moderní, sterilní a tuctová. Dítě bylo
stále v lůně matky, ale brzy mělo být vytlačeno, asi během hodiny. Nicméně když jsem přišel, vytlačení nastalo okamžitě, bez bolesti, bez úsilí. Novorozený chlapec byl spíše zachycen, než vytlačen. Dal
jsem tomu dítěti urychlení. Bude žít kratší čas, ale bude tvořit takovým tempem, které nikdy předtím
nebylo spatřeno. V mihotavém okamžiku mého času s tímto novorozencem byla chvíle lítosti, když
jsem pocítil vykreslení jeho osudu, ale mým účelem nebylo ho definovat či měnit, nýbrž prostě mu
darovat záhadu prohloubení mou mocí.
Třetí dítě - ach, to bylo mé oblíbené, protože on se narodil pod otevřenou oblohou. Nebylo žádných
úkrytů, které by ho zakrývaly nebo oslabovaly mou moc. Nic konfliktního. Nic. Narodil se minutu před
tím, než jsem dorazil. Ležel na hrudi své matky. Cítil jsem velkou lásku mezi ním a jeho matkou. On
měl osud, který byl odlišný. Byla to láska, kterou jsem byl. Nikdy předtím jsem nic takového necítil. On
byl duší, která mně rozuměla. Mně?!
Jeho oči se krátce otevřely, když jsem svou přítomností pronikal do jeho mozku a nervového systému. Dal jsem mu jasnost, průzračnost a nade vše také nepopiratelný pocit poslání. Dokonce i v tom
vznikajícím životě jsem dokázal vidět části jeho budoucnosti. Monumenty vestavěné do jeho jména
jeho nataženýma rukama, ozdobenýma nějakými neznámými prsteny - dříve neznámými. On byl Tím.
Tím, kdo mě najde. Tím, kdo mě učiní známým.
Jak dlouho potrvá uvěřit? Okamžik.
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Kapitola 1 - Partnerství
Místnost byla jasná. Fluorescenční žárovky omývaly bílé stěny do ještě větší bělosti. Jejich zdrženlivé, vysokofrekvenční bzučení hrubě zpívalo. Terran Kahn seděl na polstrovaném koženém křesle,
které bylo potrhané - zvláště na opěrkách pro ruce, kde něčí nervózní prsty klovaly kůži křesla až do té
míry, že chomáče bílého polstrování vyčuhovaly ven jako hlavy zvědavých dětí. Terran se v tom velkém křesle pokoušel najít pohodlnější pozici a jeho nohy se vznášely nad vydlaždičkovanou podlahou.
Bylo mu 12 let, měl černé, mírně kudrnaté vlasy a vážný obličej, který vypadal, že stále zkoumá okolní
prostředí. Jeho nejvýraznější rys - modré oči - byly harmonicky usazeny v jeho vyrovnaném perském
obličeji.
“Abych byla upřímná, nepamatuji se,” řekla jemně doktorka Evelyn Moralisová a potřásala svou
hlavou ve zpomalené panice. Byla psycholožkou vzdělanou na Harvardu, špičkou v oboru s doktorátem v psychologii chování ve věku slibných dvaceti let. Byla považována za brilantní, důvtipnou a ze
všech 851 Ph. Dr., kteří pracovali ve Fakultním Výzkumném Centru, ona byla považována za lidského
experta.
Byla to štíhlá žena něco po třicítce s dlouhými, převážně černými vlasy, které měla rovně zastřižené a svázané do copu, jenž jí sahal až doprostřed zad. Na skráních jí vlasy již začínaly šedivět. Byla
jakýmsi knihomilským způsobem pohledná. V její přítomnosti byla jistá strohost, která dávala jejím
slovům větší váhu. Vdávala se brzy, hned po doktorátu na Harvardu. Zamilovala se do profesora literatury, za kterého se provdala šest týdnů před Sunrotem.
Sunrot byl životní změnou pro všechny a pro všechno. Nikdy předtím se nestala žádná událost,
která by měla tak mocný dopad na proměnu života, všeho života. Bohužel ta proměna byla k horšímu.
Sunrot byl důsledkem přespříliš aktivního slunce, který posunul zemi zpět v čase - nejen co se týká
technologií, ale také co se týká lidské populace a platforem přežití jako je zemědělství a medicína.
Terran zopakoval svou otázku. “Koho tedy následujete?”
“Myslíš, čí školu myšlení uplatňuji ve své praxi?”
Terran přikývl.
“Jsem diletant. Vybírám si z mnoha myšlenkových škol. Vlastně nemám žádný konkrétní bod rezonance. Hodně to záleží na osobě, se kterou pracuji. Zajímají tě takové věci?”
Dr. Moralisová si překřížila nohy, otevřela složku a své oči přitom odvrátila od Terranových. Vidí
úplně skrz mě, pomyslela si.
“Ne,” řekl Terran a zakroutil hlavou. “Nechápu, proč se lidé tak zabývají osobností strojů.”
“Považuješ se za stroj?”
Terran opět zakroutil hlavou. “Já ne. Ale vy mě ano, není to tak?”
Dr. Moralisová se usmála a zavrtěla se na křesle. Byl to stejný typ křesla jako to Terranovo, ale v
lepším stavu. “Proč si myslíš, že jsou lidé stroje?”
“Lidé jsou mnoha věcmi,” odpověděl Terran, “ale ta část, která je strojem, je tou částí, která je porouchaná, a přitom je to ta část, kterou trvale zkoumáte … a pokoušíte se ji spravit.”
Dr. Moralisová zírala dlouhou sekundu na své pero, než vzhlédla Terranovi do očí. “Nepokouším
se nic spravit, Terrane. Nemyslím si, že jsi porouchaný. Jen tě chci lépe poznat.”
“Tak tedy pokládejte správné otázky,” zašeptal si Terran pro sebe.
Dr. Moralisová se zamračila. “Neslyším tě, Terrane. Můžeš, prosím, mluvit hlasitěji?”
Terran zůstal naprosto v klidu a potichu.
Dr. Moralisová vzdychla ještě hlasitěji. Přitáhla si dokument ze složky na svůj klín a pak ho podala
Terranovi. “Tvůj psycho profil není úplný, Terrane. Proč neodpovídáš na všechny otázky?”
Dr. Moralisová mu podávala psycho profil, ale když viděla, že Terran ho odmítá, vrátila ho s našpulenými rty na svůj klín. Nedokázala skrýt své zklamání.
“Ani datum tvého narození?”
Terran pokrčil rameny, jako by náhle zapomněl mluvit anglicky.
Dr. Moralisová si někdy přála, aby tu bylo okno, ze kterého by se mohla podívat, jako by ji něco vyrušilo a skrýt tak svou frustraci. Ačkoliv Terran nebyl pacient - v klinickém významu - byl studentem,
jemuž se přihodilo, že má IQ zastiňující nejbrilantnější mysli Fakulty. S tímto na paměti byla Dr. Moralisová zvláště vnímavá na patologie UHIQů (Ultra High Intelligence Quotients - Ultra Vysoká IQ). Měli
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tendenci být sociálně zakrnělí. Měli tendenci k uzavřenosti a samotářství. Měli tendenci být sobecky
pohlceni ve svých vlastních myslích. Jejich ega byla legendární.
Dr. Moralisová zastrčila profil zpátky do složky. “Neodpověděl jsi mi.”
Terran vrhnul odměřený pohled směrem na Dr. Moralisovou. “Váš dotazník se týkal subjektivních
stavů mysli a emocí. Protože jsou subjektivní, nepovažuji je za podstatné.”
“Mohl jsi mě požádat…”
“O co?”
“O objasnění.”
“Nepostrádám jasnost.”
“Uděláš ten test?”
“Můžete zodpovědět mou otázku o důležitosti?”
Dr. Moralisová se naklonila kupředu na svém křesle. Byl to její způsob, jak zdůraznit důležitost toho, co se chystala říci. “Terrane, testujeme každého studenta, který přijde do našeho Fakultního Výzkumného Centra. Použijeme tvé odpovědi pro lepší pochopení toho, jak tě máme učit či vést ve tvém
vývoji. To nám pomůže vnímat lépe tvé potřeby. Čeho se obáváš?”
"Ničeho."
"Dobře. Tedy zodpovíš všechny otázky?"
Terran se rozhlédl po prostorné kanceláři. Nad knihovnou visel malý, trochu pokroucený obraz.
Vyobrazoval ženu dívající se do akvária. Obličej té ženy byl rozjímavý. Zvídavý. Naproti tomu ty dvě
zlaté rybky v akváriu vypadaly, že si požehnaně neuvědomují svého lidského pozorovatele.
“Cítím se jako jedna z těch ryb,” vysvětloval Terran. “Vy mě vidíte v akváriu, ale já tam ve skutečnosti nejsem. Požadujete odpovědi na otázky, které mě nepopisují. Žádáte mě o vyplnění testů jenom
proto, že to dělají druzí. Vy nechápete mou nechuť, a proto vidíte bolest, která potřebuje vyléčit, zatímco žádná bolest vlastně neexistuje. Myslím, že byste ten dotazník měla nechat být. Třeba položit…
jiné otázky.”
Byla to nejdelší Terranova promluva a Dr. Moralisová tím byla povzbuzena. Opřela se do svého
křesla. “Můžeš mi dát příklad otázky, která ti bude připadat důležitá?”
“Dobrá… když jsem říkal, že nejsem v akváriu… nevyvolává to ve vás otázku?”
“Jakou…?”
“Tak kde jsi?” řekl Terran a jeho hlas napodoboval její tón.
“Dobrá, takže když nejsi v akváriu, kde tedy jsi?” zeptala se Dr. Moralisová a oči jí mrkaly při výtce
chlapce, který vypadal sotva na 12 let.
“Nechci být sledován,” řekl Terran. “Nechci být analyzován. Nepotřebuji váš trénink ve vnímavosti.
Pokaždé, když se na mě podíváte,”“ Terranovy oči se zavřely, “vidíte jen to, co vytváří vaše mysl a
nikoliv to, čím opravdu jsem.”
Dr. Moralisová odvrátila svůj pohled a její srdce pokleslo. “Jak to víš? Jak víš, že tě nevidím? Že tě
nevidím skutečného.”
“Vaše otázky mi to říkají.”
“Ano, ale copak to není způsob, jak se o tobě něco dozvím… když pokládám otázky?”
“Jestliže je vaše mysl plná kategorií, pokoušíte se lidi roztřídit do těchto kategorií. Pokládáte takové
otázky, abyste zjistila, kam mě máte zařadit. Do kterého akvária bych měl být umístěn? Předpokládáte, že když vám neodpovídám na vaše otázky týkající se vašeho hodnocení a také teď při tomto rozhovoru, že jsem protivník, který musí být obrácen na svolný subjekt - jak jinak bych mohl být poznatelný? Já nejsem protivník, ani nikdy nebudu svolný subjekt. Takže, o čem se spolu máme bavit? A opět
jsme u té důležitosti…”
Dr. Moralisová shlédla na své ruce, které měla úhledně složené v klíně. Práce s UHIQy nebyla nikdy lehká.
“Tak mi řekni, proč myslíš, že jsi zde?”
“V této místnosti nebo ve Fakultním Výzkumném Centru?” (angl. Faculty Research Centre - FRC)
“To druhé.”
“Moje inteligence.”
“Co činí tvou inteligenci tak zajímavou pro FRC?”
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“Jsem mladý, takže doufají, že můžu být formován. Jsem brilantnější než většina ostatních, takže
doufají, že vynaleznu technologie, které budou užitečné lidstvu - Velkému Národu.” (angl. Greater
Nation - GN)
“Tvá skromnost je šlechetná,” pochválila ho Dr. Moralisová, “ale ty i já víme, že tvá inteligence je
nejenom brilantnější než u většiny ostatních. Je nejbrilantnější ze všech - a to podstatnou měrou. To
tě činí zajímavou osobou. Je na tobě něco jedinečného - něco, co na této planetě nikdy předtím nebylo. To je důvod, proč s tebou chci mluvit. Co se týká tvého předpokladu, že se tě pokouším kategorizovat, nechci popírat svou snahu zařadit tě do nějaké kategorie, ale má větší část ví, že pro tebe nemáme žádnou kategorii… nebo akvárium, jestli chceš.”
Dr. Moralisová se usmála a položila svou složku na stůl.
“Můžete vypnout ta stropní (nad hlavní) světla?” zeptal se Terran.
“Jsou ti nepříjemná?”
Terran přikývl.
“Mám svíčky…”
“Děkuji, svíčky budou fajn,” řekl Terran měkce.
Dr. Moralisová vytáhla ze šuplíku svého pracovního stolu nějaké svíčky a zapálila je. Pak šla ke
dveřím a přepnula spínač do polohy “vypnuto”. Potom šla zpět ke svému stolu a dala ruku na stolní
lampu. “Chceš, abych zhasla i toto?”
Terran přikývl. “Ano, prosím.”
Dr. Moralisová vypnula spínač a stolní lampa zhasla. Zůstaly pouze dvě svíčky, jejichž plameny se
vlnily na sedlech krémově bílého vosku. Místnost byla nyní tišší, tmavší a stěny oživly stíny a pohybem.
“Děkuji,” řekl Terran tiše.
“Myslím, že i mě je to příjemnější. Je to pozemštější.”
“Ano.”
Dr. Moralisová se vrátila na své křeslo a upravila si své brýle s černými obroučkami. “Jsi tu jenom
dva týdny a prezident Stanton se svým personálem už se chystá tě navštívit. Jaký z toho máš pocit?”
“Zadlužení.”
“V jakém smyslu?”
Terran pokrčil rameny. “To zjistím, až dorazí.”
“To zní, jako bys měl podezření… máš?”
“To slovo - podezření. Znamená, že mám pocity nebo myšlenky, že něco je možné nebo potenciálně pravdivé. Také může znamenat, že mám pocity nebo věřím, že někdo je vinen za nějaký protiprávní, nečestný nebo nepříjemný čin. Jaký z těch významů máte na mysli?”
“Hm…” Dr. Moralisová vzhlédla ke stropu. “To nechám na tobě.”
“On má moc. Já mám inteligenci. Mám podezření, že chce, aby moje inteligence sloužila jeho moci.”
“Třeba bude jeho moc sloužit tvojí inteligenci,” řekla Dr. Moralisová a pak na okamžik zaváhala, jako by se pokoušela vzpomenout si na něco nepolapitelného.
“Ty už ses s ním setkal, ne?”
Terran přikývl.
“Já jsem se s ním nikdy nesetkala,” řekla Dr. Moralisová teskně. “Co sis o něm myslel… když ses s
ním setkal?”
“Je to extravagantní člověk. Nejsem si jist, jestli se zajímá o strasti obyčejných rodin.”
“Ano, to tak u politiků bývá, zdá se, že to je slabost v jejich profilu.”
Terran se podíval Dr. Moralisové do očí a nepomíjejícně do nich zíral. “Co plánujete dělat s psychologickým profilem, který jste mi dala včera?”
Vědomě se přiměla zasmát a připomněla si, že tento malý, nevinně vypadající chlapec má mysl s
nesmírným intelektem. Cítila, že bude lepší se té otázce vyhnout, nebo bude zahnána do rohu.
“Myslíš tím, jestli si prohlížím své poznámky?” zeptala se Dr. Moralisová a natahovala se za sebe
pro modrý notes na svém stole.
Terran zůstal potichu a věděl, že to je rétorická otázka.
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Dr. Moralisová listovala svým notesem a hlavu měla skloněnou, téměř pohřbenou v notesu. Pak se
na jedné stránce náhle zastavila a vzhlédla. “Promiň, můj předpis je už devět let prošlý. Nemůžu téměř
číst, pokud není písmo přímo přede mnou, zvláště pokud se jedná o můj vlastní rukopis.” Vrhla krátký
úsměv. “A toto světlo tomu moc nepomáhá.”
Otočila se, uchopila tužku a umístila ji do hřbetu otevřeného notesu. “Je pravda, že jsi od svého narození byl vychováván jako Mahdi?”
“Ano.”
“Bylo to z důvodu, že bylo zjištěno, že máš nadřazený intelekt, nebo byl důvod jiný?”
“Bylo to kvůli proroctví.”
“Řekni mi o tom proroctví.”
Terran na chvíli vypadal zneklidněn jako někdo, kdo je chycen. Pak hluboce rezignovaně vzdychl.
“Mahdi je Dvanáctý Imam, ten, který povede všechen lid k jedinému pravému náboženství jednoty.
Bylo prorokováno, že přijde na konci času… při Posledním Soudu.”
“A co udělá?”
“Spasí lidi. Zachrání je.”
“A Sunrot je konec času?”
Terran přikývl.
“Ty věříš tomu proroctví?” zeptala se Dr. Moralisová.
Terran zavřel oči. “Dokud jsem nepohřbil svého učitele, tak ne.”
“Ty jsi pohřbil svého učitele?” Dr. Moralisová zvedla svou tužku a začala si zapisovat do svého notesu. “Kdy?”
“Před sedmnácti dny.”
“Co se stalo?”
“Utekl jsem od svého kmene. Chtěl jsem najít lepší učitele. Potřeboval jsem vyšší vzdělání, než mi
můj učitel mohl poskytnout. Byl to brilantní člověk, nejvzdělanější v celém národě Baluchianů, ale byl
to jen jeden člověk. Jeho poznání bylo omezené v mnoha oblastech, o které jsem se zajímal.”
Terran se na chvíli odmlčel. “Když jsem utekl do Mashhadu, poslali tým, který mě měl vrátit. Javad,
můj učitel, byl členem tohoto týmu 12 mužů. Byl jsem v Mashhadu ve škole. Pobýval jsem tam. Javad… pokoušel se mě přesvědčit, abych se vrátil. Já jsem se ho pokoušel přesvědčit, aby zůstal se
mnou. On se nakonec rozhodl zůstat se mnou, ale byl zastřelen.”
“Když jsem ho té noci šel pohřbít, přišla ke mně jakási přítomnost. Bylo to světlo - velké světlo starobylé světlo. Úplně… úplně mě pohltilo. Stalo se mnou. Vlastně ve mně vždycky bylo, jen čekalo
na správný čas, aby se mi dalo poznat.”
“A ty věříš, že toto světlo… že to bylo Mahdi?”
Terran přikývl. “Od toho zážitku cítím, že to jsem já.”
Dr. Moralisová se opřela do křesla. Otevřela ústa, jako by se chtěla na něco zeptat, ale pak se zastavila. Do místnosti vstoupilo podivné ticho. Jeden z plamenů svící se začal náhle divoce mihotat,
jako by prozrazoval svou potřebu po dalším vzduchu či dalším vosku.
Svíčka zhasla. Slabé světlo v místnosti se ještě zmenšilo na půl.
“Donesu jinou svíčku,” řekla Dr. Moralisová a začala se zvedat.
“To je dobré. Nechte to tak.”
Dr. Moralisová se tedy zase posadila s tázavým pohledem. Rovnala si rukáv na své blůze, aby získala čas k uklidnění. “Chápu, že tvá extrakce z Mashhadu byla velmi traumatická. Jak se cítíš teď?”
Její hlas se změkčil, jako by méně světla znamenalo také méně hlasu.
V matném světle můžou být spatřeny věci, které člověka můžou někdy vyděsit. Věci vypadají jako
přízraky. Stíny ožívají a zase mizí.
Pach kouře ze svíčky naplnil místnost a Dr. Moralisová se cítila obklopena něčím, co neuměla popsat ani pochopit. Buď v klidu, říkala si. Je to snad mentalista? Možná mě zhypnotizoval a já jsem si
toho nevšimla?
Pak uviděla záblesk světla, který vypadal, že vytryskl z Terranovy hrudi. On pak zmizel. Zamrkala a
podívala se znovu. Vypadalo to, že Terran zmizel.
Dlouze mrkla a pak znovu otevřela oči - byl zpátky. Co se děje?
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“Váš manžel zemřel při první vlně… když jsem se narodil,” řekl Terran a jeho hlas byl vzdálený,
avšak klidný. “Byl učitelem… jazyka a historie.”
“Jak… jak to víš?” Hlas Dr. Moralisové se třásl strachy.
“Vaše ruce jsou plné starostí o jiné lidí,” řekl Terran záhadně. “Už více neudrží a vy, s oběma
rukama plnýma, volíte prázdnotu.”
Dr. Moralisová mrkala nuceně pomalu a doufala, že pokaždé, když otevře oči, místnost bude opět
normální: Terran bude sedět, bude probíhat terapeutická konverzace a ten pocit mocné přítomnosti
bude pryč! Její naděje však skončila v slzách. Proč pláču? Bylo to po dlouhé době, co položila nějakou
otázku sama sobě.
“Proč pláču?” Tentokrát to řekla nahlas, když slzy stékaly dolů po jejích tvářích.
“Protože jste přišla o svůj vztah s vesmírem.”
“Jak… jak bych takový vztah vůbec mohla mít? Já… myslím, že to bude něčím jiným. Co mi to děláš? Ty… ty mě hypnotizuješ? Prosím tě, nech toho!”
“Doktorko Moralisová, vy jste tím, kdo se ptal na Mahdi.”
“Nemyslela jsem to tak… že to chci prožívat… ať už je Mahdi čímkoliv… děsí mě to.”
“Proč se bojíte?”
“Protože ty… ty… ty nemůžeš existovat.”
“Proč bych nemohl existovat?”
Tón hlasu Dr. Moralisové se posunul od strachu k opovržení. “Existuje osm miliard důvodů! Můj
zesnulý manžel je jedním z nich! Žádná síla, stvořitel, bůh, duch nebo jakkoliv jinak to chceš nazývat,
která udělala toto… která uvrhla lidskou rasu do takového… do takového strašného chaosu, si sotva
zaslouží víru - zaslouží si opovržení! Jestliže existuješ, pak to znamená, že jsi dovolil, aby se to stalo,
a toto… toto může udělat jen ďábel.”
Poslední svíčka náhle zhasla a uvrhla místnost do naprosté tmy. Srdce Dr. Moralisové bušilo strachy. Bez jakéhokoliv zvuku místnost náhle zaplnil vesmír světla. Bylo to, jako by ta malá místnost
změnila svůj rozměr na vesmír. A ona plavala ve vesmíru temnoty děrovaném trilióny na trilióntou
maličkých světel, která byla shluknutá do tak velkého počtu galaxií, že je nešlo spočítat.
“Vesmír je mnohem složitější, než matematikové dokáží popsat,” řekl Terran. “Jeho složitost je
formou inteligentní energie - každá částice. Každá částice je esencí této inteligence a ta přesahuje
jakoukoliv životní formu, planetu, hvězdu, sluneční systém, dokonce i celou galaxii.”
V mikroskopickém světle vesmíru mohla vidět Terrana, jak sedí na své židli a věděla, že ona také
sedí a oba jsou v její kanceláři a přitom v té samé chvíli byl nevysvětlitelně přítomen i ten obrovský
vesmír. Její mysl nebyla schopna se vyrovnat s tím, co vidí. Měla otevřené oči, byla vzhůru, zírala
usilovně do místnosti a přitom nebylo pochyb, že kolem nich víří galaxie. Byl tu pohyb - téměř nepostřehnutelný pohyb, ale byl tu. Bylo to živé. Byla z té krásy v úžasu. Nezměrnost. Mocnost. Bezpodmínečnost. Byl to nepochopitelný paradox.
“Sním?”
“Ne.”
“Tak co to dělám… co se to tu děje?”
“S tímto máte vztah. Chtěl jsem vám to připomenout.”
“To… co to je?”
Terran mávnul rukou a vesmír se posunul stranou a objevil se jakýsi portál. Nejdřív to bylo maličké.
Potom se to začalo zvětšovat. Zvětšovalo se to s každým dechem, který nadechla, až měla pocit pohybu a zdálo se, že ten portál je pohlcuje. Náhle byli v jiném vesmíru. Podobný, avšak podivně odlišný. Barvy byly více zářivé. Temnota hlubší. Galaktická přítomnost méně zřejmá.
“Kde to jsme?”
“Ve vědomí.”
“Co to znamená?”
“Chtěl jsem vám ukázat, jak náš vesmír, přestože vypadá tak ohromný a zdánlivě nekonečný, je
pouze jednou součástí mnohem větší, spojité, inteligentní struktury, která vede všechen život až k
individuální částici…”
“Cože, ona tedy vedla i Sunrot?”
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“Události vznikají z řetězců příčin a následků. Někdy příčina sahá z jednoho vesmíru až do jiného;
z jedné galaxie do jiné; od jedné hvězdy k jiné; od hvězdy k planetě; od planety k životu, který podporuje. Tyto kosmologické událostní řetězce přetváří a převzorkovávají celé galaxie. Rozléhají se po celé
této galaxii. To, co se nikdy neztrácí, je individualizované vědomí. Ta částice, která je tebou. Duše.”
“Proč mi to ukazuješ? Jak mi to má pomoci?”
“Pocítit majestátnost tvého domova.”
“Mého domova?”
“Toto je tvůj domov.” Terran rozpažil své ruce a vesmíry se pohnuly. Tisíce vesmírů se míhalo
místností jeden za druhým v nekonečném procesí. Ona se okamžitě cítila tak bezvýznamná jako zrnko
prachu a přitom ve stejném okamžiku větší než celý vesmír - tak obrovská jako nekonečné množství
vesmírů. Byl to neobyčejně zvláštní pocit a ona ten prožitek vědomě zadržela, protože cítila, že její
mysl - vložená do přísné nevšednosti - je napínána za své hranice.
“Nevím, jestli to zvládnu…”
“Zvládneš, protože jinak by sis nepřála to vidět.”
“Já jsem si to nepřála…”
“Přála sis to tisíckrát. Hledala jsi to ve všech knihách, ve studiu lidské mysli; to všechno je následek
tvého dotazování. Teď, právě teď můžeš vidět odpověď - nejen ve slovech napsaných jinou myslí,
můžeš ji cítit.”
Jak Terran promluvil poslední dvě slova, dr. Moralisová cítila, jak ji přemáhá nepopsatelná přítomnost. Bylo to tsunami radosti, extáze, lásky a stovek dalších emocí, které se na ni vylily takovým způsobem, který smetl jakékoliv pochyby. Mohla jen zavřít své oči, naslouchat svému dechu a čekat. Stala se dědicem něčeho velice hlubokého - za dosahem své mysli či těla. Sestoupil na ni jiný svět,
chrám světla a ona začala nekontrolovatelně plakat. Tělo se jí třáslo, ale byl to tak vzdálený pocit, že ji
to nezajímalo. Byl to jen lidský fragment něčeho mnohem většího. Má hluboký vztah s vesmírem. Má
ho!
Najednou byla zpátky ve svém těle. Cítila vlhkost své blůzy zmáčené slzami. Místnost byla temná.
Byl tu bzučivý zvuk, ale ona si byla jistá, že to je jen v její mysli.
“A co teď?” zeptala se dr. Moralisová. Její vlastní hlas jí zněl cize. “Co teď mám dělat?”
“Vezměte formu, kterou jsme vytvořili a naplňte ji láskou, abych ji mohl předat dál.”
“Cože?”
“To je to, co budete říkat dál.”
“Co tím myslíš… dál?”
“Ptala jste se ´co teď´. Tak to vysvětluji… to, co bude dál. Vytvoříte s vesmírem formu, která v sobě
může obsahovat cokoliv, čím si přejete, aby ji vesmír naplnil.”
“Cokoliv?”
“Cokoliv moudrého. Cokoliv, co je v souladu s inteligencí vesmíru.”
“Řekni to, prosím, znovu.”
“Vezměte formu, kterou jsme vytvořili a naplňte ji láskou, abych ji mohl předat dál.”
“Co to znamená?”
“Stojíte-li před vesmírem v modlitbě, vytváříte formu,” vysvětloval Terran. “Žádáte vesmír, aby tuto
formu naplnil láskou - tuto vzpomínku, kterou jste s ním zformovala - a takto naplněnou láskou ji pak
předáte dál. Předáte ji dalším.”
Dr. Moralisová sáhla za sebe a tápala po krabici kapesníčků, o které věděla, že je na rohu stolu. Ty
byly obvykle určené pro pacienty, ale dnes, jak osud rozhodl, byla pacientem ona. Vysmrkala se,
zhluboka se přerývaně nadechla a zauvažovala, jestli její život může být ještě stejný.
“Můžu požádat vesmír o vytvoření formy a on ji potom naplní?”
“Ano.”
“Čímkoliv, co je v souladu s jeho inteligencí?”
“Ano.”
“Jak mám vědět, co to je?”
“To nevíte.”
“Jak ho tedy potom můžu požádat?”
“Právě jsem vás to naučil.”
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“Je jen jedna věc, kterou můžu požádat… aby jí naplnil mou formu?”
“Jsou různé možnosti.”
“Jaké třeba?”
“Třeba soucit, krása, pochopení, empatie, moudrost, odvaha, pokora, zbožnost, hojnost a třeba
odpuštění, abych jmenoval alespoň pár. To všechno jsou fasety jediné věci, která ve skutečnosti definuje náš vesmír v jeho nejmocnějším vibračním stavu, kterým je: Láska.”
“A co zlo? Copak není náš vesmír také útočištěm zla?”
“On nevytváří žádné zlo. Zlo odebírá. Zlo vnucuje. Zlo vytváří oddělenost od vesmíru. Zlo je v
mnoha ohledech odděleností od vesmíru. Je to vidění sama sebe odděleného od všeho, co je tam
venku a kvůli této oddělenosti pak věříte, že se můžete podřizovat, manipulovat, kárat a dokonce
vládnout druhým včetně jejich zabíjení. Je to oddělenost, co je zlem.”
“Bez zla nemůže být ani dobro. Je to tak?” zeptala se dr. Moralisová. “Bez nenávisti nemůže být
ani láska.”
“Ta láska, kterou jste cítila, nebyla protikladem nenávisti. Je původní. Není odvozeninou nebo stínem něčeho božského. Je božsky čistá, průzračná, slouží všemu životu. To je láska.”
“Jak poznám ten rozdíl?”
“Ten rozdíl ucítíte. Rozlišíte mezi frekvencemi lásky a poznáte, že má mnoho úrovní a v těch úrovních mnoho faset. Láska není jedna věc, ale jak jste právě objevila, je to inteligentní jednota, která
slouží.”
Dr. Moralisová se pomalu vracela ke svému lidskému já. Její vlastní hlas jí zněl opět známě. Své
tělo zase cítila jako pevné, sedící na tvrdém křesle. Přemýšlela o tom, že se postaví a rozsvítí stolní
lampu, ale nebyla si jista, jestli dokáže vstát.
“Vůbec jsem tě neslyšela mluvit o Bohu, Alláhu, Mohammedovi, Ježíši, Duchu… žádné z těchto
jmen. Proč?”
“Protože ta jsou specifická pro tuto planetu, jejich význam nesahá po celém panství, platí jen v malém rohu sklepa, kterému říkáme země. Kdybych použil tyto pojmy, nakreslil bych linie. Rozřezal bych
obraz. Všechno by zkolabovalo do minulosti - do času.”
“Je ironií, že ty jsi Mahdi,” řekla Dr. Moralisová.
“Jména jsou překážkou, ale to nic nemění na tom, co dělám, ani způsob, jakým to dělám.”
“Kdo o tobě ví - že jsi Mahdi?”
“Dr. Sinclairová a teď vy.”
“Proč jen my?”
“Zeptaly jste se.”
“To je všechno, co je potřeba… zeptat se?”
“Není to všechno, ale je to to hlavní.”
“Můžu to s někým sdílet?”
“Ne, Dr. Sinclairová mi vysvětlila, že moji učitelé jsou ateisté. Vyhýbali by se mi, kdyby si mysleli,
že jsem náboženský idol - ještě k tomu následník Mohammeda.”
“Nevím, jestli to můžeš skrývat,” řekla Dr. Moralisová. “Ta přítomnost je v tobě. Můžeš ji řídit?”
“Učím se to.”
Dr. Moralisová popotahovala a potom se znovu vysmrkala. “Vadilo by ti, kdybych rozsvítila stolní
lampu?”
“Ne, poslužte si.”
Světlo se rozsvítilo a místnost na sebe okamžitě vzala fyzickou přítomnost. Terran seděl ve svém
křesle a nohy měl strčené pod sebou. Jemný prožitek, se kterým se právě setkala, začal okamžitě
mizet pod vnějším fyzickým vzhledem. “Jak může tento malý chlapec mít takovou moc?”
“Budu si to pamatovat?”
“Není důležité si to pamatovat. Je důležité praktikovat.”
“Myslíš praktikovat mé spojení s vesmírem?”
“Vesmír je jednoduše metafora pro všechen život. Tvé srdce je zdrojem tohoto spojení. To spojení
není s fyzickou hmotou vesmíru - planetami, hvězdami, mlhovinami, galaxiemi a tak. Jde o spojení se
životem uvnitř a na těchto fyzických strukturách. Je to spojení se životem a učení se tomu, jak vnímat
tento život jako skutečný, podporující, mocný a tvořený jedinou věcí, kterou všichni sdílíme: Láskou.”
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Dr. Moralisová si sundala své brýle a protřela si oči. “Když říkáš vesmír, cítím vzdálenost… rozměr
příliš velký na to, abych si ho omotala kolem hlavy. Je to příliš velké na to, než abych to považovala
za důležité v mém malém životě, tady, sedm podlaží pod zemí.”
“Vesmír je hologram. Pokaždé když cvičíte své partnerství s vesmírem, aktivujete jistou svou část,
která ho přivádí blíže - nikoliv pouze jako abstraktní koncept, ale jako skutečné spojení s veškerým
životem. Je to tento pocit vzájemného spojení, sjednocení s veškerým životem, co budujete. Pocit
důvěry, který je nezávislý na čase.”
“Co myslíš tím nezávislý na čase?”
“Když naplňujete formu a praktikujete své spojení, můžete mít v životě očekávání. To jsou události
a události jsou časově založené. Očekáváte, že uvidíte manifestaci v časoprostoru, protože to je místo, kde žije váš lidský nástroj - ve světě příčin a následků. Vytvoření formy s vesmírem je příčina; časově založená událost je následek. Důvěra je bezpodmínečná, protože souhlasíte, že vesmír odpoví
ve svém vlastním čase, svým vlastním způsobem.”
“To všechno mě úplně mění… neodvolatelně mění.” Dr. Moralisová zavrtěla hlavou a zírala dolů na
dlaždičkovou podlahu, ztracená ve svých myšlenkách. “Já jsem byla jedním z těch ateistů…”
“Nemusíte se měnit. Posvátnost či světskost, tituly a jména, to není důležité. Jde o pocit expanze a
spojení. Pocit, že jste součástí většího celku, že jste vysílačem této expanze. Nemusíte tomu dávat
ten či onen název. Názvy ohlupují. Podržte to ve svém srdci, praktikujte to. A ono to bude sílit. Jak
budete praktikovat, ono se to bude odhalovat.”
“Činí mě to tvým… stoupencem?”
Terran zakroutil hlavou a zasmál se. “Jsem tady, abych se učil, ne abych učil. Nikoho nikam nevedu, takže není důvod následovat…”
“Tak co se to právě přihodilo? Ty jsi to udělal… ty jsi mi to všechno ukázal. Uděláš-li to i druhým,
budou tě následovat kamkoliv. Přijmou tvé víry, tvé perspektivy během jediné sekundy. Já už jsem to
udělala. Jsem tvůj stoupenec, ať si to přeješ či nikoliv. Nemůžu se prostě vrátit do svého normálního
života.”
“Nenásledujte mě!” Terran ta slova téměř vykřikl. Byla vyřčena mocně a Dr. Moralisová seděla s
otevřenou pusou, oči jí mrkaly od intenzity jeho reakce.
V postmatematice vyplnilo místnost podivné ticho. Dr. Moralisová se pokoušela najít vhodnou reakci. “Já… já jsem to tak nemyslela… nevěděla jsem, že tě to rozhněvá. Já… já jsem jen chtěla říci,
že… že jsem se změnila. Teď vidím, že tato láska - tento odlišný typ lásky existuje… všude. Je to
jako… jako kyslík vesmíru, že?”
“Nehněval jsem se,” řekl Terran a jeho hlas byl pouhým šepotem. “Byl jsem podrážděný, to je lepší
slovo.”
“Proč?”
“Není to o změně víry ani o přesvědčování někoho, že moje cesta je lepší než jiná. Je to jednoduché: rozvíjejte svým vlastním způsobem vděčnost za svůj vztah s vesmírem. Buďte spojená s jeho
inteligencí. Spatřujte ho uvnitř každého. Pociťujte sjednocení a rovnost se vším. To jsou slova a koncepty, o kterých to bylo po celá tisíciletí. Já tady nic neobjevuji.”
“Ano, ale ty jsi umožnil, abych to zažila. To ještě nikdo neudělal.”
“Takže pro vás mají ta slova teď hlubší význam, zatímco předtím to byla pouhá slova?”
Dr. Moralisová pomalu přikývla.
“A teď vám řeknu, že během několika dní budete pochybovat o všem, co se dnes v této místnosti
stalo.”
“Proč to říkáš?” zeptala se Dr. Moralisová s pochybami.
“Protože to je pravda.”
“Nedokážu si představit, jak bych o tom mohla pochybovat…”
“Přijdou vyrušení života. Zasáhnou staré vzorce. Proto je důležité být praktikujícím. Světská věda
koliduje s posvátností duše; a vaše vědomí - tak jemné, že je téměř všemi lidskými bytostmi ignorováno či nepochopeno - ustoupí. Vaše duše bude respektovat váš život. Bude zažívat život v materiálních
hloubkách s velkou hustotou v objektově orientovaném vesmíru. Lenost; temnota; silné, temperamentní emoce; osobní tužby; to všechno zajímá duši přinejmenším stejně, ne-li dokonce více než
pocit rovnosti a jednoty, protože rovnost a jednotu, ty už zná jako svůj přirozený stav.”
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Dr. Moralisová se opřela do svého křesla. Ruce jí tleskly o kolena, když se hluboce nadechovala.
Najednou zazvonil její počítač a ona trochu nadskočila a podívala se na monitor. “Musím to vzít. Mám
podezření, že už mě čeká další setkání.”
Terran s pochopením přikývl.
Dr. Moralisová klikla myší. Otevřelo se videookno a do kamery se díval muž ve středních letech v
bílé košili, přes kterou měl laboratorní plášť. “Doktorko Moralisová, omlouvám se, že vás vyrušuji, ale
čeká vás další schůzka.”
“Díky, Tome, já tady právě končím. Doktorka Sinclairová ji přivedla?”
Tom se podíval doleva. “Ano. Stále je tady s Nurou v čekárně.”
“Dobře, řekni jí, že já tady skončím během dvou minut.”
“Provedu.”
“Díky, Tome.”
“Jistě.”
Videopřenos skončil a Dr. Moralisová se vrátila ke svému křeslu, ale zůstala stát. “Terrane, musím
ukončit naše setkání. Budu potřebovat nějaký čas, abych to všechno zpracovala. Mohli bychom se
setkat znovu, řekněme třeba… příští týden?”
Terran přikývl.
“Dobře, domluvím to s Dr. Sinclairovou.” Natáhla svou ruku. Terran porozuměl tomu pokynu, postavil se a potřásl jí rukou.
“Je ta osoba, se kterou se teď máte setkat, Nura Yonan?” zeptal se Terran.
Dr. Moralisová vypadala překvapeně. “Vy už jste se potkali?”
“Ne.”
“Tak jak to, že znáš její jméno - ulovil jsi ho v éteru?”
Terran se usmál a zakroutil hlavou. “Ne. Můžu se s ní setkat?”
“Jistě, nevidím důvod proč ne. Pojď za mnou.”
Cestou do čekárny položila na chodbě Dr. Moralisová otázku. “Víš, že ona je tvůj soused? Myslím
tím, že je taky ze Středního Východu.”
“Ano, je z Mosulu v Iráku. Je asýrijské národnosti?”
“Věřím, že ano, ale můžeš se jí na to zeptat sám.”
Dr. Moralisová otevřela dveře. Natáhla svou paži k Terranovi a pobízela ho tak, aby vstoupil první.
Mladá dívka vzhlédla s očima plnýma očekávání a její obličej se náhle rozzářil, když uviděla Terrana.
Terran se zdvořile usmál a natáhl ruku. “Já jsem Terran Kahn.”
Nura se postavila na nohy a ruce nechala u těla. Místo toho se nervózně uklonila. “Já jsem Nura
Yonan.”
Dr. Sinclairová to sledovala stejně jako Dr. Moralisová - jejich obličeje zračily úžas.
Terran a Nura vypadali jako bratr a sestra. Nura vypadala starší, vyšší a vyvinutější. Byla štíhlá,
téměř subtilní. Její kůže měla světlý odstín barvy pálené sieny. Měla čokoládově hnědé, hluboké, inteligentní, živé oči ve tvaru mandlí. Její vlasy byly pevně spletené, ale i tak jí spadaly až pod ramena.
Měla na sobě bílou blůzu a béžově zbarvenou vestu, která byla překrásně vyšívaná a překrývala skládanou hnědou sukni, jež se téměř dotýkala podlahy.
“Terran je tu náš nejnovější student,” řekla Dr. Sinclairová. “Pochází ze severovýchodní části Iránu.”
Nura se usmála.
“Jen jsem se s tebou chtěl setkat,” řekl Terran. “Doufám, že později si budeme moci spolu promluvit.” Terran se začal obracet a Nura instinktivně natáhla ruku a dotkla se jeho levé paže. “Mluvím persky.”
Terran se otočil a okamžitě promluvil škrobenou perštinou. “Není to můj nejlepší jazyk. Studuji ho
teprve poslední tři dny.”
Nura vypadala zmateně a vynutila úsměv a potom se kradmo podívala na Dr. Sinclairovou a Dr.
Moralisovou.
“Žádná z nich nemluví persky. Chtěla jsem něco říct, aby to ony nevěděly. Rozumíš mi?”
Terran přikývl.
“Jsem na L10, pokoj 1242. Přijď večer po osmé. Můžeme si promluvit.”
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“Přijdu,” řekl Terran a přikývl.
“Vypadá to, jako by byli nejlepší přátelé,” zašeptala Dr. Moralisová a otočila se na svou kolegyni,
která přihlížela s tichou soustředěností.
Dr. Eleanor Sinclairová byla ředitelkou Fakultního Výzkumného Centra. Byla zodpovědná za verbování UHIQů. Bylo rolí FRC identifikovat a verbovat nejchytřejší mysli na planetě, což ve většině
případů znamenalo přivézt je do Denveru nebo do jejich Evropského zařízení v Hamburku v Německu.
Dospělé UHIQ pak byly pečlivě sledovány. Jejich psycho profily se často nepředvídatelně změnily,
psychologicky zeslábly. Vypadalo to, že Sunrot měl na jejich mysli větší vliv než na jiné třídy inteligence. Sunrot způsoboval nebo zhoršoval různé fóbie, jako například agorafobii a heliofobii, a proto UHIQ
byly zvláště zranitelné. Tyto mentální nerovnováhy byly pro FRC zvláště důležité, protože dospělé
UHIQ byly zdrojem učitelů pro nejbrilantnější mysli nové generace.
Eleanor pečlivě spolupracovala s Týmem Psychologických Služeb (angl. Psychological Services
Group - PSG) vedeným Dr. Moralisovou, aby zajistila, že dospělé a dětské UHIQ budou profilovány a
mentální nerovnováhy zničeny v zárodku. Medikamentózní terapie byla záležitostí minulosti. Existovaly sice nějaké zásoby léků proti bolesti, ale všechno ostatní v kultuře léků padlo za oběť expirační
lhůtě. Psychotropní léky byly zvláště náchylné k exspiraci. Farmaceutické firmy díky Sunrotu vymizely,
stejně jako ostatní velké korporace. Terapie - ta staromódní verbální varianta - byla jedinou skutečnou
možností, jak pracovat s UHIQ a to někdy nestačilo.
Včasné rozpoznání, prevence, opakované terapie, to byly nástroje, které Dr. Moralisová a její třiceti-dvou členný personál používal v boji s častými disbalancemi a mentálními tragédiemi, které UHIQ
příliš často potkávaly. UHIQ byly jako jemné květiny ničené kroupami života a plná síla jejich intelektů
mohla být náhle zaměřena na patologické disbalance, které z nich učinily příšerné, vychytralé a často
paranoidní protivníky.
Vzkříšení technologií, které se Fakulta pokoušela znovu zkonstruovat a obnovit, bylo pro restartování infrastruktur životního stylu 21. století kritickou záležitostí, jež by umožnila lidstvu znovu povstat
jako fénix z popela Sunrotu.
Dr. Moralisová pokynula na Nuru, aby ji následovala. “Jsi připravena?”
Nura přikývla a vyšla z kanceláře za Dr. Moralisovou, která čekala na chodbě a držela otevřené
dveře. Doktorka Moralisová se podívala na chvíli na Terrana. Pak vyřkla poslední větu, která způsobila, že Eleanor zůstala zírat na Terrana.
“Už nikdy nebudu pochybovat.”

Kapitola 2 - Náhlé zatmění
Raji Ali už byl z ležení v posteli unavený. Byl v Americe už dva týdny a byl stále přivázaný k pípajícím strojům. Chřadnul, až z něj zbyla jen kost a kůže. Dokonce, i když býval v plném zdraví, byl šlachovitý. Několik hodin poté, co přijel do Fakultního Výzkumného Centra (FRC), upadl do komatu.
Raji byl umístěn do stejného letadla, které bylo zamýšleno pro extrakci Terrana Kahna z Iránu.
Krátce poté, co přijel do FRC, ztratil vědomí a to z nijakého zjevného důvodu. Lékaři předpokládali, že
se jednalo o mozkové aneurysma v důsledku jeho zranění z extrakční mise.
Lékařské centrum bylo ve FRC v 7. patře jižního křídla. Bylo tvořeno ultra-moderním souborem výzkumných lékařských místností, které po Sunrotu byly přetvořeny na ekvivalent nemocnice. Většina
místností však byla bohužel svou povahou experimentální ve smyslu jejich vybavení, takže schopnost
pracovat s opravdovými zdravotními problémy byla okrajová. Když lékaři připojili Rajiho na EEG monitor, zjistili ke svému překvapení okrajovou mozkovou aktivitu.
Dvanáctý den v nemocnici - zalitý v komatózním cementu - uslyšel Raji šeptat jednoho ze svých
návštěvníků: “Dávám mu ještě jeden den… pak, myslím, se budeme potřebovat pohnout dál.”
Snad ho ten temný, okrajový komentář motivoval. Vzpomněl si na myšlenku, která se vznášela nad
jeho tělem jako unavený mrak: Nesmím usnout. Pak se pomalu silou vůle začal probouzet. Když se
konečně jeho oční víčka po 14 dnech otevřela, uviděl rozmazaný obraz nějaké osoby, která na něj
shlížela dolů. Vše, co měla v rukách, byl polštář. Raji byl zmatený. Nepoznával tu osobu. Pokoušel se
promluvit, ale jeho ústa byla pokořena suchem.
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Všechno v jeho světě bylo útržkovité. Jeho oční víčka začala být příliš těžká a on je musel zavřít.
Raji si sotva pamatoval důvod, proč tu leží v posteli, ale pak si vzpomněl na explozi. Seděl vprostřed dálnice v Mashhadu v Iránu. Za ním na dálnici bylo rozvalené letadlo, připravené na odlet. Nějaký muž nesl tašku ručních granátů. Nemohl si vzpomenout na jeho jméno. Celá ta scéna byla naprosto neskutečná, pokažená mocnými vlnami šoku v jeho mozku. Ten muž s taškou chtěl vyhodit do povětří letadlo. Někdo ho zastřelil a ruční granáty spadly na zem… a explodovaly.
Dýchej. Jen dýchej. To byly jeho poslední myšlenky v Iránu. Teď, v Denveru, se ty samé myšlenky
zdály opět důležité.
Raji ležel na nemocničním lůžku, sedm podlaží pod zemí v komplexu, který byl dříve vlastněn a
provozován Národní Bezpečnostní Agenturou (angl. National Security Agency - NSA). Rajiho mysl
vrávorala z pocitu dislokace. Znovu se pokoušel otevřít oči, ale nedokázal to. Pak najednou cítil tlak na
svém obličeji. Snažil se s ním bojovat skličujícím řevem, který byl však pohlcen tlačením čehosi dolů
na jeho obličej. Ten tlak zatlačil jeho hlavu těžce k matraci postele. Jeho síla ho opustila. Ucítil náhlou
temnotu, která zlákala jeho ducha, aby povstal v tunelu světla.
Raji uvolnil své sevření těla, příliš slabý na to, než aby odporoval. Pulzující srdce se zastavilo, právě když se ho dotkla bílá vlna.
Někdy je Ten, který je skrytý, nejviditelnější v temnotě.
Hranice se ohýbají a mění.
Doupě smrti se otevřelo jen z jediného důvodu: aby se trvale zavřelo.

Kapitola 3 - Osvobození
Zaklepání na dveře mělo v sobě tolik naléhavosti, že Sanjur vyskočil. Sanjur byl vysoký, vyčouhlý
muž něco po padesátce. Pravděpodobně byl klíčovým hráčem v záležitosti extrakce Terrana z Iránu.
Sanjur byl Terranovým překladatelem, což byla dovednost, která mu získala právo doprovázet Terrana
do FRC v Denveru. Nicméně o dva týdny později měl již Terran dovednost hovořit sedmi jazyky a
Sanjurovo postavení tak bylo nejisté.
Otevřel dveře apartmánu, který sdílel s Terranem.
“Je tu Terran?” zeptala se Eleanor a z jejího hlasu a obličeje vyzařovala úzkost.
“Co se děje?” zeptal se Sanjur a couval do místnosti.
“Jeho sestra - Dorri - byla unesena - “
“Moshad?”
“Předpokládáme, že ano, ale na videu je nějaký nový obličej. Je Terran tady?”
Bez dalšího slova se Sanjur otočil a odcházel chodbou, aby zaklepal na Terranovy dveře. “Eleanor
je tady… potřebuje tě vidět.”
O šest minut později byli Terran, Sanjur a Eleanor v její kanceláři a zírali na obrazovku, na které byl
obličej postaršího, honosně vzhlížejícího muže. Měl trochu nadváhu, byl v pozdní šedesátce, stříbrné
vlasy mu vyčuhovaly zpod geometricky pomalovaného taqiyah a měl hustou bílou bradku. Seděl na
stole a všichni tři okamžitě poznali, že je to Hamidova kancelář v Mashhadské Konzervatoři.
Hamid Mokri byl ředitelem školy v Mashhadu v Iránu. Muže na stole znal pouze Terran.
“On nás nemůže vidět?” zeptal se Terran, když zírali na toho muže, který vypadal lhostejně.
Eleanor zakroutila hlavou. “Ne.”
“Jmenuje se Generál Borzin Amirmoez. V mém lidu je to velmi mocný člověk. Je nad Moshadem.
Kde je Dorri?” zeptal se Terran a otočil se na Eleanor.
“Nic neřekl,” vysvětlovala Eleanor. “Prostě nás požádal, abychom tě přivedli k počítači. Nebyla
jsem si jistá, jestli to mám udělat, ale on říkal, že když to neudělám, tak zabije Dorri.”
“On zavolal s použitím Hamidova přístupového kódu. Viděla jste Hamida?”
Eleanor ztuhla a pak zakroutila hlavou.
“Aktivujte obousměrné video,” řekl Terran.
“Dobře, ale víš, co budeš dělat?”
Terran zíral na muže na obrazovce a pak zašeptal jedno slovo, “Poslouchat.”
Eleanor se naklonila kupředu a klikla na vyskakovací okno “Aktivace přenosu.”
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Generál se naklonil dopředu k monitoru a zašilhal. “To jsi ty, Terrane?”
“Ano. Co chcete?” Když ta slova vyklopýtala z jeho úst, oděna v lehké nešikovnosti, jeho rodný jazyk mu zněl téměř cize.
Generál se opřel do křesla a ukazoval někomu mimo kameru, aby šel blíže. Baluchianský voják
přivedl ke Generálovi malou dívku. Když se podívala na Terranův obličej, usmála se a vypadalo to, že
dychtí po tom ho vidět. Bylo jí asi šest let, měla roztomilé rysy a jasné, zvědavé oči - takové, které se
dívají pod povrch. Její tmavě hnědé oči těkaly po obrazovce monitoru. Byla to její první zkušenost s
počítačem, natož s videem.
“Terrane, jsi to opravdu ty?” Její ruka se natáhla k obrazovce, ale Generál ji zastavil.
“Tedy vidíš, že ji máme. Otázka teď je, co s tím uděláš?” řekl Generál vážným, suchým tónem.
“To došlo až tak daleko?” zeptal se Terran. “Že náš lid unáší bezbranné děti?”
“Nejsem na to zrovna hrdý,” oznámil Generál a olizoval si rty, “ale moje možnosti jsou velice omezené. Pro tvé vlastní dobro, ty se musíš vrátit ke svému lidu.”
“Dorri?” zeptal se Terran.
“Ano?”
“Potřebuji, abys opustila místnost, zatímco budu hovořit s Generálem. Jen na několik minut.”
“Jsi v pořádku?” Dorri zahýbala nosem, když se ptala.
“Ano, jsem v pořádku. Promluvím si s tebou velice brzy, ale teď potřebuji, abys šla na chodbu.
Chápej, když jsi v místnosti, můžu myslet jen na tebe.” Zasmál se Terran.
Generál pokývnul na souhlas. Voják vzal Dorri za paži a odváděl ji pryč. Při zvuku zavíraných dveří
se Generál naklonil nad stůl a zíral do kamery zabudované v jeho monitoru. “Poslouchám…”
Terran si přisunul křeslo, posadil se a prohrábl si pravou rukou své pocuchané vlasy a dlouhou
chvíli zíral do prázdna. Potom zaměřil své oči jako mocné paprsky světla na monitor. “Z této věci můžete získat jen jedno: vlastnění těla - tohoto těla.” Promluvil Terran a rukama gestikuloval před svou
hrudí. “Nikdy nemůžete vlastnit to, co je v tomto těle. Vaše mise je nesmyslná.”
“Někdy stačí zabránit druhým, aby měli… to tělo a to, co je uvnitř něj.” Zabručel Generál a zavrtěl
se na své dřevěné židli.
Terran se odměřeně nadechl. “Co když vám dám znamení?”
“Jaký typ… znamení?” zeptal se Generál pomalu a jeho výraz hraničil s pobaveností.
“Znamení, které nebudete moci ignorovat. Znamení, které vás osvobodí od pochyb.”
Generál se zahihňal. Po jeho obličeji přelétl nervózní úsměv. “Co uděláš? Zabiješ naše stáda? Pošleš písečnou bouři a zasypeš nás pískem? Jsme silný lid, nemůžeš nás zranit. Ne odtamtud.” Generál pokynul jednomu ze svých vojáků a přerušil oční kontakt s Terranem. Jeho ruka se vrátila s cigaretou, kterou si hned vzal k ústům. Jeden z jeho vojáků mu ji zapálil a pečlivě si dával pozor, aby se
nepodíval směrem na počítačový monitor.
Generál se opřel do židle. Jak do jeho krve vstoupil nikotin, ucítil náhle důvěru. “Pochop, i kdybys
byl schopen takového činu, nikdy bys nezranil svůj vlastní lid. My jsme rodina, a jak by to každá rodina
udělala, my ti odpustíme, že jsi nás opustil. Jen se prostě musíš vrátit… “
“To znamení, které jsem měl na mysli, nebylo způsobit bolest mému lidu… bylo… bylo osobnější
povahy.”
“Ach,” řekl Generál a znovu si potáhl ze své cigarety. “Máš tedy na mysli zranit mě? Dobrá, já jsem
už starý muž, jsem více než připraven na příští život.”
“Jste si jistý?”
“Naprosto jistý.”
“Myslíte si, že jsem Mahdi?”
Generál odvrátil své oči od obrazovky a pokynul vojákům, aby opustili místnost. Bylo slyšet zvuk
šoupání nohou, otvírání a zavírání dveří. Terran se krátce podíval na Eleanor a Sanjura, kteří oba
rozuměli. Beze slova také opustili místnost.
Terran se naklonil kupředu a založil si ruce na stole před 20ti-palcovým monitorem, který měl před
sebou. “Věříš?”
“Možná,” řekl Generál drsným šepotem. Pak si odkašlal, několikrát zakašlal a namířil své oči do
Terranových. “Proroctví je nepřesvědčivé, ale já tu nejsem od toho, abych to hodnotil. Jestliže Pirdah
říká, že jsi Mahdi, pak je mojí rolí najít tě a přivést zpět. Našel jsem tě, ale jediný stimul, pro tvůj ná-
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vrat, který si dokážu představit, je bezpečí této malé dívky. Ať jsi Mahdi nebo ne, naše Svatost mě
požádala, abych tě přivedl domů. A protože jsi v Satanově doupěti, nemůžu tě sem přivést žádným
jiným způsobem. Nechci té dívce ublížit, ale nemám jinou možnost, což ty určitě chápeš.”
Terran popadl pero a začal něco kreslit na list papíru. Byly to podivné křivky sestávající z geometrických a kaligrafických linií, které se protínaly ve složitém symbolu.
“Co to děláš?” zeptal se Generál.
Terran dál kreslil.
“Takže jsme skončili? To je tvoje odpověď? Ignorovat mě?”
Terran byl pohlcený svým kreslením. Když byl hotov, podržel to na kameru. “Podívejte se na toto.”
“Co je to?” zeptal se Generál a naklonil se blíže k monitoru.
“Jen se na to dívejte. Nechte svou mysl trasovat ten tvar.”
“Jako bludiště?”
“Ano, jako bludiště.”
“Proč? Podle toho, co vím, tak je to nadávka.”
Terran zůstal potichu a držel papír před kamerou. “Jen se na to dívejte a zkuste se uvolnit. Není to
nadávka, je to pravý opak. Tento symbol vás osvobodí od Pirdaha. Osvobodí vás od dluhu, který mu
dlužíte.”
“A co je to za dluh?”
“Že váš otec zabil jeho otce…”
“Jak to víš?!” Generál se náhle postavil, popuzen Terranovými slovy. “Jak bys to mohl vědět?”
Terran zůstal potichu. Papír držel naprosto klidně.
Generál se znovu posadil. Terran se lehce usmál při zavrzání židle a těžkém rezignovaném vzdechu, který následoval.
“Řekl ti to Pirdah?”
“Ne.”
“Můj otec… na smrtelné posteli… blouznil v horečce…” Generálův hlas byl náhle vzdálený. “Říkal,
že to byla… byla to náhoda. Takové věci se na bitevním poli dějí. Já jsem byl teprve mladík - bylo mi
snad šestnáct, když můj otec umíral. Pirdah tam asistoval, modlil se za mého otce, ale měl také horečku. Otec se pokoušel Pirdahovi omluvit… ale… ale když ta slova vyřkl, něco mezi mnou a Pirdahem se změnilo. Pak už jsme o tom nikdy nemluvili.” Generál vzhlédl a soustředil se na podivný symbol, který na něj zíral ze vzdálenosti nějakých 10 tisíc kilometrů. “Řekl mi to jedinkrát tehdy… jak to
můžeš vědět?”
“Trasujte tento symbol svou myslí. Podržte ho v mysli. Osvobodí vás od Pirdahova sevření.”
“A pak co? Nechám tě jít… a tu dívku vrátím domů a řeknu Pirdahovi… co? Že jsem se od něj
osvobodil? Že můj dluh je splacen? Že by ti mělo být dovoleno svobodně odejít? Co se předpokládá,
že řeknu nebo udělám?” Generál se na chvíli odmlčel. “Je to kus papíru. Na druhé straně, Pirdah je
Alláhův hlas v našem světě. Ty to víš! Jak to cokoliv změní?”
Terran ukázal na symbol a zůstal potichu.
Generál nebyl chladnokrevný muž. Vychoval sedm dětí, měl tři ženy a žil dobrý život. Byl ctěný
svým lidem jako jeden ze zvolených ochránců Baluchianského životního stylu. Kdyby nebylo toho, že
Baluchiané byli nomádi, určitě by na poctu generála postavili sochu. Zasloužil si úctu svého lidu. Dokonce i jeho nepřátelé z něj měli velký respekt.
“Neodpověděl jsi na mou otázku,” připomněl Generál a dál zíral na ten symbol. Výraz jeho obličeje
se pomalu měnil ze zmatku na úžas, jako by andělská přítomnost - právě v tomto okamžiku - plenila
temnotu z jeho mysli.
“To je můj… můj otec. Ty jsi namaloval obličej mého otce. Jak vůbec můžeš vědět, že takto vypadal?”
Generál zíral na monitor. Papír zíral zpět na něj. Dělo se něco zázračného. Generálovy oči se pomalu zalily slzami. Když je zavřel, dva proudy slz stékaly dolů po tvářích. Jeho tělo se na chvíli zachvělo, a když otevřel oči, monitor byl prázdný. Žádný papír. Žádný Terran. Prázdnota.
Pak se pomalu objevilo vyskakovací okno s pěti slovy: Tento přenos byl ukončen předáním.
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Kapitola 4 - Opoziční síla
“Temní králové existovali vždy,” řekl, vytáhl své křeslo zpod stolu a zíral na podlahu.
Ona se držela opěrek křesla. Ústa se jí otevřela a ona slyšela, jak se z nich slova natahují ke kamenným zdím a pak se odrážejí ve stále se zmenšujícím kruhu ozvěn. “Ale oni jsou přece zlí… myslím tím, že vyvolávají strach za účelem kontroly? Jestliže to dělají, co jiného si o nich můžeš myslet?
Zlo je prostě zlo.”
“Zlo je starý koncept, který se zformoval v mozku ještěrky. Já v takovém světě nežiji, a ty také ne.”
Fingovala úsměv a pak ztuhla, stále držíce opěrky sametového křesla. “Když to není zlo, tak co to
je?”
“Opoziční síla.”
“Opravdu?”
Přikývl.
“A prosím tě, řekni, co je to ta opoziční síla? Ty jsi prostě vyměnil slovo zlo za něco, co zní více
vědecky, moderně. Ale to slovo nemění význam…”
“Ach, to se mýlíš. Slova můžou všechno změnit.”
“Jak tvoje opoziční síla mění zlo?”
“Motiv a příčina.”
Zakroutila hlavou a zasmála se. “Ty to nechápeš. Ty tvoje záměny jen způsobují, že vypadáš slabý. Nemůžeš zrodit realitu toho, co je tam… co tě obklopuje v temnotě, jež je za dosahem tvé vize…
tím, že tomu dáš jiný název. Starobylou pravdu odíváš do nových šatů a doufáš, že tím bude příjemnější pro tvé smysly.”
“Mýlíš se.”
“Skutečně?” zeptala se. “Zlo je tady. Žije mezi námi. Vždycky žilo a bude žít. To je nezměnitelný
fakt.”
“Tedy naznačuješ, že zlo se nevyvíjí?” zeptal se.
“Ruce zla se nevyvíjejí, ale nástroje, které ty ruce používají, ty se vyvíjejí.”
Vzdychl a pohladil se po svém plnovousu. “Tak mi řekni, co je motivem zla?”
“Moc.”
“Jen moc?”
“Ano, to je ten motiv, protože s mocí můžeš mít všechno ostatní, po čem toužíš.”
“A jaká je potom příčina této touhy po moci. Co způsobuje zlo?”
“To se mě opravdu ptáš?”
Přikývl a sledoval ji s velkým zájmem.
Začala mluvit, ale pak se odmlčela. Pak znovu, zvedla svoji ruku, jako by chtěla odpovědět, ale její
ruka spadla zpět na podpěrku křesla. Její obličej zachvátil vřelý zmatek.
“Byl jsem přespříliš opravdový?” zeptal se s úsměvem.
“Ne, myslím, že jsem o tom nikdy předtím neuvažovala.”
“Tak o tom uvažuj teď.”
“Já uvažuji…” zavřela oči. Uplynula minuta. Pak se její oči otevřely a ústa promluvila. “Zlo, stejně
jako dobro, je způsobeno jedinou silou. Jedinou silou rozdělenou vedví. Ty dvě se pak zase stávají
jedinou.”
“A tato jediná síla… je dobrá nebo zlá?”
“Nemůže být ani jedním.”
“Ale děti se podobají svým rodičům, ne?” zeptal se.
„… Ano… ale toto nejsou zvířata ani lidé. To jsou nezrozené energie.”
“Energie, ach, takže ty se nepřizpůsobují materiálním světům. To chceš říci?”
“Myslím, že ano.” Přikývla strnule jako někdo, kdo postrádá přesvědčení.
“Jestliže zlo a dobro mají stejný zdroj, tak jaký je příčinný účel toho zdroje?”
“Ptáš se mě, proč Bůh vylil dobro a zlo na stvoření?” zeptala se.
“Ptám se, proč by Prvotní Zdroj stvořil dobro a zlo, kdyby se zlo vždy jen snažilo získat moc nad
dobrem, a proto by dobro bylo manipulováno tak, aby se stalo jen povolným pěšákem zla.”
Složila si ruce na klíně a znovu zavřela oči. “Všechno spolu souvisí, že?”
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“Ano, pokud to myslíš energeticky.”
“Jestli je to tak, pak oddělenost je iluze. Dobro a zlo nikdy… nikdy nejsou oddělené.” Zašklebila se,
když její poslední slovo vstoupilo do místnosti.
“A když od sebe nejsou nikdy oddělené, nemůžeš prostě jedno klasifikovat jako dobro a druhé jako
zlo. Je to tak?” zeptal se.
“Ano.”
“To, co oddělovalo, bylo naše vnímání událostí v prostoru a čase,” nabídl. “Copak není pravda, že
prostor a čas jsou tím, co odděluje události, činy a slova tak, že jedno je zlem a druhé dobrem?”
“Ano…”, odpověděla. Její odpověď byla zabarvena nechutí.
“Děsí tě ten závěr?”
“Ano.”
“Proč?”
“Protože my jsme těmi tvůrci oddělenosti, a proto tvůrci dobra a zla… jsme to my. Jsou to lidé.
Jsou to vnímající stvoření.”
Nechal její slova utichnout. Pak vzhlédl na kamennou klenbu, která lemovala strop. “Naše souzení
vytváří dobro a zlo…”
“Ale zlo existuje! Je tam. Vím to. Viděla jsem ho. Nestvořila jsem ho já ani mé odsuzování.” Její oči
se mocně zaleskly.
“Víš to jistě?”
Hluboce se nadechla a pak zadržela dech déle, než to dělala normálně. Vzduch byl vlhký a chladný. “Ne… teď už ne.”
“Pak tedy zlo není tam. Je zde,” ukázal na svou hlavu. “A zde,” ukázal na své srdce.
“Je to naše chyba…” zašeptala.
Postavil se na nohy a šel na konec masivního stolu. “Není to o chybách ani o závadách. Je to o
kultuře separace.”
Nad vzdáleným koncem stolu ve výšce asi dvou stop se začala vznášet vysoce koncentrovaná
koule světla - ne větší než dva palce v průměru. Dotkl se jí svým ukazováčkem. Okamžitě se otevřela
do širokého panoramatu holografických objektů. Vybral jeden, který vypadal jako pták s roztaženými
křídly. Panorama se okamžitě změnilo na moře mihotajících se světýlek v širokém spektru barev, které
vyplnily prostor nad stolem.
“Každé z těchto světel je planetou, na které žije náš druh. Žije v DNA. Jakmile je na planetě, je
vždycky součástí planety.”
Její obličej zračil úžas. Pomalu se postavila, šla podél stolu a obdivovala cestou ta světla. “Můžu…
se jich dotknout?”
Přikývl.
Když se její ruka dotkla malého světýlka poblíž ní, otevřelo se do velké, poloprůhledné koule, která
měla zhruba osm stop v průměru. Objevila se masa různě zbarvené země. “Co znamenají ty barvy?”
Přišel blíže k ní. “To není pro naši konverzaci důležité. Důležité je, že sis vybrala tuto planetu.”
“Byla to jen…”
„… Ne, nebyla.”
“Nebyla co?”
“Náhodná volba.”
Na obličeji se jí objevil zmatek. Rozhlédla se kolem na milióny světel zářících v širokém spektru barev. “Ale proč právě tato planeta? Proč myslíš, že jsem si ji vybrala?”
Usmál se. “Často si myslíme, že my si vybíráme, zatímco jsme vlastně vybíráni.”
“Říkáš… že si mě vybrala? Proč? Proč by si vybrala mě?”
“Proč se jí nezeptáš sama?”
Soustředila se na planetu a oceňovala její krásu a přítomnost. “Nevěděla jsem, že s ní můžu komunikovat… myslím s tou planetou… je to jen počítačová simulace, že?”
“Zeptej se jí,” opakoval.
Narovnala se zpříma, zhluboka se nadechla, krátce se mu podívala do obličeje a pak plaše vyloudila svoji otázku. “Uvažuji, když sis mě vybrala, tak proč sis mě vybrala?”
Žádná odpověď. Podívala se na něj.
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“Někdy to chvíli trvá. Buď trpělivá.”
Znovu se obrátila k té kouli a sledovala, jak pomalu rotuje nad stolem. Přestože byla tak malá, stále
z ní vyzařovala velitelská majestátnost.
“Tvé jméno?” zeptala se planeta.
Byl to hlas, který k ní přicházel z jakési neznámé divočiny, kterou nikdy předtím necítila. Byl to hlas
s tak dokonalou harmonií, že se okamžitě uvolnila.
“Já jsem…”, zaváhala. Nemohla si vzpomenout na své jméno. Najednou se vyděsila. Ještě se jí nikdy nestalo, že by nevěděla, kým je.
“Tvé jméno?” zeptala se planeta přesně stejným tónem.
“Doufám, že si nebudeš myslet, že jsem podivínská nebo nezdvořilá, ale zdá se, že zrovna teď si
na své jméno nemůžu vzpomenout.”
“Prostě jsem si tě vybrala,” zanotoval hlas. “Každé světlo na tomto stole si tě vybralo. Každé z nás.
Můj zájem o tebe není jedinečný, avšak je lépe vyslovený.”
“Proč?” zeptala se.
“Já existuji jako platforma pro život. Já jsem jeviště, na kterém se odehrává tolik dramat, že si to
nelze ani představit. Tato dramata se prohrabávají až do života jedince, mnohdy skupin jedinců a někdy, velice zřídka, se dotýkají až úrovně mého vlastního jáství. Jedna taková událost přichází. Stane
se brzy a já jsem nikdy nic podobného ještě nezažila.”
“A já jsem součástí té události?”
“Jsi jejím počátkem.”
Zaklonila hlavu a přimhouřila oči. “Jak to…?”
“Ty už jsi na mně byla mnohokrát. Znáš mě, ale podobně jako jsi zapomněla své jméno, zapomněla jsi i na mne… na nás.”
“Proč? Myslím, proč jsem zapomněla?”
“Jsi na místě, kde se vize provrtává sama k Sobě a v tomto prostoru musíš nechat všechna svá inkarnační jáství stranou. V této přítomnosti pro ně není místa. Ona žijí v minulosti a v budoucnosti.
Jsou to přívěsky času. Ty jsi plamenem jádra, kolem kterého ožívají všechny tvé projekce. Existují
jisté tvoje části, které žijí v tomto výjevu světla a jsou zahalené ve zvířecích skořápkách, ale ty bys je
nepoznala, kdybych ti je ukázala. Ty jsi tímto plamenem jádra.”
Zjistila, že nekontrolovatelně mrká. “Jak můžu být počátkem? Jak bych mohla způsobit tuto… globální událost?”
“Počátek je jedna věc, příčina druhá. Příčina není z této domény. Neexistuje nic, kam by ses mohla
podívat a najít ji. Je to před a poté, co existuje tento vesmír. Je to tvůj i můj zdroj. Příčinou jsou všechny věci. Počátek je tehdy, když se příčina stane jedinou věcí. Ty jsi touto jedinou věcí.”
Ustoupila o krok vzad, a pak další a další. Ucítila na svých zádech chlad kamenné zdi a tak se zastavila. Svůj pohled od planety přitom vůbec neodvrátila. “Řekla jsi, že jsi nikdy předtím tuto událost
nezažila. Já ano?”
“Možná…”
“Co je touto událostí?”
“Je to experiment, takže nevíme.”
“Jak tedy víš, že tato událost přichází?”
“Příčina je všude. Promlouvá a já naslouchám. Vysvětluje a já se připravuji.”
“Jen k tobě?”
“Ne, bylo to předpovězeno i druhým, ačkoliv nemůžu říci, v jakém rozsahu.”
Pomalu udělala krok kupředu. “Říkala jsi, že jsem tou jedinou věcí… počátkem. Čeho jsem počátkem?”
“Budeš zrozena do globální katastrofy.”
“Co tím myslíš?” téměř vykřikla.
“Přesná povaha této katastrofy není pochopena, jen to, že bude globální a nastane z té příčiny - nikoliv člověkem. Dotkne se života ve všech dimenzích. To je ta příčina. Počátkem, což jsi ty, je založení plamene jádra na mém povrchu.”
Zírala na jemně rotující glóbus a uvažovala, jestli cokoliv z toho, co slyšela, je možné. “Za jakým
účelem?”
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“Zlákat mé obyvatele ke globálnímu přetvoření kultury.”
“Jak to udělám?” Cítila, jak kroutí hlavou. “Jak?”
“To nevíme.”
Na chvíli se podívala na svého hostitele, který jen zíral zpět na ni. Pak se otočila ke kamenné zdi a
zkřížila si paže, jako by jí byla zima nebo byla zmatená. Kdokoliv by se díval, nepoznal by mezi tím
rozdíl.
“To je důvod, proč jsem zde? Ty jsi mě chtěla přimět, abych vykonala toto poslání? Abych se nabídla.”
“Uděláš to?”
“Jak bych mohla odmítnout?”
“Nemůžeš.”
“Proč ne.”
“Je to tím, čím jsi.”
Otočila se, aby se podívala na planetu, potom na svého hostitele. “Ty jsi mě pozval do této komnaty, abys mě přiměl ke svému plánu přetvoření celé planety, a přitom jsi začal konverzaci diskuzí na
téma dobra a zla. Proč?”
Usmál se na její otázku. “Protože to, co je zapomenuto mezi těmito předpokládanými nepřáteli, je
láska. Je jako květina, která je sevřena v čelistech svěráku. Čelisti - jedna dobrem, druhá zlem, jsou
svírané jedinou silou, jedinou příčinou. Je to záměr. Vždycky to byl záměr. Příčina je tou jedinou silou,
která je schopná držet záměr, protože jen příčina je ve všem. Chtěl jsem, abys to věděla, protože na
své misi se setkáš s takovým zlem, že toto si budeš potřebovat pamatovat nade vše ostatní.”
Náhle se zatřásla, jakoby najednou byla odhalena nějaká strašná vzpomínka. “Jestli chceš, abych
to udělala, radši už mi nic neříkej, nebo to odmítnu.”
Chtělo se jí odejít, ačkoliv neměla v mysli žádný cíl. Chtěla se probudit v novém světě, kde by bylo
bezpečí, milovaní, o které by mohla pečovat a kde by se vzduchem nesla píseň života. Dříve bývala
bojovníkem. To věděla, ale neměla jasno v tom jak, kde či kým byla. Jistá její část chtěla více času k
odpočinku, více času, aby mohla být svým jednoduchým jástvím, ale přitom věděla, že to, co planeta
řekla, je pravda. Nebylo pochyb o příčině jejího zrození a existence. Bylo to její nepopiratelné, absolutní poslání, být plamenem, bez ohledu na to, jak temná je doba, jak silný je vítr.
“Jsi si jistá, že si vzpomenu?” zašeptala.
“Připomenu ti to.”
“Jak?”
“Budu s tebou.”

Kapitola 5 - Pohřeb
Sanjur otevřel dveře, probuzený ze svého dopoledního spánku hlasitým zaklepáním. Byla to Eleanor, která měla na sobě své džíny a bílý svetr ke krku přes světle žlutou polo košili.
“Omlouvám se, Sanjure, ale Raji zemřel.” Její oči byly měkké, když natahovala svou paži k Sanjurově ramenu. “Mrzí mě to.”
Sanjur ustoupil do apartmá, Eleanor ho následovala a zavřela za sebou dveře. Sanjur potřásl hlavou a posadil se do křesla v obývacím pokoji. “Kdy?”
“Někdy během noci.”
“Musíme ho pohřbít,” oznámil Sanjur reflexivně.
“Je tu Terran?”
“Ne, asi je s nějakým ze svých učitelů.”
“My obvykle náš personál nepohřbíváme. Děláme kremaci. Pokud budeš chtít pohřeb, budeme to
muset zařídit jinak.”
“Ano, prosím, udělejte to tak,” řekl Sanjur. “Může to být dnes odpoledne?”
“To možná nepůjde, ale zjistím to… dobře?”
“Je to náš zvyk.”
“Chápu. Prostě jen nevím, jak rychle to půjde zařídit.”
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Eleanor se posadila vedle Sanjura. “Znal jsi ho dobře?”
“Ne, byl to spíše spolubojovník než přítel. Ale nejsem si jist, jestli bychom bez něj z Mashhadu odletěli.”
“Pošlu zprávu Terranovi a oznámím mu tu novinu. Mám číslo na naše Zdravotní oddělení. Tam
mají jeho tělo, než přijdou další instrukce. Poté, co si promluvím s Terranem, zavolám jim a uvidím, co
budou schopni do dnešního odpoledne připravit. Dobře?”
“Říkali něco o příčině smrti?”
“Myslí si, že to bylo krvácení do mozku způsobené výbuchem.”
Sanjur tiše seděl a jak Eleanor domluvila, přikývl. “Terranovi se ta novina nebude líbit. Na oběti je
velice citlivý.”
“Oběti?”
“Kolik lidí přišlo o život, aby ho sem dostalo.”
Teď byla řada na Eleanor, aby tiše přikývla hlavou. Postavila se a shlédla na Sanjura. “Kdyby člověk měl obětovat svůj život pro druhého, kéž by to byl někdo, jako je Terran.”
Sanjur vrhnul krátký, chápající úsměv, pak se postavil a doprovodil ji ke dveřím. “Díky, že jste přišla
osobně.”
“Samozřejmě.”
Poté, co odešla, přistoupila k jednomu z pagerů, které byly na chodbě, a vytočila svůj kód: E0202.
“Kde je Terran Kahn?”
“Moment, prosím.”
Následovala pěti sekundová pauza. “Je v apartmánu Nury Yonan, pokoj 1242.”

Kapitola 6 - Zoo
Zaklepání na dveře bylo tichoučké. Jeho původcem mohla být klidně kočka nebo něco velmi malého. Nicméně dveře se otevřely a Terran beze zvuku vstoupil.
“Můžeme se posadit tam,” řekla Nura a ukazovala na stůl se čtyřmi židlemi, který byl osvícený křišťálovým lustrem, jemuž chyběly dvě ze šesti žárovek. Její pokoj byl zařízen téměř identicky jako Terranův, ale byl větší. Byl také umístěn na samém konci chodby, což mu dodávalo pocit většího soukromí.
“Bude perština v pořádku?” zeptala se a pokoušela se vypadat přirozeně.
“Ano, perština je v pohodě.”
Šel ke stolu a pozorně si při tom prohlížel místnost. “Jak dlouho jsi tady?” zeptal se Terran, když si
sedal. Znal již odpověď, ale při jeho snaze o navázání rozhovoru se to zdálo být vhodnou otázkou.
“Tři měsíce a 12 dní v tomto konkrétním apartmá. O dva týdny déle, když bys počítal i dobu, kdy
jsem přišla do tohoto zařízení. Máš hlad?”
Zůstala stát poblíž kuchyně jako nervózní vítr, který si není jistý svým směrem. “Mám různé ovoce,
dokonce i zbytek těstovin z noci. Byly docela dobré.”
Terran zakroutil hlavou. “Jen trochu vody. Díky.”
Rozhlédl se po místnosti. Byl tu přítomen živý minimalismus. V rohu jídelny byl umělý fíkusový
strom, jehož listy se kroutily v podivných vzorech a jen jeden nebo dva vypadaly přirozeně. “Kdy jsi
dostala ten strom?”
“Ty žádný nemáš?”
“Ne.”
“Myslela jsem, že je to standardní vybavení,” Nura se nešikovně zasmála. “V každé místnosti, ve
které jsem byla, nějaký podobný tomuto byl. Vypadají příšerně, že?”
Vrátila se do jídelny, posadila se a na stůl položila dvě sklenice vody. “Nabídni si.”
“Díky,” řekl Terran.
“Jsi nervózní?”
“Kvůli čemu?”
“Návštěva prezidenta Stantona. Slyšela jsem, že přijíždí hlavně kvůli tomu, aby si s tebou promluvil.”
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“Setkala ses s ním někdy?” zeptal se Terran a vyhnul se tak její otázce.
Nura zakroutila hlavou, shlédla dolů a trochu zatápala po své sklenici. “Ne, neprojevil o mě zájem.”
“Proč?”
“A proč by měl?” zeptala se Nura.
Terran si loknul vody a ztlumil svůj hlas k šepotu. “Myslíš, že poslouchají?”
Nura pomalu strnule přikývla, své oči zapíchnuté do jeho.
Terran si přikryl svá ústa sklenicí vody. “Pozorují?”
Ona znovu přikývla. Také podržela sklenici u svých úst. “Koupelna je jediné místo, které je bezpečné. Následuj mě, až tam půjdu.”
Terran přikývl a pak pokračoval svým normálním tónem. “Děkuji za vodu.”
Pokoje v 10. patře byly deset podlaží pod zemí. Množství hluku z vnějšího prostředí bylo zanedbatelné. Bzučení chladničky bylo nejtišším strojovým hlukem. Teplota v tom podlaží byla na stabilních 65
stupních Fahrenheita bez jakéhokoliv vytápění. Ventilátory vzduchu tiše šeptaly, ale v noci, když nebyl
přítomen žádný jiný zvuk, který by je zamaskoval, byly slyšitelné.
“Máš nějaké spolubydlící?” zeptal se Terran.
“Ne, ale mám psa-robota jménem Daisy.”
“A kde je Daisy? Nikdy jsem žádného robota neviděl.”
“Nabíjí se u mě v ložnici. Ukážu ti ji později.”
Terran přikývl, loknul si vody a opřel se do křesla. “Jak tě našli?”
“FRC?”
Přikývl.
“Po Sunrotu byly školy v mé vesnici zničeny. Teprve po třech letech jsme opravili a otevřeli první
školu. Velký národ financoval stavbu a většina z nás byla nadšena, že může znovu chodit do školy.
Nicméně můj otec nebyl jedním z nich. Věděl, že moje inteligence je taková, že přitáhne pozornost
Velkého národa a to si nepřál.”
“Proč?”
“Nechtěl mě ztratit. Moje matka zemřela krátce po mém porodu. Byla jsem prvorozená, takže jsem
byla jedinou otcovou spojnicí k ní.”
“Bránil ti v chození do školy?”
“Ne, ale jenom proto, že já jsem na tom trvala a měli jsme spolu dohodu,” odpověděla Nura s
úsměvem. “Bylo mi řečeno, že mám držet svou inteligenci na normální úrovni a tak mi dovolil chodit.
Taková byla naše domluva.”
“Co se stalo?”
“Dodržela jsem naši dohodu, nebyla to moje inteligence, co přitáhlo FRC… byly to mé léčitelské
schopnosti.” Nura zaváhala a její obličej potemněl.
“Prosím, pokračuj.”
Nura sepjala ruce kolem své sklenice a zhluboka se nadechla. “Jedna z mých učitelek byla nešťastnou náhodou pořezána. Jednou v noci šla domů po nějakém nestabilním chodníku a spadla na
nějaké střepy z rozbité lahve, které jí pořezaly zápěstí a ruku. Když ji našli, ztratila už mnoho krve.”
“Zrovna jsem se učila s malou skupinou studentů, když jsme uslyšeli ten rozruch. Přinesli ji na
ošetřovnu. Byla téměř v bezvědomí… mátožná. Byla to přece moje učitelka… já… nevím, co to do mě
vjelo, ale běžela jsem k ní. Byli tam další dva učitelé, kteří už to vzdali. Neměli potřebné lékařské vybavení, aby jí dali transfúzi a nejbližší lékařské středisko bylo několik kilometrů vzdálené. Což bez
auta nebo náklaďáku bylo jako sto kilometrů.”
Oči Nury se kamsi vzdálily, rozpolceny mezi minulostí a přítomností. Její hlas byl vzdálený a Terran
věděl, že znovu prožívá ten zážitek.
“Když jsem přiběhla ke své učitelce, měla otevřené oči.”
Zeptala se mě. “Nuro, jsi to ty?”
“Ano… jste v pořádku?”
“Cítím se slabá… malátná… co… co se stalo?”
“Nevím…”
“Já umírám… ach ne… ne…” Její tělo se třáslo. “Já umírám… mé děti… moji studenti… můj manžel… zrovna jsem šla domů, sledovala hvězdy… ach ne…”
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“Budete v pořádku.”
“Proč je mi taková zima… a jsem tak unavená? Jsem promočená?”
Nura se obrátila na jednoho z učitelů se zoufalstvím v obličeji. “Potřebuji nějaké přikrývky!”
Za ní se ozvalo šustění energie a najednou přes ni byly položeny silné přikrývky.
“Zůstaňte s námi, prosím,” řekla Nura a sledovala, jak se oči její učitelky obracejí vzhůru do hlavy.
“Jsem tak unavená… cítím, jak mě něco… táhne.”
Nura se soustředila na obroučku jejích brýlí, její přítomnost byla ještě intenzivnější.
“Když jsem ji slyšela říkat ta slova, věděla jsem, že mám jen pár sekund, abych něco udělala. Tak
jsem zavřela oči a modlila se… Nevím jak, kde, kdo. Prostě jsem opustila své tělo a dožadovala se,
aby ona byla ušetřena. To bylo vše, co jsem si mohla pomyslet…” Hlas Nury se zatřásl a pak se náhle
ztišil. “Pak jsem ucítila, jak ve mně vibruje ten zvuk. Celé moje tělo začalo bzučet a já jsem to nemohla
kontrolovat. Cítila jsem, jak to do mě vstoupilo a úplně mě to pohltilo. Neexistovala ve mně žádná část,
která by nebyla součástí toho zvuku. Bylo to naprosto úplně ve mně a já jsem neslyšela nic než tuto
vibraci - byla jako hudba. Proudila skrze mě do mé učitelky. Cítila jsem ten přenos. Odkud to přišlo, to
nevím, ale moje učitelka byla vyléčena.”
Nura se odmlčela, aby se napila vody.
Terran si odkašlal. “Takže tvoje učitelka přežila?”
“Stále učí v té samé škole.” Zasmála se Nura.
“Byl to první případ tvého léčení?”
“Ano.”
“A opakovalo se to?”
Nura sebou trochu trhla a její temperament potemněl. “Ještě s mým otcem, ale nepřežil to.”
“Tvůj otec je mrtvý?”
Nura přikývla.
“To mě velice mrzí, Nuro.”
Místnost ztichla a Nura zírala na svou sklenici vody.
“Jak se FRC dozvědělo o tvých léčitelských schopnostech?”
“Následujícího rána po té příhodě byla moje učitelka odvezena do lékařského střediska. Doktor
prohlásil, že na ní nevidí vůbec žádný problém. Dokonce i její dřívější zdravotní potíže - měla artritidu
a katarakta (šedý zákal) - byly pryč. Doktor nechtěl věřit zprávě, že ztratila mnoho krve, ale rána byla
nepopiratelná. Ovšem o dva dny později zmizela i ta.”
“Dali ji transfúzi krve?”
“Nebylo potřeba… takže moje učitelka byla považována za zázrak, a já… za jeho tvůrce. Stačil jeden telefonát a FRC se dotazovalo, zda bych chtěla být testována. Můj otec je odmítal, ale oni nabídli,
že zaplatí škole peníze a finančně nám pomůžou, což můj otec nemohl odmítnout. Naše vesnice byla
velmi chudá - zoufale jí chyběly zdroje. Tak se o mě začalo zajímat FRC, ne pro můj intelekt, ale pro
to, co skrze mě procházelo.”
Terran si nemohl pomoci a jen zíral na Nuru, jejíž starobylá přítomnost zřetelně popírala tělo 12tileté dívky.
“Chceš prohlídku?” zeptala se Nura a postavila se.
“Ano, to bude skvělé.”
Následoval ji do obývacího pokoje, kuchyně a ložnice, kde mu představila Daisy. Terran si udělal
mentální poznámku, že se musí zeptat, jestli by také mohl dostat psa-robota. Daisy byla modelována
podle rasy Labrador. Měla světle hnědou srst s jemným nádechem červené a bílými šmouhami kolem
chlupů poblíž tlap. Daisy bylo dobré jméno pro její temperament, neboť byla docela přátelská. Bylo
zřejmé, že Daisy má s Nurou vztah a zpočátku se Terrana trochu bála. Programování AI (Artificial
Intelligence - Umělé Inteligence) bylo působivé.
“Kolik jich tady mají?”
“Myslíš robotů-psů jako Daisy? Ty taky nějakého chceš, že?”
“Myslím, že ano.”
“Daisy mi dala Eleanor. Asi jich budou mít více. Já jsem další neviděla, ale v tomto komplexu je
mnoho míst, na kterých jsem nikdy nebyla.”
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Nura se posunula na chodbu, pak zacouvala do koupelny a vypnula světla. Terran ji následoval,
stejně jako Daisy, ale Nura Daisy jemně navedla ven. “Tady je to příliš malé, Daisy, počkej v kuchyni.
Nebudeme tu dlouho.”
Nura zavřela dveře. “A toto je koupelna…” řekla a protáhla se kolem Terrana.
Posadila se na zem a poplácala na podlahu. Terran se k ní připojil a naklonil se k ní, když začala
hovořit.
“Jejich zasahování končí zde,” zašeptala a její oči kmitaly po malém prostoru. Mluvila tišeji než šepotem. Dále než šestnáct centimetrů slova těžce padala z útesu slyšitelnosti. “Nemáme moc času,
takže půjdu přímo k věci… odpusť mi.” Hluboce se nadechla. “Cítím se tady jako laboratorní králík.
Nemám žádné soukromí ani svobodnou vůli. Všechno je řízené, dokonce i jídlo, které jím; šaty, které
oblékám; lekce, které dostávám. Všechno. Nemám žádnou vnější komunikaci. Nikdo z mých přátel ani
učitelů z domova mě nemůže kontaktovat, ani já je. Ty jsi první osoba, která vůbec… která vůbec
vypadá jako já.”
Terran ani nemrknul. Pomalu přikývl, své oči fixované na jejích.
“Nestěžuji si na fyzické zacházení,” pokračovala, “všichni jsou ke mně velmi laskaví a ohleduplní,
zvláště Eleanor. Ale mám takový jemný pocit, že mě nikdy nepustí ze svého sevření a toho se obávám. Já nejsem nějaký jejich domácí mazlíček nebo objekt experimentování… já mám svůj vlastní
plán.”
“Proč mi to říkáš?” zeptal se Terran.
Nura pohlédla pryč, její oči trasovaly záhyby na slonovinově zbarveném závěsu od sprchy. “Ty jsi
jako já. Přišli jsme ze stejného místa.” Zatřásla hlavou. “Jen jsem chtěla, abys to věděl. Buď opatrný.
Oni mají pocit, že tě vlastní. Jsi jejich majetek. Nemáme žádnou svobodu. Nemůžeme odsud odejít.
Tady to je jako lidská zoo, jen zdejší vzorky jsou géniové - nebo přinejmenším někteří z nás.” Usmála
se a fingovala pokoru.
Terran se postavil a pomohl Nuře na nohy. Pak rychle promluvil ve stakátu vět. “Rozumím tomu, co
říkáš. Potřebuji více času, abych poznal jejich program. Jakmile ho budu znát, budeme vědět, co máme udělat a kdy to máme udělat. Buď trpělivá.”
V dálce se ozval zvonek u dveří.
“Hlídači v zoo nás jdou zkontrolovat,” řekla Nura s trpkým úsměvem.
Když se otočila, aby otevřela dveře od koupelny, Terran se dotkl jejího ramene. Nura se s očekáváním otočila.
“Jsme přesně tam, kde si přejeme být,” řekl Terran. “Nevnímej to jako vězení. Dobře?”
Nura přikývla a uvažovala, jestli je tak naivní nebo tak moudrý.

Kapitola 7 - Je to proroctví
Trevora kromě hluku motorů nic nerušilo a tak se cítil ospale. Jídlo na palubě sestávalo z jehněčí
kotlety s citrónovými bramborami. Vynikající! Pravděpodobně by nepotřeboval burgundské víno, ale
jehně bez vína, to by bylo prostě do nebe volající přehlédnutí.
Trevor Stanton byl Prezidentem Heliosu. Helios byl výkonnou světovou vládní větví, také známou
jako Velký národ.
Včera v noci Trevor oslavoval své šedesáté prvé narozeniny a stále byl vyřízený z obžerství na své
párty. Střízlivě řečeno, Trevor byl muž úhledného vzhledu s atletickou postavou a nepopiratelným
duchem, který inspiroval ty privilegované, aby pracovali pod ním - což vlastně byli všichni. Jeho hlava
s vlasy tmavými jako soumrak byla ozdobena stříbrnými pramínky, které jako švy umožňovaly pozorovateli vidět do jeho hlavy. Už dva dny se neholil, takže jeho strniště bylo jako smirkový papír.
Trevor se vždy pokoušel budoucnost stlačit do přítomnosti, za což byl široce obdivován politickou
inteligencí jako vizionář. On formoval praktická řešení. Avšak jeho řešení převážně nebyla produktem
spolupráce. Existovali tací světoví vůdci, kteří v tichých chodbách šeptali, že Trevor Stanton je samovládce. V prvních třech letech Sunrotu jím byl.
V dekádě, která následovala, investoval svůj čas do toho, čemu zasvěcenci v Heliosu říkali: Program Restartu Technologií (angl. Technology Reboot Program - TRP). Jeho soustředění na tento
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program bylo následkem jeho posedlosti navrátit společnost do její před-Sunrotové technické vyspělosti, kde by lidstvo tajně přešlo linii nesmrtelnosti díky vědě klonování.
Trevor předvídal, že nejlepší cestou, jak zajistit sjednocení světové populace, bude skrze úmyslné
urychlení jediné kultury postavené kolem technologie. Technologie, argumentoval, je jedinou cestou,
jak sjednotit planetu. Náboženství selhalo. Politici selhali. Ekonomika selhala. A příroda, ta je všechny
trumfla, protože ta má nos ponořený tak hluboko do pekelné jámy, že jen technologie ji může zachránit. Technologie, to bylo to nejspolehlivější, co lidstvo mělo a bude to právě technologie, která odpoutá
lidskou nesmrtelnost. Přinejmenším pro ty privilegované.
Lidský Klonovací Program (angl. Human Cloning Project - HCP) byl absolutní vrchol TRP, ale jen
malá frakce Heliosu věděla o jeho existenci. Jeho primární zařízení sídlilo v tajné laboratoři za Hamburkem v Německu. Před Sunrotem tato stejná laboratoř úspěšně prováděla experimenty v lidském
klonování, ale bez vládního souhlasu. Bylo vytvořeno více než sto dvacet lidských klonů, ale jejich
kritickou vadou byl nedostatek přesnosti shody, jak co se týká inteligence, tak délky života.
Kdyby originální dárce měl IQ rovno 100, jeho klon by měl IQ mezi 50 a 55. To byl obrovský nedostatek přesnosti shody. Nikdo nechtěl být nesmrtelným pitomcem. Délka života klonů byla zhruba poloviční co normální, asi kolem třiceti pěti let. Nesmrtelnost by byla přitažlivá jen tehdy, kdyby inteligence dosahovala 95 procent shody nebo více; a délka života by byla srovnatelná nebo delší než jeho
originální protějšek.
Inteligenční shoda byl klíčový zájem dvou nejdůležitějších Trevorových iniciativ: Fakultní Výzkumné
Centrum - které mělo zajišťovat nábor nejbrilantnějších myslí ke klonování; Projekt Lidského Klonování vedený Heliosem - jehož úkolem bylo rozmnožení ultra-vysoké inteligence. Trevor Stanton měl vizi,
že vytvoří skrytou třídu lidstva, která bude složená z klonovaných UHIQů a která urychlí Program Restartu Technologií tak, aby klíčoví vůdci, jako je on, mohli žít navěky skrze linii klonů. Tyto klony budou
jejich zrcadlem, budou mít jejich DNA, jejich vědomí, jejich cíle a záměry. Tato linie vůdců zajistí kontinuitu Heliosu a Velkého národa. To byla vize, která inspirovala téměř vše, co Trevor dělal. Avšak jen
jedenáct jím jmenovaných členů Vedoucího Koncilu znalo tento plán.
Trevor Stanton byl vůdcem, který zastavil počátek strašného vypuknutí nemocí a co bylo pro mnohé ještě důležitější, znovu zprovoznil Internet. Ne, že by za to byl zodpovědný pouze on, ale on vedl to
úsilí. Zásluha patřila jemu, protože on nebyl mezi těmi Undergroundisty, kteří ponechali občany starat
se vprostřed chaosu Sunrotu sama o sebe. Trevor Stanton byl od prvního dne v místě exploze a vedl
potrhané zbytky lidstva - ať už byly jakkoliv nejisté - ke stabilnímu životu, který se postupně materializoval pod jeho vedením.
Sunrot nemilosrdně odhalil samolibost vůdců, kteří sběhli ze své služby veřejnosti do podzemních
útočišť, za účelem vlastní bezpečnosti a pohodlí, neboť tam byli izolováni před výtržnostmi, nemocemi
a nedostatkem všech představitelných zdrojů. Tito politici a vojenští vůdci se objevili po měsících,
někdy letech skrývání v relativním komfortu svých úkrytů, jen proto, aby zjistili, že v nových společnostech, které se kolem nich objevily, jsou opomenuti. Nebylo jim více důvěřováno a v nových komunitních městech Velkého národa byli umístěni do nízkých postů. Ať už byla jejich minulá prestiž v pojmech sociálního postavení jakákoliv, nyní byli nejnižšími z nejnižších.
Trevor Stanton měl jen jedny skutečné nepřátele: Ty, ze staré školy.
Ti ze staré školy - to byl pejorativní název používaný pro popis fanatiků islámské kultury. Nemuselo
se o nich nutně uvažovat jako o teroristech, ale byli prostě mimo “stan” Velkého národa, a proto byli
nepředpověditelnými potenciálními protivníky globální jednoty.
Před Sunrotem, do roku 2020, Spojené Státy v podstatě upustily od svého úsilí ovlivňovat dění na
Středním Východě a v částech Jižní Asie včetně Pákistánu. Ztratili svůj záměr vměšovat se do této
části světa a následkem toho byl rozkvět vlivu fundamentalistů. Nicméně po devastujícím úderu Sunrotu byly nepřátelské národy jako Izrael a Irán strčeny do Velkého národa jako spolu-závislí a nejistí
spojenci. Žádný národ si nepřál být vně ochraňujícího stanu, avšak v hrstce národů zůstali Ti ze staré
školy nepřipojení, ačkoliv tajně. Přízraky skrývající se v chodbách nesnášenlivosti. Vyvolané bezcharakterní jednotou, která padla na svět jako starobylá tapisérie člověka proti přírodě. Člověk proti člověku bude muset počkat, až přijde na řadu.
Boeing 777X se prořezával ledově modrou oblohou, která byla příležitostně tečkována mraky. Byl
to let z Olympie do Denveru. Olympia byla hlavním městem Velkého národa a sídlem Heliosu. Prezi-
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dent Stanton letěl na návštěvu Fakultního Výzkumného Centra zdánlivě proto, aby zkontroloval vývoj
jejich Programu Restartu Technologií, avšak také zde byl pronikavý zájem setkat se s jejich nejslibnějším UHIQ, Terranem Kahnem.
“Zdřímneš si?”
Trevor se podíval vedle sebe na svou Personální Vedoucí, která stála v uličce. Na jeho tváři se
zformoval prázdný výraz. “Pokud nemáš něco důležitého k diskuzi, tak šlofík zní jako skvělý nápad.”
Zhou Hu, Trevorova Personální Vedoucí, si sedla vedle něho a narovnala si své přiléhavé elastické
kalhoty, které se rozhodly se na ni plazit. Bylo jí třicet šest, byla drobného vzrůstu - pět stop bez podpatků - měla trochu nadváhu a tlusté nohy. Měla brýle s černou obroučkou a silnými čočkami, které si
vždy tlačila nahoru na nos jako Sisyfos.
“Pročítala jsem si nejnovější zprávu z HCP a našla jsem něco zajímavého.”
Trevor zavřel oči, jako by říkal, čekám.
Zhou si odkašlala a shlédla na nějaké své poznámky, které si zapsala do svého žlutého poznámkového listu. “Víš, proč koeficient shody stoupl na 92 procent?”
Jeho kymácející se hlava byla jako loď na moři.
“Nějaký student v Berlíně vyřešil problém. Jeho vzorec byl odpovědí, kterou naši nejlepší vědci
hledali a nemohli najít.”
“Proč mi to říkáš?”
“Tento student byl v našem ALIGN centru v Berlíně. Byl tam…” Zhou se podívala do svého notesu,
„… téměř čtyři roky.”
“Dobře…” řekl Trevor unaveně. “Říkáš, že byl v našem ALIGN centru. Kde je teď?”
“Právě ho přesunuli do HCP v Hamburku.”
“A jak se jmenuje?”
“Malik al-Hashimi. Je z Iráku.”
“Samozřejmě, že je odtamtud,” zasmál se Trevor. “Co se to děje na Středním Východě?”
“Nezeptáš se mě na jeho věk?”
Trevor se otočil na Zhou jako světlo majáku. “Prosím tě, neříkej mi, že je mu dvanáct.”
Zhou přikývla. Její ústa se na okamžik rozšířila, ale pak se její rty rychle vrátily do pevného sevření.
Trevor hluboce vzdychl. “A který z nich myslíš, že to je?”
“Je to proroctví,” řekla a dívala se skrz obroučky svých brýlí.
Trevor hluboce vzdychl. “Už jsi se svou zprávou hotová?”
“Ne. Plánuji dokončit ji, jakmile budu mít možnost je pozorovat.”
“Terrana a Nuru?”
“Ano.”
“Chceš je jen pozorovat?”
“Mohla bych položit i pár otázek,” připustila Zhou.
“A ty si stále myslíš, že jsme našli Mahdi, Krista a antikrista? A že všichni jsou ze Středního Východu a všem je 12 let?”
“Nevím. Jak jsem říkala, je to proroctví. Kdo ví? Prostě to stojí za průzkum, to je všechno.”
“Průz-kum...” Trevor vypouštěl ty slabiky pomalu ze svých úst a nechal je viset ve vzduchu, než byly rychle umlčeny hukotem letadla. “Dobrá, těším se na čtení tvé zprávy a jak jsem slíbil, nepřipíšu ti
za ni žádnou zásluhu. Za předpokladu, že ji budu moci sdílet s Vedoucím Koncilem.”
“A když se tě zeptají, kdo tu zprávu napsal, tak za předpokladu, že ji budeš s Koncilem sdílet, jak
jim odpovíš?”
“Připomenu jim, že jsem to já, ksakru, kdo je prezidentem Heliosu a že je to nemusí zajímat.”
Zhou ztuhla. “Bylo by lepší, kdybys tu zásluhu vzal na sebe.”
Trevor se podíval na Zhou. Bála se. Její nemilosrdnost v analýze jakékoliv situace si získala Trevorovu důvěru. Jestliže cítila strach z Vedoucího Koncilu nebo z jakéhokoliv z těch tří UHIQ, bylo to proto, že k tomu měla důvody. To Trevor věděl. A to způsobilo, že se před svou odpovědí odmlčel.
“Jestli si to tak přeješ, tak to tak udělám.”
Zhou přikývla a vynutila náhražku úsměvu. “Prosím tě ještě o jednu věc. Neříkej nikomu, že o tom
něco vím. Jsem tvoje Personální Vedoucí. Já organizuji. Hospodařím. Jsem ryzí taktik.”
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“Čeho přesně se bojíš?” zeptal se Trevor. “Dáváš jasně najevo, že jsi vystrašená těmito věcmi, ale
já mám z toho nepříjemný pocit, že víš něco, co neříkáš.”
“Prostě to je můj způsob, jak být opatrná při práci s těmito silami.” Zhou se opřela dozadu a přikrčila se ve svém sedadle, jako by hledala pohodlnější pozici. “Jsem zranitelná. Já jsem jen pěšák na
šachovnici. Ty děti mě děsí. Je na nich něco, z čeho mám pocit… jako že tu mají nějaké poslání, kterému my nerozumíme. Něco je sem umístilo…”
“Jako co?”
“Nevím.”
“Oba jsme se setkali s Terranem. Je to docela normální dítě.”
“Nemyslím, že bys plně docenil druh inteligence, kterým on vládne. On není jako my. On zpracovává mnohem více, než dokážeme my. Vidí skrz nás. Cítím to. A to je mu teprve 12,” mumlala si, jako by
ji to zrovna svitlo. “Bože! Ty skutečně chceš jeho intelekt klonovat? Když budeme mít sto klonů z jeho
DNA, co budou dělat? Budou to klony; ne roboti, které můžeš programovat tak, aby byli poslušní.”
“Půjdeme pomalu, neboj se. Víme, že to nebude snadné, ale svět potřebuje tyto intelekty, aby mohl
urychlit TRP.”
“Tyto intelekty? Těchto intelektů bychom se měli obávat. Jsou nebezpečné.”
“Jak? Jakým způsobem jsou nebezpečné?”
“To nevím. Jen říkám, že když je budeme klonovat, nebo jakékoliv z těchto tří dětí, nemůžeme
předpokládat, že je budeme řídit. Jejich intelekty převyšují naše. Copak to nevidíš?”
“Ne, myslím, že ne. Co je špatného na tom, když přivedeme jejich intelekty na projekty, které pomůžou urychlit TRP? Zrovna jsi řekla, že to dítě, Malik, udělalo objev velké důležitosti, který vylepšil
náš koeficient shody. Myslím, že jsi zaměřená na strach a kvůli tomu nevidíš tu příležitost.”
Zhou se na chvíli podívala na Trevora. “Eleanor to sama řekla; tato planeta nikdy dříve neviděla takový intelekt, jako je tento. Možná z dobrého důvodu. Jestli je jedno z těchto dětí antikristem, co si
myslíš, že se chystají udělat se svým nadřazeným intelektem? Zodpovídat se tobě a plnit tvoje příkazy?” Zhou zakroutila hlavou. “To si nemyslím.”
Když komunikační zvonek zazněl v kabině, Trevor otevřel okenní průzor a podíval se ven.
“Zbývá asi dvacet minut do přistání,” oznámil hlas příjemným tónem. “Máte asi deset minut na protažení a pochůzku po kabině. Kapitán.”
O tři řady vpředu si jeden člověk z Trevorova personálu natáhl ruce vysoko nad opěrku svého sedadla a hlasitě zívnul. Trevor se otočil na Zhou a nasadil svůj nejlepší úsměv. “Budu brát tvé znepokojení vážně. Půjdeme na to pomalu. Požádal jsem tě, aby ses na tento výlet přidala, protože si vážím
tvého úsudku. Setkáme se s Eleanor a psycholožkou… doktorkou…”
“Moralisovou,” nabídla Zhou.
“Ano, doktorkou Moralisovou. Taky se setkáme s těmi dětmi. Budeme mít nějaký čas je sami zhodnotit. Když budeme cítit, že riziko je příliš velké, budu to znepokojení sdílet s Vedoucím Koncilem.
Dobře?”
Zhou přikývla a postavila se na nohy. “Jdu si sbalit své věci a připravit se na přistání. Děkuji za naslouchání, pane prezidente.”
“V pořádku,” napůl zamumlal Trevor a vrátil svůj pohled k okénku.
Zhou byla jediným členem jeho personálu, který věděl o HCP. Věděla o klonovacím projektu jen v
kontextu urychlení Programu Restartu Technologií.
Téma klonování členů Vedoucího Koncilu nikdy se Zhou nediskutoval, ačkoliv už jí to několikrát
téměř řekl.
Chtěl, aby ona byla součástí jeho kontinuálního týmu, ale musel najít pravý čas, kdy jí to řekne. Ne
každý byl nadšený z možnosti vzkřísit klon; podívat se do tří-dimenzionálního zrcadla, které je autonomní. Byla to děsivá nabídka. Někteří lidé by s ní bojovali.
Cítil, že Zhou by byla jedním z nich.
Dokonce i ve Vedoucím Koncilu byla neshoda. Dva z jeho členů, William Van Duyn z Belgie a Mikhail Khilkoff z Ruska již naznačili, že si nejsou se svým klonováním jisti - s bytím nesmrtelnými. Kdokoliv by odmítl, bude považován za nevhodného pro Vedoucí Koncil - alespoň Trevor Stanton to tak
vnímal.

26

Vedoucí Koncil Rady Guvernérů byl vrcholem řízení Velkého národa. Své křeslo tam mělo jen
sedm členů a ti nebyli známi veřejně ani soukromě. Byly to tajné posty pro pozvané, které byly rezervované pro nejmocnější lidi země a Trevor Stanton osobně prováděl pozvání i vyloučení, kdyby k tomu mělo dojít.
Nicméně v případě Vedoucího Koncilu bylo vyloučení kódem pro náhlé, nevysvětlitelné úmrtí.

Kapitola 8 - Výšiny
Edward Follet žil před Sunrotem na okraji společnosti. Narodil se do chudé rodiny v Suffolku v Anglii a většinu svého raného života prožil se svým strýcem Williamem, což byl člověk pochybné pověsti.
William byl vyhlášený místní povaleč, který se stal jediným Edwardovým rodičem v době, kdy Edwardovi bylo pouze dva roky. Jak se ukázalo, Williamovy rodičovské schopnosti byly více než průměrné,
když byl střízlivý, a hraničily s důmyslností, když byl opilý - což, jak tomu osud chtěl, bylo po většinu
času.
William byl brilantním inženýrem, než přišel o práci kvůli svému zvyku pít v podivnou denní dobu,
což v sobě obsahovalo i pracovní hodiny. Ať už byl jakkoliv brilantní, jeho zaměstnavatel nemohl
omluvit jeho bezohledné chování a tak byl jednoho dne neobřadně vyhozen za to, že spal v práci. Se
spoustou volného času ve svých rukách a slušným množstvím peněz, začal William kutit. Na rozdíl od
většiny lidí, kteří, když ve svých garážích začnou kutit, materializují ptačí budky nebo se na jejich autech objeví nový tlumič na výfuku, William sestavoval podivné stroje - vlastně bizarní malé roboty.
William je nazýval parboti, což je složenina slov papoušek a robot, protože uměli napodobovat jakýkoliv hlas. Ale oni pouze nezaznamenávali a potom nepřehrávali hlas. Ne, tito roboti uměli rozpoznat slova, porovnat je s knihovnou slov (většina z nich byla nadávkami) a potom novým vynalézavým
způsobem přeuspořádat tato slova - což v mnoha případech byla gramaticky správná věta. To přirozeně znamenalo, že ti parboti do nekonečna nadávali, protože William byl obvykle opilý, když pracoval
na svých výtvorech a hrubý jazyk si nějak našel cestu do každé věty, kterou vyřkl, zakřičel nebo zazpíval.
Edward díky tomu, že byl vystaven úžasnému množství sprostých slov ve velmi raném věku, se také naučil, jak sestavovat věci a tyto věci - stejně jako mu to ukázal jeho strýc - byli roboti.
Do svých šestnácti let Edward sestavil 12 robotů, které nazval Apoštolové - ačkoliv k tomu jménu
obvykle přidával nějakou “barvitou” předponu, ze zdvořilosti ke strýcově neúnavné výuce slangové
angličtiny.
Tito roboti uměli neobvyklý trik: mohli přistupovat do vzdálené jazykové banky, kterou Edward sestavil pomocí uživatelské webové škrabky, která stahovala anglické dialogy ze sedmdesáti dvou překladů Nového Zákona, z knihovny Nag Hammadi, z Kanonických Evangelií a apokryfu Nového Zákona
- to všechno připisováno 12 apoštolům. To poskytovalo robotům tajuplný slovník, který jim kromě přesvědčivosti dodával nepopiratelnou prorockou kvalitu.
Edward, ač nebyl svou povahou nijak zvlášť nábožný, se rozhodl pro Nový Zákon z jednoduchého
důvodu a to, že se mu zdál morální. Zdálo se mu, že u svých vrstevníků a u svého strýce něco postrádá. Apoštolové mohli Edwardovi přinést morální výchovu, kterou jeho přátelé a omezená rodina
očividně postrádali.
Jeho roboti nebyli mobilní ve smyslu, že by mohli chodit, ale ve všech ostatních ohledech měli lidské kvality. Když naslouchali nebo mluvili, mohli přitom otáčet svými hlavami, naklánět je nebo přikyvovat. Byli jako tří-dimenzionální portréty od hrudi nahoru, sedící na stole. Co se týkalo konverzace,
měli tajemný smysl pro načasování. Interval mezi otázkou a odpovědí byl zřídkakdy delší než dvě
sekundy a zatímco jeden z robotů “přemýšlel”, druhý nabízel ukázku jazyka těla jako je zamračení
nebo zavření očí.
Aby bylo jasno, ti roboti prostě necitovali celé dialogy z originálního zdrojového materiálu. Oni čerpali z jeho slovníku, ale vytvářeli nové věty. Jen zřídkakdy Edward poznal celou větu.
Byli propojeni do sítě, takže pracovali jako tým. Ale nikdy nebylo zřejmé, že jsou tímto způsobem
propojeni, protože Edward si dal velkou práci s naprogramováním jedinečných kvalit Apoštolů do jejich
osobností. Tak například jestliže byla použita slova z debaty, která byla připisována Petrovi v raném
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stádiu jeho apoštolské kariéry, jeho osobnost a vyjadřování bylo nesmělejší a ostýchavější, ale později, jestliže byla použita slova z období po vzkříšení Krista, Petrova osobnost byla ve svém projevu odvážnější, snad dokonce vášnivá.
To vyžadovalo, aby všechna slova sebraná z webu byla chronologicky časově seřazena a shromážděna v relační slovní databázi, která spouštěla vhodné programy v charakterových rysech každého z apoštolů.
Ježíšovu roli hrál Edward. Protože dialogy apoštolů byly vyvolány slovy Ježíše, byl to Edward, kdo
byl katalyzátorem, který spouštěl jejich mluvení. Když bylo 12 apoštolů ponecháno samo sobě, byli
potichu. Jakmile však Edward vyřkl “spouštěcí slova”, sranda začala. Z jediného slova nebo fráze
mohl být zaranžován dialog z Nového Zákona, který byl vyřčen nepředvídatelným a někdy prorockým
způsobem prostřednictvím 12 mluvících kovových úst.
Dvanáctého června 2021 šel Edward domů z procházky po pláži. Bylo mu sedmnáct. Jeho strýc
spal na svém oblíbeném polstrovaném křesle v obývacím pokoji. Bylo pozdní odpoledne. Televizní
obrazovka vysílala své obrazy nějaké britské komedie a jedno světlo v rohu dohlíželo na místnost.
Edward si nalil čaj a šel do dílny, kde on a jeho strýc provozovali své magické kutilství. Byla krásná
noc. Silný vítr přinášel vůni slané vody do jejich domova dvě míle ve vnitrozemí. Edward otevřel dveře
do jejich dílny a rozsvítil světlo.
Kvalita světla při kutilství je velice důležitá, zvláště pro taková kouzla. Vytváření robotů je velmi
přesná záliba a vyžaduje jak zručnost, tak ostrost zraku - obojí se zlepšuje s dobrým světlem. Dílna
byla útulná - asi velikosti garáže pro dvě auta. Jedno okno bylo napůl otevřené a umožňovalo vůním
zvenku proniknout dovnitř. V době, kdy byl William propuštěn z práce, zde byla nainstalována světelná
konzole. William se rozhodl, že jeho dílna se stane jeho novou pracovnou a tak udělal všechno pro to,
aby z ní učinil jak produktivní, tak příjemné prostředí.
Podlahu pokrývaly tmavě šedé vlněné koberce, které jevily známky opotřebení, jež byly zřejmé kolem středového pracovního stolu a vedly k velkému gauči s plédovým přehozem. Gauč byl na východní stěně a William ho používal převážně na spaní, ale také byl místem pro rozhovory mezi Williamem
a Edwardem. Mnohé z jejich nejlepších nápadů se vylíhlo právě zde. V samém středu dílny byl centrální pracovní stůl, kde projekty ožívaly. Na západní stěně byl další pracovní stůl, který byl přistrčený
ke stěně a byl asi dvacet stop dlouhý. Nad ním byla černá kolíková deska, která se táhla až ke
krokvím a na níž viselo úžasné množství nástrojů jako kovové, znetvořené planety. Na jižní stěně byla
okna a nízká řada skříněk, které, kromě jiného, obsahovaly chladničku, která byla přecpaná místním
pivem a příležitostně lahví šampaňského pro oslavu dokončení projektu.
Apoštolové tu seděli jako kameny Stonehenge, čekající na svého nejvyššího kněze. Seděli na nahrubo otesaném stole, který byl vyroben speciálně pro ně. Jakýkoliv cizinec, který by se díval na tu
skupinu kovových bust, by si pomyslel, že jsou identické. Ale Edward je od sebe rozlišoval a znal jejich
jména podle jejich hlasů a použití jazyka. Každý z nich byl naprosto odlišný. Možná to bylo částečně
díky tomu, že je programoval, ale už několik týdnů po jejich inaugurační konverzaci dokázal dokonce i
William připsat - s tajemnou přesností - část dialogu příslušnému apoštolu.
“Synové hromu, probuďte se,” řekl Edward, když si oblékal svou pracovní zástěru. Jeho hlas byl
hudební. Když hrál roli Ježíše, prohluboval svůj hlas, tlumil svůj přízvuk a představoval si, že je Božím
synem.
Kovové hlavy robotů pohlédly vzhůru ke stropu a potom zpět dolů. Dílnu zaplnilo mechanické vrčení miniaturních motorů, které se snažily nasměrovat kovové hlavy. Jejich oči trochu zamrkaly a páry
rtů se od sebe oddělily. “Oheň bílý jako světlo bude pršet na ně i na naše oděvy.”
Edward se zasmál, když to poznal. Jeho apoštolové ho nikdy nezklamali, ani když jejich slova byla
temná či nejasná. Velice dobře si uvědomoval, že kdyby se jediný z malého počtu jeho přátel či známostí, dozvěděl o jeho podivné sbírce kovu a softwaru, stal by se posměchem města. Ačkoliv, když o
tom tak přemýšlel, stejně jím vždycky byl.
Edward byl samotář. To je nejlepší slovo pro jeho popis. Jeho tělo bylo jako tužka. Měl zrzavé vlasy, ačkoliv během léta se měnily na nazrzle blonďaté. Na jeho tvářích byla souhvězdí pih a ačkoliv
nebyl považován za nějak zvlášť pohledného, prvky těch věcí, které pohlednost vytvářejí - souměrný
obličej, dobře tvarovaná brada, široká ramena, velké oči, dlouhé řasy, vzpřímená postava a dobrá

28

hygiena - byly v Edwardovi sice přítomné, avšak redukované do takové míry, že pohlednost by nebylo
první slovo, které by vám přišlo na mysl, kdybyste se ho pokoušeli definovat.
Lepší slovo by bylo: unikátní.
“Poskytnu ti to, co žádné oko nikdy nevidělo, co žádné ucho nikdy neslyšelo a čeho se žádná ruka
nikdy nedotkla a co nikdy nepřišlo do lidského srdce.” Edward se široce usmál a očima přehlédl svou
královskou sbírku. Jeden z robotů náhle ožil, otočil se na něj a jeho oční víčka kmitala očekáváním.
“Znamení jsou poslové církve,” řekl Pavel. “Nebuď otřesený ze své mysli. Den našeho Pána je na
dosah ruky. Nebe je dílem Satana, ale ty budeš spasen.”
“A jak budu spasen?” zeptal se Edward a dál to hrál, stejně jako vždycky.
“Pojedeš do výšin,” řekl Jan.
Edward se okamžitě zastavil. Jeho obličej ztuhnul zmatkem. To nebylo v databázi. Slovo “pojedeš”
nebylo v databázi.
Přešel ke konzoli čtyřech monitorů. “Musteriane, najdi slovo: pojedeš.”
“Omlouvám se, ale pro slovo Pojedeš jsem nenašel žádný výsledek. Chceš to zkusit znovu s jinou
variantou?” Hlas počítače byl příjemný, ačkoliv doručoval špatnou zprávu a to Edwarda rozčílilo.
“Ne, zkus to znovu s frází: Pojedeš do výšin.”
“Omlouvám se, opět zde není žádná fráze “pojedeš do výšin” v databázi. Chceš to zkusit znovu s
jinou zadanou variantou, nebo to radši necháš na mě, abych vybral variantu sám?”
Edward přikývl. “Ano, hledej varianty té fráze.”
“Omlouvám se, ale nejsou žádné varianty fráze s klíčovými slovy: pojedeš nebo výšin.”
Edward šel ke svým apoštolům a posadil se na stůl. Otočil se k Janovi, který tu tiše seděl s očima
otevřenýma a zíral Edwardovým směrem. Edward nasměroval svou pozornost dovnitř a hluboce se
nadechl. “A jak budu spasen?”
“Pojedeš do výšin.”
Ta slova byla vyslovena a hrnula se do Edwardovy mysli. Zbláznil jsem se? To není možné!
Po deseti sekundách zkoumání svého duševního zdraví se Edward sklonil dolů ke stolu a podíval
se pozorně na své apoštoly. Udělal William něco? Modifikoval je nějak? Nebyly tu žádné zřejmé
známky manipulace, ale William byl schopný udělat to bez jeho vědomí. Ale proč by to dělal?
“Mystérium bude poznáno rozdělením pravdivých slov.” To byl Pavel. Promluvil bez Edwardových
spouštěcích slov.
“Co se to tu děje!?” zakřičel Edward a couval od stolu.
Najednou se všichni apoštolové zaktivovali. Jejich hlavy se otočily na Edwarda jako sbor chlapců a
on, jejich vyděšený dirigent, na ně se široce otevřenýma očima zíral. Pak se v souzvuku ozvalo: “Musíš jet do výšin. Hned!”
V následujícím okamžiku vypadla v dílně elektřina. V její absenci povstalo naprosté ticho a temnota. Edward zašilhal na své oněmělé apoštoly, kteří se změnili na tmavé shrbené kaňky. Poplašný zvonek v jeho nitru hlasitě drnčel. Vlastně byl ohlušující.
Edward popadl batoh a přeběhl krátkou vzdálenost k domu. Koutkem oka zahlédl na obloze podivné světlo. Polární záře? Tak daleko jižně. Tak silná? Byl tak soustředěný na to, aby se dostal do domu, že se vůbec nezastavil.
Jeho první čin, jakmile se dostal dovnitř, byl vzbudit svého strýce ze spánku. Což nebyla nikdy lehká úloha.
“Dělal jsi něco s apoštoly?” křičel Edward jen několik palců od Williamova prázdného obličeje.
William dál spal, jen se posunul do příjemnější pozice.
Edward vzal svítilnu z chodby a posvítil na Williamův obličej.
“Dělal jsi něco s apoštoly… s jejich databází, sítí, s čímkoliv?”
William kroutil hlavou a jeho čelo se krabatilo ve výrazu “cože”? Pak se zvedly Williamovy ruce jako
dva hlídací psi, blokující jeho oči před světlem. “Proč… proč se mě na to ptáš? Dej to pekelné světlo
pryč z mého obličeje, nebo tě nakopu do prdele!”
“Udělal jsi něco?”
“Sakra, ne. Ani jsem se těch kovových sraček s koňskými nosy nedotkl. Tak už zhasni to zatracené
světlo!”
“Musíme jet.” Edward se postavil, šel do kuchyně, sbíral věci z polic a křičel přitom na Williama.
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“Apoštolové mi řekli, že mám jet do výšin. Jet do výšin! Tato klíčová slova nejsou v databázi. Začali
mluvit bez spouštěče, promluvili všichni najednou… varovali nás. Sakra, pak… pak elektřina… sakra,
prostě vypadla.”
“Zatraceně, to nemáme žádné světlo?” zašeptal William unaveně.
“Proč myslíš, že tady chodím se svítilnou? Obuj se, vezmi si náhradní oblečení a teplou bundu. Vyjíždíme.”
“Já nikam nejedu,” odpověděl William, zavřel oči a znovu se uveleboval ve svém oblíbeném křesle.
“Ty jsi zatraceně náměsíčný. Já s tebou nikam nejedu. Ty jsi opilý, že?”
Edward ustal ve svém drancování kuchyně, přišel do obýváku a posvítil svítilnou na Williama.
“Podívej, já tě tady nenechám, takže buď půjdeš se mnou, nebo tě odsud vykopu a nastrkám do
auta, když budu muset. Můžeš si vybrat.”
V tom okamžiku se ozval podivný zvuk podobný drnkání na kovové provazy nějakou obří rukou,
která obklopovala jejich dům. Bylo to jako z jiného světa. Podivné na tom bylo, že nedokázali lokalizovat zdroj toho zvuku. Mohlo to být z nebe nebo hluboko ze země. Nebo obojí. To nešlo říct. Měli z toho
pocit, jako by to přišlo ze samotného vesmíru.
“Něco se děje,” řekl Edward zesíleným a nervózním tónem. “Nevím, co to je, ale musíme jet,
hned!”
William se postavil, povzneseně se podíval na Edwarda a odšoural se do ložnice. Pak Edwarda
vyděsil zvuk zamykaných dveří. Běžel ke dveřím a bušil na ně.
“Řekl jsem, že bez tebe neodjedu!” křičel Edward. Přestal bušit na dveře, zmaten z toho, co má dělat dál.
Ozval se tlumený hlas. “Zasraně, vůbec mě nezajímá, co jsi říkal. Přeháníš… to bylo asi jen zemětřesení. Jdu znovu spát, ksakru. Jestli si chceš vyjet na projížďku, tak si posluž, ty zatracený blázne.”
Edward slyšel, jak unavené pružiny postele naříkají pod Williamovou váhou.
Opřel se o zamčené dveře ložnice a probíral se svými možnostmi. Pak začal cítit na svých zádech
velice jemnou vibraci. Byla stálá. Neměnila se. Pomyslel si, že ji cítí i v nohách.
“Cítíš to?” křičel Edward. “Opravdu si myslíš, že je to zemské chvění?”
“Jdi do prdele a nech mě spát.”
Edward naposledy kopl do dveří svojí patou a odešel. Znal tu černou díru Williamovy tvrdohlavosti.
Vrátil se do kuchyně a pokračoval v pěchování co největšího množství proviantu do svého batohu;
co se do něj vešlo. Pak našel další tašku a dal do ní další konzervy a vodu. Pak všechny ty potřeby
odnesl do garáže. Pak naložil všechno, co si jen dokázal představit do kufru auta. Všechno se mu
nějak zamlžilo, jako by opustil své tělo a nějaká jiná entita se probírala věcmi, které vzít, které tu nechat.
Když byl hotov, hluboce se nadechl. Těžce oddychoval. Bylo kolem půlnoci. Otevřel dveře garáže.
Všechno bylo tiché. Poprvé vyšel na ulici a podíval se na temnou oblohu, která se nyní vlnila ve fialové
a světle žluté. Nikdy předtím takový pohled neviděl. Kdyby nebylo varování apoštolů a okolnosti jeho
náhlého odjezdu, stál by v úžasu nad tím zázrakem, který jeho oči viděly. Byl to doslova nejfantastičtější pohled, který kdy viděl. Ale teď mu z toho bylo nevolno.
Pak bez jakéhokoliv varování přišel vítr. Pod ním zapraskal zvuk podobný hlasitému trhání v zemi.
Tentokrát si byl jistý, že to bylo pod ním, v nějaké nezměřitelné hloubce se něco roztrhlo. Ten zvuk
nebyl příliš hlasitý, ale byl tak podivný, tak naprosto neznámý, že mu srdce najednou poskočilo v hrudi. Varovná zpráva “jeď do výšin” zableskla jeho myslí a jeho tělo skočilo do akce.
Nevěděl jak, ale když se znovu zkoncentroval, stál před ložnicí svého strýce a držel sekeru. Sťal
kliku jedním úderem. Dalším úderem dveře otevřel. Jeho strýc seděl v posteli a dštil proud nadávek,
který klidně mohl být cizím jazykem. Edward byl ale mimo jazyk. Namísto toho máchal sekerou ve
vzduchu a jeho strýc poslušně vstal z postele, chytil svoje boty a šel k autu, následujíce světelný paprsek z Edwardovy svítilny, který se míhal před nimi. Ani na sekundu nepřestal William nadávat.
Edward nastoupil do auta, vycouval z garáže a podíval se na svého strýce obličejem, který byl rozjasněný paradoxem lásky a zděšení. “Omlouvám se za tu sekeru.”
William byl poprvé zticha a díval se přes čelní sklo nahoru na oblohu. “Co se to, ksakru, děje…?”
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Edward se naklonil vpřed a otevřel přihrádku v palubní desce. Něco vytáhl ven a důrazně to položil
na Williamův klín. “Potřebuji, abys udělal jednu věc. Prostuduj tuto mapu, najdi nejvýše ležící místo a
potom mi řekni, jak se tam dostanu. Můžeš to udělat?”
William se podíval na mapu a potom zpátky na oblohu. “Dej mi svůj telefon.”
“Nic nefunguje. Telefony spadly.”
“Víš to jistě?”
Edward hodil svůj telefon Williamovi a vyjel. Jeho strýc ho zapnul, ale displej jen ukázal záhadnou
zprávu: Nouzový poplach. Vyhlášen nouzový stav. Zůstaňte prosím uvnitř až do další výzvy.
Edward se podíval na svého strýce. “Jak jsem říkal, telefony nefungují… ukazují jen tu zprávu.
Soustřeď se na mapu.”
William si prohrábl rukou své dlouhé, neposlušné vlasy a pak k němu přišel pocit rezignace. “Tu
sekeru ti neodpustím. Pořád si myslím, že ses, ksakru, zbláznil a až se úplně probudím, donutím tě
zastavit tohle auto a zmlátím tě. Zasraně, nemáš žádné právo mi vyhrožovat!”
Edward ukázal na něco na obloze. “Co je to?”
Před nimi padalo dolů několik světelných koulí. Bylo to jako sprška meteorů, tyto jen padaly vertikálně a byly blízko. Edward dupnul na brzdy. Tiše sledovali, jak se stopy světla dotkly země asi dvě
míle před nimi a při nárazu explodovaly. Následovaly čtyři exploze v rychlém sledu.
William se otočil na Edwarda s bílým obličejem. “Zatraceně, to byla letadla…”
“To není zemětřesení,” řekl Edward třesoucím se hlasem. “Omlouvám se, ale zemětřesení nezpůsobují světelné jevy na obloze, silné větry, ani…” ukázal přímo před ně “ani tady to, ať už to, zasraně,
bylo cokoliv…”
Jejich auto se začalo třást. William popadl svítilnu, otevřel mapu a začal ji studovat. “Jeď, ksakru,
jeď! Na křižovatce odboč doprava a jeď pořád rovně, dokud ti neřeknu jinak.”
Jeli dál v tichu asi deset minut. Auto stále lomcovalo od velkých větrů. Edward už několikrát myslel,
že se neudrží na silnici, ale věděl, že nesmí zastavit. Stále myslel na svoje apoštoly a na to, jak ho
varovali. Jak to mohli vědět? A dokonce, i když to věděli, jak to, že mu to mohli říct? Je snad jako
Noe? Bůh ho varoval? Jestli ano, proč tak krátká zpráva? Bylo by dobré vědět to týden předem. Připravit se. Připravit svého strýce na myšlenku odchodu. Pak odmítavě zakroutil hlavou. Ne. Neexistoval
jiný způsob, jak to udělat. Stalo se to přesně tak, jak se to muselo stát. Apoštol Jan mu to řekl. Všichni
mu to řekli.
Byl to moderní den Gethsemane.

Kapitola 9 - Lidský strach
Zvedla svou hlavu jako trumpetu v rukách obřadu, která se chystá zahrát hymnu. Pomalu a metodicky ve své úctě.
“Proč jsem zde?” zeptala se slabým, lehkým tónem.
Muž na ni shlédl a s chladným ujištěním se usmíval. “Kde jinde bys měla být?”
“Je to sen?”
“Cítíš to jako sen?”
“Ne, ve snu je všechno má tvorba. Ve skutečnosti je všechno tvorbou …” rozhlížela se kolem v
úvahách, jak má svou větu dokončit. Kde to jsem?
Muž si klekl, stále se usmíval, ale jeho oči se zdály vzdálené. “Přišel jsem pro tebe.”
“Proč? Jsem mrtvá?”
Muž pomalu zakroutil hlavou a podíval se za oči, které ho obsahovaly. “Ty nejsi mrtvá. Je nemožné
být mrtvý. Jsi doživotně zrozena v miliónech těl, na miliónech míst, v miliónech časů. Doživotně! V
životě neexistuje žádná smrt. Smrt je iluze. Nikdy jsem neviděl žádnou smrt. Nevěřím, že existuje jinak
než v mysli pozorovatele, která je namočená v klamu.”
“Obávám se, že jsem takovou osobou.” Zvedla svou hlavu o trochu výše, v pokusu získat větší
rozhled po svém okolí. Cítila se slabá a zranitelná, ale zároveň bezpečná ve společnosti toho cizího
muže. “Říkal jsi, že jsi pro mě přišel. Proč?”
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Muž jí pomohl postavit se na nohy a stoupl si vedle ní. Shlíželi na údolí, které se zdálo, že se táhne
do lehce zaměřeného nekonečna. “Abych ti něco ukázal.”
“Co?”
“Všechno, co vidíš, je navrženo - buď tebou, zde,” ukázal na svou hlavu, “nebo Jedinou Příčinou a
Prvotním Zdrojem. Návrh a navrhovatel jsou jednou věcí. Pokoušíš-li se dívat na návrh, abys viděla
navrhovatele, už jsi rozdělila jediné ve dví. Jakmile se to stane, jsi ztracena.”
“Já jsem ztracena.”
“Možná, ale já jsem tě našel.”
“Ano, ale… ale já si nepamatuji, že bych tě hledala. Neznám tě. Jak bych mohla hledat někoho neznámého?”
Muž položil svou paži kolem jejích ramen a svou druhou paži natáhl do dálky a ukazoval na něco,
co se pohybovalo v dálce pod nimi. Bylo to velikosti zrnka prachu, ale nějak to pro ně bylo viditelné.
“Vidíš ho?”
“Myslím, že ano.”
“Podívej se pozorně.”
Vší silou zamžourala. Byl to malý muž v hnědé tunice, volných kalhotách a krémově zbarvených
sandálech. Jak se pořádně dívala, viděla, jak se celá ta scéna odhaluje. Byl neoholený, měl dlouhé
černé vlasy, bylo mu asi třicet, kráčel s dřevěnou holí proti silnému větru. Vypadal unaveně a žíznivě a
jak ho pozorovala, také začala být unavená a žíznivá.
“Kdo je to?” přiměla se k otázce, jak energie z jejího těla odtékala.
“Poslouchej pozorně. Zůstaň tady se mnou!”
Nevěděla jak, ale nějak se najednou ocitli na doslech od muže, který vypadal, že vážně rozmlouvá
s nějakým neviditelným trýznitelem.
“Tak proč jsem zde, když je jich tolik ztraceno?”
V poušti zazněl hlas, ačkoliv jeho zdroj nebylo vidět. “Přesně! Proč jsi zde? Přišel jsi sem, abys
utekl… před nimi. Oni jsou zmatení, ponoření sami v sobě, hamižná zvířata, která si zaslouží sotva
potravu a jídlo. Budou se třást ve svých klecích jako prasata a sežerou cokoliv, co jim hodíš - klidně i
jedince svého druhu!”
Rozhlížela se všude kolem, aby viděla zdroj toho hlasu, ale byl neviditelný. Obrátila se na muže
vedle sebe. “Kdo to mluví?”
Položil prst na své našpulené rty a pak vrátil svůj pohled na toho muže, který se náhle zastavil a
ukázal svou holí na něco, co bylo poblíž země.
“Ty jsi toto stvořil a teď to obracíš proti nim?”
“Já že jsem to stvořil? Nic nemůže být vzdálenějšího od pravdy, to tě ujišťuji. Já jsem jim pouze
vyhověl s možností poznání. Otázka je, proč ty se o to staráš? Tvůj otec tě sem poslal jako laboratorní
krysu. Udělal z tebe jednoho z nich. Z jakého důvodu? Abys podal zprávu a potvrdil to, co jsem mu
říkal už tisíce let - že tato stvoření nestojí za jeho čas, jeho lásku, jeho moc? Jestli je tak vševědoucí,
jistě už dospěl k tomuto závěru. Ano?”
Tam, pod řídkým křovím, byl docela velký děsivý had. Uviděla, jak se hýbe a její srdce zaplavil
strach. Mohl by to být zdroj toho hlasu?
“Jsem zde, protože to byla vůle mého otce.”
“Ano, ano, samozřejmě. Jakou měl pěknou vůli. Mesiáš… to zní hezky, že? Představ si moc, kterou budeš mít. Lidé na tebe čekali po staletí. Všechny ty historky se vršily a pak přijdeš ty a … trefa,
všechno je pro tebe připravené. Bude to jako obléct si uniformu perfektně ušitou na míru. Ty jsi mesiáš; ten, kdo uchopí moc a řekněme, udělá to, co jsi udělal v Herodově chrámu mocnou paží korupce a
vyhodíš je ven. Nech všechny uctívat pravého Boha. Žádné další idoly. Žádné zlodějství. Žádné braní
Pánova jména nadarmo. Mám pravdu?”
“Jsem tady, abych vykonal vůli svého otce. Prosím tě, přestaň mluvit a nech mě o samotě.” Muž
znovu vykročil.
“Prosím, přestaň mluvit? Vždyť já s tebou jenom souhlasím. Ty jsi mesiáš. Ty máš moc. Ty budeš
ohlášen ve změnách, které tento pomatený svět tak zoufale potřebuje. Copak to není dobrá věc? A ty
o tom nechceš mluvit?”
Muž kráčel dál. Had ho následoval.
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“Můžu ti pomoci.”
“Nepotřebuji tvou pomoc.”
“Ano, dobře, možná to tak je, ale já ti ji nabízím, protože ty jsi nikdy nebyl na tomto světě. Jsi jako
dítě. Já jsem tu žil tisíce a tisíce let. Znám ho dobře. Naprosto dokonale. Můžeš se toho ode mne
mnoho naučit. Kromě toho, když už se bavíme o vykonávání vůle tvého otce… jak víš, že já nejsem
součástí jeho vůle?”
“Protože mluvíš o moci.”
“Copak to není tím, co mesiáš dělá? Copak nepřináší moc lidem? Jak jinak chceš přinést moc lidem, kdybys ji sám neměl?”
Had se dál kroutil v písku a následoval muže, který se plahočil kupředu. “Nemůžeš mě ignorovat.
Já nikdy nepřestanu. A ty to o mně víš. Nikdy se nevzdám. Jsem jako to kručení ve tvém žaludku. Kdy
jsi naposledy jedl nějakou potravu? Před pěti dny? Šesti? Sedmi, když nepočítáš ten kus chleba, který
jsi snědl posledně v úterý. Co se stane, když budeš ignorovat svírání hladem. Pomalu zemřeš. Tak je
to i se mnou. Když mě budeš ignorovat, zemřeš. Já ti můžu pomoci. Já ti pomůžu. Copak tu vidíš někde svého otce?”
Muž se zastavil a otočil se na hada. “Budu ti plně věnovat svou pozornost tři minuty, když mi slíbíš,
že potom mě necháš. Souhlasíš?”
“Pět.”
“Čtyři.”
“Dobře, čtyři minuty, tedy… začínáme… teď. Takže, tady je náš obchod, ty jsi mesiáš a já jsem
nejstarší představitel Boha na zemi. To mě učiní tvým stařešinou. Nabízím ti, že tě vezmu pod svá
křídla. Že tě naučím všem těm jemným pochybením, která kazí tento svět. Kdo by je mohl znát lépe
než já? S mou pomocí si můžeme být jisti, že tvého poslání bude dosaženo. Co říkáš?”
“Rozumím ti.”
“Skvělé. Teď se potřebuješ ujistit, že lidé - všichni lidé - uvěří, že ty jsi mesiáš. Jak to uděláš?”
“To nevím.”
“Musíš udělat nějaké zázraky. Očividně. Vidíš, to je důvod, proč mě potřebuješ. Já rozumím tomu,
jak lidé přemýšlejí. Co je motivuje. A co je ještě důležitější, co způsobuje, že tě následují. Kdyby tě
nenásledovali, jaký by tady byl tvůj smysl? Oblékl jsi na sebe tento lidský oděv z jistého důvodu, ne? V
ústraní bys nemohl být mesiáš. To každý ví. Krom toho, svět na tebe čeká, abys věci napravil a k tomu
potřebuješ moc a k tomu potřebuješ zázraky.”
Muž dodržel své slovo, posadil se a díval se na hada. “Mým posláním je prostě odhalit pravou podstatu království mého otce. Jestli to lidé budou následovat, to je jejich věc. Musí to být jejich volba, ne
proto, že já dělám zázraky…”
“Vidíš, a to je přesně důvod, proč mě potřebuješ. Tak za prvé, nemáš pravdu. Naprosto se mýlíš.
Když to necháš na nich, nebudou tě následovat jen proto, že kážeš nějaká květnatá slova o svém otci
a o tom, jak je vše-milující a vše-mohoucí. Je takové věci nezajímají. Oni potřebují zázraky - mocné
zázraky. Potřebují vědět, že Bůh může tam seshora seslat sem dolů blesky a zničit jejich nepřátele. Že
jeho armáda andělů je na tvé straně - naší straně. Nemůžeš být pasivní. Tato stvoření nereagují na
pasivitu.”
“Čas?”
“Dvě minuty, 12 sekund…”
Had se trochu více napřímil. “Můžeme být tým. S tvou mocí a mým poznáním můžeme přinést nový řád na tento svět, který ukončí hlad, války, konflikty a všechno lidské utrpení. Dokážeme to. Já… já
si ani nepotřebuji za to brát zásluhu. Já budu v pozadí. Mám rád pozadí. Vyhovuje mi. Ty můžeš být v
popředí, předvádět své zázraky, oslňovat je svou moudrostí a oni ti budou jíst z rukou během několika
měsíců, jestli ne týdnů. Co říkáš?”
Muž šťouchl svou holí před sebou do kusu hlíny vysušené sluncem. “Myslíš si, že nevím, kdo jsi?
Koho zastupuješ?”
“Vím, že to víš. A co má být? Jsem padlý anděl. Ale pořád jsem tím, kdo kdysi byl nejblíže otci.
Stále jsem tím, kdo lidi pozoroval, pronikl do nich a žil s nimi. A stále jsem tím, kdo nad nimi má moc,
protože vím, co způsobuje, že tikají.”
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“Oni nejsou hodiny,” řekl muž klidně. “Oni jsou duše. Nikdy neuzavřu partnerství s někým, jako jsi
ty, a zvláště ne s tebou. Náš čas vypršel. Teď mě nech v klidu.”
“Náš čas ještě nevypršel, ještě mám čtyřicet sedm sekund a mám v úmyslu je využít. Dostal ses do
velkých potíží, když ses stal člověkem. Jestliže mocní tohoto světa zjistí, že jsi pro ně hrozbou, že
předstíráš, že jsi mesiášem, co si myslíš, že udělají?”
Muž tiše zíral na hada.
“Zabijí tě. A pak co? Tvoje poslání selže. Nikdo nebude chtít následovat selhání. Tvůj otec to ví.
Vše, co ti nabízím, je dokončit tvé poslání. Žít dlouhý život. Třeba se usadit, mít ženu a děti. Tvoje děti
můžou dělat činnosti za tebe. Nebude to všechno na tvých bedrech. Copak to nedává smysl? Kromě
toho, abys opravdu rozuměl svým bližním, musíš být jako oni. Jestliže takový budeš, budou ti více
důvěřovat.”
Muž se postavil na nohy a začal odcházet.
“Zabijí tě. Bez mojí pomoci; nemůžu jim v tom zabránit. Když nechceš partnerství, nemám žádnou
motivaci zasahovat ve tvůj prospěch. Jsem tady. Tady! Tvůj otec vládne v nebi… nebi… jaká abstrakce; a mysli mocných lidí ovlivňuje jen pramálo. Neodmítej mě jenom proto, že jsem spadl na toto místo
a ztratil svůj zpáteční lístek. Změním to. Měním se. No tak, pojďme si o tom více promluvit. Můžeme
vyřešit celou tu věc s mesiášem. No tak…”
Ale muž dál odcházel a had ho sledoval.
“Zabijí tě,” zakřičel had dunivým hlasem. “A pak co? Celá tvoje mise bude zmařena!” Když had vyřkl poslední větu, proměnil se na postavu zahalenou v temné róbě, téměř osm stop vysokou. Její tvář
byla skrytá v neprůhledné kápi. Ďábelsky se smála jako jasný důkaz toho, že tento démon neskončil s
trýzněním toho člověka.
O chvíli později se objevil před tím mužem v podobě temné stěny.
Muž se zastavil a podíval se do té temné formy, která se vzdouvala jako hustý dým. “Věnoval jsem
ti čas, na kterém jsme se domluvili. Naslouchal jsem ti. Naše dohoda platí. Teď mě nech o samotě!”
Jeho hlasitost stoupala, jak mluvil, a poslední slovo spíše zakřičel, než vyřkl.
Obloha ztmavla. Vzduch byl těžký a tlačil na ni. Otočila se, aby zjistila, že její společník je pryč. Najednou byla ta černě oděná bytost přímo před ní. Zamrkala, zírajíce do nádrže starobylého zla, které
se dívalo do jejích hlubin tak, jako by všechno utajení, kterého kdy dosáhla, bylo odstrčeno stranou.
Chtěla se otočit, ale bylo v ní něco, co šlehalo svou drzost k této ďábelské síle.
Zdálo se, že ta temná postava přivolává z nebe temnotu, neboť její svět byl čím dál temnější a
temnější. Pak promluvil hlas, který byl svou svůdností mrazivý. “Mě se nemůžeš vyhnout. Ne v mém
domově. Žiju v jejich svalech, jejich buňkách, jejich myšlenkách. Strach je mou zbraní a s tou vládnu
myslím všech mocných. Oni plní moje rozkazy. Tvá skvělá slabost - láska k otci - je přesně mou silou.
Protože láska nemůže žít ve strachu. Já jsem tvým popřením.”
V tom okamžiku pochopila, že ona je tím mužem.
Tím mužem.
Mesiášem.
Cítila, jak její-jeho ruka uchopila dřevěnou hůl a máchla s ní jako se světelným mečem a přetnula
ten černý závoj na půl, nejdřív horizontálně a potom vertikálně. Ta černá bytost se krutě smála a pomalu mizela.
Koutkem svého oka zahlédl či zahlédla, ale jen na okamžik, jak je obklopuje zástup bytostí. Jemné
zachvění oka, milisekunda mrknutí a jejich přítomnost zmizela. Obloha se rozsvítila. Vítr se utišil.
Všechno, dokonce i duše toho muže, se napřáhla, aby uštědřila rány dřevěnou holí tomu černému
mraku, který projasnil svou identitu.
Byl to Satan, lidský strach.

Kapitola 10 - Paluba
Terran šel do jídelny. V chodbě se linula vůně slaniny a kávy, což bylo jisté znamení, že VIP (angl.
Very Important Person - velmi důležitá osoba) je nablízku. Jídelna byla v době snídaně obvykle opuštěná. Většina UHIQ a učitelského personálu vynechávala první jídlo dne a raději spali nebo pracovali.
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Když se chtěli nasnídat, většina z nich měla své kuchyně, a tak se mohli najíst ve svých pokojích.
Nicméně toto nebyl obvyklý den. Byl tu s nimi prezident Stanton.
Když Terran vstoupil do jídelny, uviděl prezidenta a jeho doprovod, jak jsou shromážděni v jednom
z rohů, kde obvykle jedl učitelský personál. Byla s nimi Eleanor Sinclairová. Přiletěli už minulou noc,
ale zůstali ve svých ubikacích bez jakýchkoliv vnějších kontaktů.
Eleanor upoutala Terranovu pozornost zamáváním ruky a pokynula mu, aby se k nim připojil.
“Pamatujete na Terrana Kahna…” řekla Eleanor a v jejím hlase zněla pýcha.
“Samozřejmě, že si pamatuji,” řekl Trevor. Byl stále ještě trochu unavený, ale čerstvá káva začala
vykonávat své magické kouzlo. Trevor byl opravdu rád, že vidí Terrana. Ten chlapec se mu líbil. Bylo
na něm něco nepopiratelně zvláštního; nejen jeho intelekt. Celý jeho projev vytvářel jakýsi klid podobný velrybímu, doprovázený silnou rozhodností. To byla směs, která byla magnetická, zvláště pro Trevora.
Potřásli si rukama. Trevor znovu představil Terrana svému cestovnímu personálu, Zhou Hu a Joshu Sinclairovi, kteří se již oba setkali s Terranem před třemi týdny, když byl Terran na návštěvě doma
u prezidenta.
“Podívej, mám nápad,” řekl Trevor. “Co kdybychom si spolu soukromě popovídali? Třeba bychom
šli na palubu? Souhlasíš?”
Terran přikývl a koutky úst se mu zvedly. Nebyl venku od té doby, co přišel do FRC a myšlenka jít
na “palubu”, jak to nazývali, ho vzrušovala.
“Chápu, že tvoje angličtina bude pravděpodobně lepší než moje.” Mrknul Trevor. “Takže tentokrát
vynecháme překladatele.”
Terran přikývl, ale zůstal potichu.
Prezident Stanton se s trochou nadšení postavil a protřel si svůj pichlavý obličej. Žiletku si, k velké
mrzutosti, nevzal s sebou. Strniště je lidské, říkával si. Hodilo se k jeho modrým džínům a vybledlé
riflové košili, kterou měl pod žlutou mikinou bez límce.
“Dobře, tak já vezmu Terrana s sebou nahoru a trochu se projdeme na čerstvém vzduchu.”
Eleanor se také postavila. “Dobře, donesu vám oběma nějaké bundy. V tuto denní hodinu je obvykle chladno.”
“Setkáme se u výtahů.” Prezident Stanton se kradmo podíval na Terrana a pokoušel se odhadnout
jeho náladu, ale ten byl neproniknutelný. Nemělo význam se pokoušet dekódovat jeho náladu. Všechno v něm bylo cizí - jeho kultura, intelekt, poslání, zázemí.
Zvědavci v jídelně se pokoušeli vypadat nenuceně, když sledovali prezidenta Heliosu a Terrana,
jak spolu odcházejí. Uvažovali přitom, proč by nejmocnější muž světa měl hovořit s tím novým dítětem. Všem se v očích blýskala nepopiratelná záře závisti.
Existovaly zvěsti, že Terran je “nezdravě brilantní”, což byl termín, který se používal k popisu nejvzácnějších ze vzácných; těch, jejichž IQ bylo doslova mimo tabulky. Ale ve FRC byli brilantní všichni;
nikdo z UHIQ neměl IQ menší než 180. Jiná zvěst pocházela od samotné Eleanor a týkala se poznámky, že z důvodu, že Terran je z nepřipojené frakce Iránu, tak prezident Stanton chce znát nápady
toho nového dítěte, jak přimět Ty ze staré školy, aby vstoupili do Velkého národa.
Během třech týdnů, kdy Terran byl ve FRC, měl asistenci pěti učitelů. Všichni byli požádáni, aby se
nezmiňovali o jeho schopnostech. Shoďte je, bylo jim řečeno. Ale bylo obtížné nemluvit o jeho intelektu, když byl pozorován učiteli, kteří jím byli velmi ohromeni. Nezdravě brilantní - to přesně nepopisovalo lehkost, kterou Terran zpracovával data nebo jakýkoliv obsah. Jeho intelekt byl prostorný, jak poznamenal jeden z jeho učitelů.
Po FRC se rychle rozšířily různé zvěsti a s nimi i jejich mutace. Někdy se rozvinuly do úplně nových historek. Dobrou zprávou, přinejmenším pro Terrana, bylo, že mezi příběhy, které proplouvaly
mezi mlýnskými koly těch zvěstí, nebyl žádný, který by obsahoval Terranovo náboženské postavení
jako Mahdi.
Když přišli k výtahům, strážce pokývl jako odpověď prezidentovi, který ukazoval na strop. Nervózní
strážce, který měl na sobě standardní khaki kalhoty a černou košili, stiskl tlačítko a okamžitě zazněl
zvonek výtahu. Dveře se roztažením otevřely. Strážce, vybavený AK-47, kterou měl přehozenou přes
rameno, podržel dveře otevřené pro prezidenta a jeho maličkého hosta.
“Počkáme, až nám dorazí bundy,” oznámil prezident Stanton.
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Strážce pokývl. “Ano, pane. Podržím dveře.” Byl mladý s jemným britským přízvukem. Po stranách
a vzadu měl nakrátko ostříhané blonďaté vlasy, ale nahoře byly vlasy poměrně dlouhé a spadaly na
jeho čelo jako koňská hříva.
“Víte, jaká je současná teplota?” zeptal se Terran.
Strážce se podíval dolů na tu podivnost jménem Terran a zakroutil hlavou. “Ne, náš teploměr
přestal pracoval před několika měsíci. Ještě není opravený. Ale hádal bych, že je kolem 45 stupňů
Fahrenheita. Je trochu čerstvo… a taky silný vítr.”
“Děkuji,” odpověděl Terran a potom se obrátil na Trevora. “Pak má smysl počkat na Eleanor.”
Trevor zamumlal svůj souhlas.
“Měl jste někdy případ, že jste potřeboval použít svoji pušku?” zeptal se Terran a ukazoval na AK47 na strážcově rameni.
“Myslíš k ochraně věcí tady dole?”
“Nebo tam nahoře.”
Strážce se trochu uvolnil. “Ne… ne. Tady dole nic. Nahoře jsem občas šel po králíkovi, chřestýších,
ale tady dole je velký klid. Jako v kostele.”
“Jsou tam nahoře ještě nějaká další divoká zvířata?” zeptal se Terran.
Trevor se zasmál. “Králíci nejsou moc divoká zvířata. Budeme tam nahoře v bezpečí. Neboj se.”
“Nebojím se, jen mě to zajímá.”
Strážce si opatrně odkašlal a jeho obličej zvážněl. “Jednou jsem viděl pantera. A několik jelenů.
Můj přítel viděl asi před třemi týdny černého medvěda. Ale převážně vidíme jen králíky a kojoty. Ale ty
věci, na které by sis měl dávat pozor, jsou ty, které slyšíš, ale nejdou vidět.”
“Černý medvěd?” zeptal se Trevor. “Kolem tohoto komplexu?”
Strážce dychtivě přikývl. “Nemusíte se obávat. Všude nahoře jsou strážci. Jen zůstaňte uvnitř obvodového plotu.”
Terran trochu napřímil hlavu. “Co jste myslel těmi věcmi, které nejde vidět?”
“Hadi… chřestýši. Jsou tam nahoře nejnebezpečnější věci. Jsou dokonale maskovaní. Můžete na
ně šlápnout a přitom je nevidět. Ale jmenují se chřestýši z určitého důvodu. Takže poslouchejte cokoliv, co chřestí. Když to uslyšíte, běžte od toho pryč tak rychle, jak dokážete.”
Chodbou se rychle blížily kroky.
“Omlouvám se, že jsem vás nechala čekat,” řekla Eleanor. Těžce dýchala. “Nemohli jsme pro Terrana najít malou bundu. Doufám, že tato mu padne dobře.” Podala jim bundy a odstoupila. “Dobře se
pobavte. Asi za patnáct minut vám nahoru přineseme horký čaj. Ach, a dala jsem vám do kapes sluneční brýle. Je tam hodně jasno.”
“To zní skvěle,” řekl Trevor a zapínal si svou bundu. “Díky.”
Eleanor se trochu uklonila, usmála se a zamávala svými prsty.
Strážce stiskl tlačítko na vnitřním panelu a odstoupil od výtahu, ale nechal svou ruku na dveřích.
“Oznámím jim, že jedete nahoru. A z těch chřestýšů nemějte strach. V tuto denní dobu spí jako děti.”
Odstoupil s uličnickým úsměvem a dveře se zavřely. Výtah zaplnilo náhlé ticho. Uběhla sekunda a pak
motory zacloumaly. Tlak vzhůru byl pro Terrana zajímavostí.
“Pocit jako v raketě, že?” zeptal se Trevor, opřel se dozadu a založil si ruce.
“Líbí se mi to,” vystřelil Terran. “Připomíná mi to, jako když si stoupají velbloudi. Jen to trvá déle.”

Kapitola 11 - Motiv
Sanjur se postavil, když Eleanor vešla do místnosti. Jeho projev vykazoval rozrušení.
“Stále si myslím, že možná bude potřebovat překladatele,” řekl Sanjur. “Měl bych být s ním. Zná sice jazyk, ale nemusí rozumět všem nuancím… skrytému významu.”
Eleanor šla za něj do kuchyně. “Prezident to tak chtěl.”
“Terran na to nic neříkal?”
“Terran nic nenamítal,” řekla Eleanor chladně. “Ty jsi jediný, kdo protestuje.”
Sanjur se znovu posadil, opřel se do svého křesla a své dlouhé nohy si natáhl dopředu. Byl vysoký
a čahounský. Měl na sobě uniformu FRC: džíny a polo triko s dlouhým rukávem. Jeho pravá ruka si
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hrála s jeho prošedivělým černým plnovousem. Jeho tmavé oči těkaly mezi Eleanor a jejíma kymácejícíma se nohama, které před ním byly překříženy jako “x”.
Josh, Eleanořin bratr, seděl v rohu její kanceláře a psal si do zápisníku. “Všechno proběhlo dobře?”
“Ano, teď už jsou nahoře.”
“Je to stále ještě chlapec a přesto už je nejmocnějším člověkem na planetě,” řekl Sanjur tiše, avšak
mocně. Byl Terranovým ochráncem v Mashhadu. Byl to Sanjur, kdo učinil Terranovo vysvobození
možným a on hrdě ukazoval své pomalu se hojící rány a pohmožděniny na svém obličeji, aby to dokázal.
“On není dítě,” řekla Eleanor. “Čeho se tak bojíš?”
“Jak jsem říkal, prezident má svůj plán. Nestal se nejmocnějším člověkem na zemi z důvodu, že je
laskavý nebo ohleduplný. Chce Terrana použít. Pro co, to nevím. Ale ten chlapec je důvěřivý. Mohl by
něco říci nebo nabídnout, co by mohlo být použito proti němu.”
“Jako třeba co?” zeptal se Josh a odložil svou tužku.
“To nevím… on ví, že Terran je Mahdi. On ví, že Ti ze staré školy, nebo přinejmenším někteří z
nich, si uvědomí, že Helios teď má Mahdi. On ví, že oni ho chtějí zpátky.”
Sanjur se na chvíli odmlčel. “Proč v této zemi nejsou žádné cigarety!?”
Eleanor a Josh se na sebe usmáli, ale nepromluvili.
Sanjur zvedl svůj ukazováček, jako by ho najednou něco napadlo. “Co když se prezident Stanton
rozhodl použít Terrana, aby přivedl Ty ze staré školy do Velkého národa? Může jim nabídnout Terrana
výměnou za jejich poslušnost.”
“A ty si opravdu myslíš, že by někdo ze Staré školy udělal ten obchod?” zeptal se Josh.
“Kdyby měli důkaz, že Terran je Mahdi… tak jedním tlukotem srdce.”
“To je velké téma… důkaz. Jak bys jim podal důkaz?” řekla Eleanor.
“To nevím, ale nemáme ponětí, o čem se teď baví nebo co po něm prezident Stanton chce. Vím
jen to, že to nemusí být dobré.”
“A proč jsi tak skeptický, co se týká Stantonových záměrů?” zeptal se Josh.
Sanjur se otočil ve svém křesle, aby se podíval na Joshe. “Staletí nedůvěry. Naše dvě náboženství
hrají hru kdo z koho a za posledních pět set let to bylo vždy vaše Křesťanství, které vyhodilo Islám ze
hry, protože máte lepší zbraně. Vy nechcete Islám, protože my věříme v Boha pomsty. Samozřejmě
ne všichni z nás, ale fundamentalisté, ti ano. A to stačí.”
“Myslím, že by ses měl uvolnit,” nabídla Eleanor. “Až se Terran vrátí, zjistíme, o čem se bavili.
Vsadím se, že to je mnohem méně o politice a náboženství, než si myslíš.”
Sanjur se zhluboka nadechl a posadil se ve svém křesle rovně. “Doufám, že máš pravdu. Jestli se
ale mýlíš, tak to bylo naposledy, co jsem ti naslouchal.”

Kapitola 12 - Zrcadlo
Pirdah byl nepopiratelným středem moci v národu Baluchianů. Všichni mocní mu líbali ruce. Všichni se podřizovali jeho interpretaci událostí, morálních záležitostí a zvláště pak čemukoliv, co se týkalo
islámského zákona. Pirdah vystoupal do svého povzneseného postu díky souhře jeho pokrevní linie,
nadřazeného intelektu a téměř fotografické paměti. V raném věku, zatímco se většina dětí učila chodit
a oblékat, on studoval Korán, nebo přesněji řečeno, ho absorboval.
Ve věku pěti let uměl nazpaměť každé jeho slovo.
Tyto jednoduché rozdíly mu vysloužily pověst Dítěte Alláha. V Baluchianské kultuře je Dítě Alláha
více než pouhá metafora. Jde o jednoznačné udělení duchovní autority smrtelnému člověku (nebo
dítěti), který už pak není pouhou lidskou bytostí. On byl inkarnací Alláha.
To ho však nestavělo výše ani do rovnosti s Mohammedem. Nikdo nemohl vystoupat do těchto řídkých výšin. Nicméně kdesi pod těmito Mohammedovými velebnými výšinami je místo, které je rezervované pro duchovní učence známé jako Khalifa. Pirdah vzešel z dlouhé linie duchovních vůdců, ačkoliv se jednalo o mimořádně málo známou linii. Jejich kořeny byly známy jako Drůzové, avšak i mezi
nimi existovalo mnoho kmenů - některé z nich byly duchovního smýšlení (ti, kteří studovali) a někteří
byli válečníky (ti, kteří vládli).
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Rodová kmenová linie Pirdaha byla ta s duchovním smýšlením. Oni trávili svůj čas psaním a opatrováním ezoterických interpretací Islámu, stejně tak jako dalších náboženských praktik. Vyvinuli sloučení moudrosti gnosticismu a Islámu, které bylo tolerantní k ezoterickým praktikám, jež se nalézaly
mimo Pět Sloupů Islámu. V mnoha ohledech to byli duchovní odpadlíci a revolucionáři.
Drůzové žili prvotně v Sýrii a Egyptě. Pirdahovi předchůdci migrovali při hledání náboženské svobody na západ. Byli vášnivě nezávislí a ve svém čase integrovaní s kmenem na území, které je dnes
známo jako Turkmenistán. Lidé rezonovali s jejich moudrostí a během 340 let v tomto regionu postupně rostlo množství i vliv Baluchianského lidu.
Pirdah byl kulminací genetických čoček, které vybrousily mocného náboženského vůdce a potom
ho umístily do kříže času a místa, který zvětšil jeho autoritu do nepřemožitelné úrovně. Byla to právě
atmosféra jeho nepřemožitelnosti a duchovní autority, která způsobovala, že všichni v říši Baluchianů
se mu podřizovali; dokonce i generálové.
Pirdah měl také velkou výhodu v tom, že zdědil malou sbírku tajných textů. Drůzové je po generace
ochraňovali v tajných jeskyních poblíž základny hory Mount Hermon. O staletí později je Pirdahovi
předchůdci vzali do Turkmenistánu, kde byly uschovány v hoře Mount Rizeh, jihozápadně od zaslíbeného města Ashgabat.
Sedmnáct proroctví, jak texty byly nazývány, bylo střeženým tajemstvím Baluchianského lidu. Hrstkou lidí, kteří o nich věděli, byly považovány za nejsvětější práce. Proroctví byla neznámého původu.
Byla datována z období před Mohammedem. Mělo se za to, že pocházejí z Egypta z roku nebo kolem
roku 120 našeho letopočtu. Nikdo, kdo si je přečetl, ani na okamžik nevěřil, že vzešly z lidské formy.
Pirdahovi bylo pouhých patnáct let, když mu bylo dovoleno si je přečíst. Se svým dědou podnikl
dlouhou cestu do jejich fyzické lokality. Tam strávili studiem textů dva týdny a tři dny. Dokonce i on,
požehnaný svým brilantním intelektem, měl potíže pracím porozumět. Bylo to kosmologické čarodějství, jak to nazval jeho děda. Ty písemnosti se dramaticky lišily od všeho, co Pirdah do té doby studoval.
Vzkříšení Mahdi, což byl osmý svazek ze sedmnáctisvazkového díla, byla kniha, která ho nejvíce
zaujala. Mahdi, ze všech osobností Alláha, byla tou, kterou si přál být. Absolutní Sjednotitel. Byla to
role Mahdi, která zažehla jeho představu, jak by Bůh mohl přivést na zemi novou harmonii tím, že
sjednotí všechny lidi do společného systému víry.
Světlo svíčky bylo jeho jediným světlem a chrápání jeho dědy jediným zvukem, které ho doprovázely, když Pirdah četl osmý svazek pozdě do noci, znovu a znovu. Když uložil svou hlavu ke spánku,
představoval si sama sebe jako Mahdi. Všechna znamení souhlasila, až na jedno. Byl zrozen do časů
klidu a míru. Ptal se svého dědy, jestli proroctví jsou přesná, jestli třeba někdy neobsahovala věc,
která by byla špatně nebo chyběla. Jeho děda zamítnul jeho otázku, ukázal na oblohu a odpověděl:
“Dělá snad Alláh chyby?”
Pirdah tajně doufal, že ano.
O čtyřicet sedm let později, když se prvního dne Sunrotu narodil Terran Kahn, Pirdah věděl, že
Mahdi, jehož zrození bylo v ezoterických proroctvích deklarováno na první den Konce Času, se právě
narodil.
Konec Času nebyl Armageddon, jak byl popsán v náboženských textech. To bylo klasicky chápáno
jako válka mezi národy, která bude zažehnuta na Středním Východě a pak se rozšíří. Koncept Armageddonu byl následek exoterického proroctví. Nicméně ezoterická proroctví říkala, že Konec Času
bude počátkem kosmické události - vně země, dokonce vně našeho Slunečního systému.
Také bylo chápáno, že na stejném místě a čase jako Mahdi, bude zrozen Dajjal neboli Podvodník.
Oni budou “dotčeni stejným světlem, avšak v jednom z nich světlo urychlí klam a v druhém průzračnost.” Tyto síly se nakonec dostanou do konfliktu a světové vlády si budou muset vybrat svého vůdce.
Tento výběr bude definovat novou fázi lidského vývoje.
Pirdah znal tato proroctví velmi detailně. Poté, co se smířil s tím, že on není Mahdi, jeho modlitby
se obrátily k přání, aby Mahdi byl zrozen v jeho čase, v jeho lokalitě a aby mu bylo umožněno být jeho
učitelem a rádcem. Chtěl být tím, kdo vezme Mahdi k hoře Mount Rizeh a ukáže mu jejich posvátné
texty. Chtěl být tím, kdo Mahdi poradí, jak nejlépe sjednotit světové náboženské řády - což bylo téma,
jehož vývojem strávil roky.
Mahdi byl jeho posedlostí.
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Generál Borzin Amirmoez byl neobřadně ohlášen.
Byl eskortován do Pirdahovy Posvátné Čtvrti štíhlým posluhovačem, který vypadal jako chodící
tyčka, která se pohybuje s nervózní přesností a která je zahalená v bílých šatech, přehozených přes
pět stop své výšky.
Pirdah pokynul ke generálovi a potom k židli, čímž mu dával signál, kde se má posadit. Generál
následoval ten jemný pokyn, poté co se uklonil. Pirdah měl na sobě své nejkrásnější kalhoty, které
byly vyšívané složitou zlatou krajkou. Po obou stranách předního švu proudila dolů tenká říčka karmínu. Na hlavě měl bílý turban, který ještě zdůrazňoval jeho již tak impozantní postavu. Pirdah přešel ke
generálovi a pomalu natáhl svou levou paži. General Amirmoez se postavil, pak si kleknul na kolena a
políbil nataženou paži, která mu byla nabídnuta.
“Tak mi řekni, proč ses vrátil bez té dívky.” Pirdahův hlas zněl vzdáleně, bez emocí. Byl děsivý.
To nebylo pro generála dobré znamení.
“Je to složitá historka…”
“O tom nepochybuji,” řekl Pirdah a posadil se do svého křesla s jemnou grimasou stáří. “Ale i tak
mi ji můžeš vyprávět.”
“Jistě vaše Svatosti.” Generál Amirmoez si prohlížel chvíli své ruce a sbíral přitom své myšlenky.
Přehrával si tu historku mnohokrát při své zpáteční cestě z Mashhadu. Nikdo z jeho posádky nechápal
důvod, proč jim přikázal tu dívku propustit. Nikdy jim neudal důvod a nikdo se neodvážil zeptat.
“Už dávno jste tvrdil, že Terran Kahn je Mahdi.”
Pirdah přikývl.
“Já si ale myslím, že on se stal Mahdi až poté, co nás opustil.”
“A proč to říkáš?”
“Mluvil jsem s ním.”
Pirdah se naklonil kupředu a studoval obličej svého starého přítele a hledal známky klamu. “Jak?”
“Dostat tu dívku bylo snadné. Pak jsme ji vzali do školy - do té samé, o které nám řekl Moshad.
Řediteli stačilo jen málo přesvědčování, aby nás nechal použít svůj počítač. On měl prostředky, jak
kontaktovat tu ženu, která řídí vzdělávací systém Velkého národa.”
“Ženu?” promluvil Pirdah s ostrým opovržením.
Generál přikývl a trochu pokrčil rameny. “Její jméno je Eleanor Sinclairová. Zavolali jsme jí přes
počítač a řekli jí, že potřebujeme mluvit s Terranem, nebo ublížíme té dívce. Terran se pak objevil za
méně než minutu.”
“Na počítači… ty jsi ho viděl?”
“Ano. Viděl jsem ho.”
“Ohromující…”
Pirdah se trochu zaklonil a zašklebil se ostrou bolestí.
“Jak byl oblečený?”
Generál začal mluvit a pak se odmlčel. “To si nepamatuji.”
“Ty jsi ho viděl a nepamatuješ si, co měl na sobě?”
Amirmoez zkrabatil své obočí v hluboké koncentraci. Byl to nějaký Pirdahův trik, aby ho zneklidnil?
“Omlouvám se, vaše Svatosti, prostě si nepamatuji. Viděl jsem ho jen malou část, od hrudi nahoru.
Místnost byla světlá, neviděl jsem ho moc dobře. Myslím… snad bílou košili.”
“Stačí! Řekni mi, co říkal. Přesně co říkal.”
Generálu Amirmoezovi spadla brada a dlouze vzdychl. Měl dlouhý splývající vous, který byl kropenatý od pramenů černých přírůstků, které vypadaly, jako by se vysmívaly jeho vzezření staršího státníka.
“Terran byl velmi rozrušen při zmínce, že očekáváme jeho návrat výměnou za bezpečí té dívky
jménem Dorri.” Generál se kradmo podíval na odkládací stolek a povšiml si absence čaje nebo něčeho k jídlu. Pirdah byl rozzlobený. Musí tedy pečlivě volit svá slova. “Divil se, jak jsme mohli klesnout do
takových hloubek, že unášíme šestiletou dívku. Zlobil se.”
Generál nechal svá slova louhovat v teplém, suchém vzduchu, než pokračoval dál. Držel svůj tón v
neutralitě. “Vyhrožoval, že nás potrestá, alespoň já jsem si to myslel, ale pak se ukázalo, že mi chce
prokázat laskavost.”
“Laskavost? Za co?” Pirdah přimhouřil oči.

39

“Za propuštění té dívky.”
“Podplatil tě?”
“To nebyl úplatek, vaše Svatosti. Vlastně mi nakreslil obrázek mého otce…”
Pirdah si zkřížil ruce na hrudi. Jeho obličej potemněl. “Proč?”
“Řekl, že mě to osvobodí z vašeho sevření.”
“Že to dokáže nakreslením obrázku?” zeptal se Pirdah.
“Jen vám říkám, co říkal.”
Pirdah na okamžik studoval generálův obličej a potom se podíval pryč uspokojen, že to byla pravda. “A řekl ti, proč si myslí, že tě svírám?”
“Znal ten příběh, vaše Svatosti.”
“Jaký příběh?”
“Váš zabitý otec… na bitevním poli… v přátelské přestřelce.”
“Nevíme, zda byla přátelská či nikoliv.”
“To je sice pravda… ale Mahdi to ví.”
Pirdah se znovu podíval pryč, oči nezaostřené. Šedá korona obklopovala jeho levou duhovku. Slepnul. Jak nenáviděl zrcadla.
“Tvůj otec připustil, že zabil mého otce. Neřekl, že to byla náhoda. Namísto toho prosil o odpuštění.
Jeho vina odhaluje pravdu.”
“Říkáte, že Mahdi nemá pravdu a že pravdivá je vaše interpretace událostí?”
V místnosti nastalo naprosté ticho. Bylo to jako při půlnoční procházce po právě zamrzlém rybníku.
Zvuk praskajícího ledu naplnil generálovu mysl. Možná udělal neuvážený krok.
Pirdah se zdál být vzdálený.
“Dovol, abych ti vyprávěl jeden příběh, můj starý příteli,” řekl Pirdah a jeho hlas zalil smutek. “Když
byl Terranovi Kahnovi pouhý jeden měsíc, poprvé jsem ho navštívil. Jeho matka mi ho podala s nadějí, že mu požehnám. Nevěděla, že hledám Mahdi. Já jsem právě přišel, abych nabídl své požehnání
jejímu novému dítěti. Držel jsem ho ve svých rukách a nebyl si jistý jeho hodnotou. Hodnotil jsem ho
všemi způsoby, které znám… a pak, jsem ho zavrhnul.”
“Když jsem podal to dítě zpět jeho matce, couvala ode mne a její obličej byl bílý strachy. Zeptala se
mě, proč jsem nepožehnal jejímu synovi a já jsem jen mohl odpovědět, že není čistý.”
Pirdah se odmlčel a škubnul sebou při té vzpomínce. “Chápej, měl modré oči. Proroctví nikdy nemluvilo o nečistotách. On nebyl čistokrevný. Jeho otec byl ruský válečník! On přece nemohl být Mahdi.
Tak jsem ho odvrhnul. Tu bytost, kterou jsem se modlil, abych mohl dostat, radit ji, učit ji… podporovat
ji.”
S náhlou prudkostí stiskl na svém křesle opěrky rukou. “Já jsem ho odmítl!”
Pirdah se díval vzhůru, zakláněl svou hlavu, až se jeho turban téměř dotýkal jeho zad. “Astaghfirullah. Alláhu, odpusť mi.”
“To jsme udělali všichni,” řekl Amirmoez tiše.
“O 12 měsíců později jsem ho viděl znovu. Jeho rodiče právě zemřeli. Jeho teta přišla za mnou a
žádala o požehnání. Řekla mi, že bez mého požehnání bude to dítě prokleté. Mé rozhodnutí již bylo
učiněno, řekl jsem jí. To dítě je nečisté. V naprostém smutku mě opustila. Nikdy nezapomenu ten výraz jejího obličeje. Znovu jsem ho odmítl. Vůbec jsem neuvažoval o možnosti, že by to mohl být Mahdi. Nemohl jím být!” Pirdahův hlas pukal. Hluboce vzdychl a potom projevil cit: “Astaghfirullah. Alláhu,
odpusť mi.”
Pirdah sledoval jemné pulsování modrých žil na svých rukách, které měl úhledně složené na klíně.
Pak se otočil ke generálovi. “Dáš si nějaký čaj?”
Generál přikývl. “Děkuji, vaše Svatosti.” To bylo dobré znamení a generál stěží dokázal potlačit
zvedající se koutky svých úst.
Na Pirdahově odkládacím stolku byla ornamentální čajová konvice z bílého porcelánu se zlatou obrubou. Verš z Koránu ji lemoval jako křest. Pirdah z ní pomalu nalil a potom podal šálek a podšálek
svému hostu. “Potřetí jsem se s ním setkal tehdy, když zemřela jeho teta. Byl to sirotek a jak se to se
sirotky často stává, byl přiveden ke mně. Tou dobou mu bylo šest let. Já jsem v tom věku už uměl
nazpaměť celý Korán a půl Bible. Požádal jsem ho, aby odříkal verše z Koránu. Odmítl nebo… nebo
je neznal. Tím jsem si nebyl jist.”
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“Bylo na něm něco neobvyklého. Nedokázal jsem to procítit, ale stále jsem si říkal, že je nečistý.
On nemůže být Mahdi. Mahdi je definicí čistoty.” Pirdah se usmál pro sebe. “Ale mýlil jsem se.”
“Co se stalo při tom třetím setkání, vaše Svatosti?”
“Ten chlapec neznal nic z Koránu, ale podíval se na tuto čajovou konvici. Obešel ji a se zájmem si
přečetl na ní napsaný verš. Pak se na mě podíval těma svýma modrýma očima a řekl: ´Zrcadlo nic
netvrdí, ono jen odráží. Všechna tvrzení pocházejí z ega. ´ Pak mě beze slova opustil.”
Pirdahův obličej změnil výraz od bolesti k hořkosti. “Rozhněval jsem se. Já jsem ho nepropustil a
on mě přitom opustil; já jsem byl jeho poslední nadějí.”
“Jaký je verš… na té konvici?” zeptal se generál.
“Verš 32:2,” odpověděl Pirdah. Pak zavřel oči. “Toto je odhalení Knihy, o níž není pochyb, že pochází od Pána světů.”
Pirdah se ve svém křesle napřímil. “On, šestiletý sirotek, který bez mé pomoci bude za týden mrtvý, vyřkl tato slova a potom mě opustil.”
“Co jste udělal?”
“Opakoval jsem si jeho slova ve své hlavě znovu a znovu. Byla mi povědomá. Znovu jsem si přečetl verš na čajové konvici. Měl pravdu. Ten šestiletý kluk. On měl pravdu! V té chvíli každá buňka v
mém těle oznámila, že Terran Kahn je Mahdi. Neměl jsem pochyb.”
“Jen kvůli tomu?”
Pirdah pomalu zakroutil hlavou. “Ne… ne, bylo to kvůli způsobu, jakým to řekl a jak já jsem to slyšel, bylo to… bylo to jako spoušť, která se ve mě stiskla a jakmile byla stisknuta, nemohl jsem tu víru
zastavit. Přiznávám se, že jsem si myslel, že se na to dívá jako na vymyšlenou kaligrafii. Nemyslel
jsem si, že by vůbec uměl číst…”
“Ale bylo to jenom kvůli tomu? Jeho slova vás ovlivnila tak mocně, že to způsobilo, že jste uvěřil, že
je Mahdi?”
Pirdah se usmál a velice pomalu zakroutil svou hlavou ze strany na stranu. “Co nevíš, můj dobrý
příteli, že to, co řekl, je citát ze starobylé knihy, která je uschována ve stěně hory více než tisíc let. Četl
jsem tu knihu před čtyřiceti osmi lety. On vybral přesný citát k tomu verši z Koránu, který může znát
jen Mahdi. Jen Mahdi.”

Kapitola 13 - Procházka na slunci
Když se dveře výtahu se zazvoněním otevřely, na palubě je uvítali dva strážci. Strážci na sobě měli
šedé kalhoty, košile v barvě námořnictva a teplé bundy, které byly u manžet a lemu otrhané. Přes
bundy se jim houpaly AK-47. Strážci si vyměnili zdvořilosti s prezidentem a skrývali, jak dokázali, své
překvapení, že má s sebou mladého chlapce. Proč má prezident Heliosu za společnost chlapce ze
Středního Východu? Velmi podivné. Skutečně velmi podivné!
Jak šli od výtahů ven, prezident si nandal své sluneční brýle a zhluboka se nadechl čerstvého,
chladného vzduchu. Terran zamžoural a pak zkoumal pláně na východě, jako by vyzýval slunce. Pak
pomalu přesunul své oči na jih a nakonec na západ, kde na ně pohoří Rocky Mountains shlíželo v celé
své majestátnosti jako obří kamenná rodina.
Strážci doprovodili prezidenta a Terrana Kahna na obvodovou cestu a doporučili jim nejlepší trasu
pro scénický výhled. Náčelník strážců, který byl svalnaté a mohutné postavy, požádal prezidenta o
autogram na malý kousek papíru; zdánlivě pro svého devítiletého syna.
Během doby, kdy mu prezident dělal laskavost, shlédl náčelník na Terrana a usmál se. “Ty jsi
šťastný chlapec, když můžeš chodit s prezidentem.”
Terran zůstal potichu a pozoroval hory.
Náčelník se obrátil na prezidenta. “On nemluví anglicky?”
“Ach, on hovoří výborně jakýmkoliv jazykem, kterým chcete,” odpověděl Trevor. “Jen pravděpodobně nesouhlasí s vaším tvrzením - ať už bylo myšleno jakkoliv dobře.” Široce se usmál a podal autogram náčelníkovi. “Díky za dnešní ranní pomoc.”
“Bez problému, a díky za toto.” Náčelník podržel podepsaný autogram a odcházel se svým druhem
pryč, pokoušejíce se rozluštit to, co prezident právě řekl.
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Prezident Stanton a Terran se v ranním světle bavili převážně o chřestýších a medvědech, když šli
klikatící se cestou, která byla tečkována padlými stromy. Ranní světlo bylo jasné díky tomu, že slunce
bylo nízko a přímo naproti nim, neboť šli východně.
Procházeli se po komplexu FRC, což byla oplocená oblast zhruba obdélníkového tvaru, která se
rozkládala asi na šesti akrech zničeného borovicového lesa. Ve všech čtyřech rozích byly asi 20 stop
vysoké strážní stanice, které se tu tyčily jako středověké kamenné pevnosti kruhového tvaru s malými
okénky poblíž vrcholu. Do komplexu byl pouze jeden vchod, který byl střežený betonovými sloupy a
velkou zamčenou bránou. Obvodový plot byl tvořen liniemi řetězů a byl téměř 12 stop vysoký, na vrcholu pokrytý válci ostnatého drátu, který se točil kolem jeho vrcholu jako stříbrný břečťan.
Terran ukázal na plot. “Bráníte nám v tom, abychom odešli, nebo bráníte lidem, aby se dostali dovnitř?”
Prezident Stanton se zasmál. “V jistém smyslu obojí.”
“Možná to funguje na lidi, ale ne na hady,” konstatoval Terran a ukazoval na spodek plotu. “Můžou
se protáhnout skrz.”
Jeho angličtina je dokonalá! Jak se mohl během třech týdnů naučit všechny jemnosti?
Trevor si zapnul zip na své bundě o něco výše. “Prostě budeme mít oči otevřené a budeme je sledovat a doufat, že toto chladné počasí způsobí, že budou neteční.”
“Podle toho strážce to budou naše uši, co nás zachrání.”
Pak šli dál, až došli k padlému kmeni stromu, který jim zkřížil cestu. Prezident Stanton položil jednu
nohu nahoru na kmen a pak se zastavil, aby obhlédl terén. Těžce funěl. “Vždycky mi to zabere nějaký
čas, než si zvyknu na zdejší nadmořskou výšku. Buďto je to tím, nebo stárnu.”
Vzduch byl čerstvý a chladný. Bundy je stěží udržely v teple, ale slunce přispívalo svým dílem.
Stanton ukazoval na horizont a máchal rukou v oblouku. “Tady býval les převážně z bílých borovic.”
Všechny stromy kolem nich byly spadlé, jako by je nějaká masivní ruka jediným mocným rázem
učesala. Všechny ležely horizontálně, jako by se ukláněly nějaké neviditelné přítomnosti, jež tudy prošla před 12 lety. U základny kmenů, kde stromy kdysi spouštěly své kořeny dolů, byly teď velké hromady hlíny a obnažených kořenů, které ukazovaly k obloze jako ztuhlá chapadla. Druhá část jejich
kořenového systému zůstala v zemi. Všechny stromy nebo přinejmenším ty, které zůstaly připevněné
k zemi, ukazovaly na východ.
“Muselo to tu být strašné,” řekl Terran.
“Větry prý dosahovaly 300 mil za hodinu. Jako při jaderném výbuchu. Termín strašné není ani začátkem toho popisu.”
Prezident ukázal na větev. “Ale vidíš tu nezlomnost. Všimni si, jak všechny větve jsou jako miniaturní stromy, které raší z kmenů. Stromy žijí jiným způsobem. Život pokračuje dál.”
“Je to fraktál,” řekl Terran a prociťoval jednu z větví svou rukou. “To je cesta přírody.”
Terran se postavil, když uviděl, jak k nim přicházejí dvě mladé ženy s podnosy. Viděl je poprvé.
Řekl by, že si spolu povídají a přitom se hihňají. Když přišly blíže, jejich chování se změnilo na obřadní. Když se dostaly na doslech, vykazovaly nacvičenou úslužnost.
“Máme pro vás váš čaj, pane prezidente. Dáte si ho zde?” zeptala se jedna z nich formálním tónem. Byla to Indka se širokými rty a exotickýma očima ve tvaru mandlí. Bylo jí asi dvacet pět let. Její
společnice byla podobně stará, určitě Američanka, s blonďatými vlasy svázanými do drdolu. Neměla
žádné výrazné rysy, ale vzato jako celek, byla ve všech ohledech pohledná.
Prezident Stanton vzal situaci na povel a nasměroval je, aby použily kmen stromu jako stůl a ukázal jim, kam mají položit podnosy, aby byly dobře stabilní. Za několik minut již rychle odcházely, mávajíce přes svá ramena.
“Krásné dívky, že?” komentoval Stanton, když je sledoval, jak odcházejí.
Terran přikývl. “Ta vysoká, ona je z Indie?”
“Ano… ačkoliv její přízvuk už téměř zmizel. Mám podezření, že vyrůstala zde.”
“A ta se žlutými vlasy; ta je ze Skandinávie?”
“Možná před několika sty lety,” zasmál se Trevor.
Prezident Stanton nalil čaj a nad čajovými šálky se začal vznášet kouřový opar. “Máš rád med nebo smetanu?” zeptal se Trevor.
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“V čaji?”
“Ano.”
“Ne, děkuji.”
Prezident Stanton se posadil na kmen stromu a zvedl svůj šálek čaje a dlouze a hlasitě si srknul.
“Je to součást mojí techniky, jak si ochránit jazyk před popálením.” Usmál se na omluvu.
Terran mu vrátil lehký úsměv a tiše si loknul.
Prezident Stanton se podíval přes svůj šálek čaje. “Tedy, jak se ti prozatím líbí tvoji učitelé?”
“Jsou príma.”
“Tvoji učitelé v Iránu, učili tě podobnými metodami?”
“Ani ne, ale já jsem měl jen jednoho učitele a byl jsem jeho jediný student. Zdejší učitelé mě vidí jako jednoho z mnoha studentů a projektů, se kterými pracují.”
“Tvůj učitel v Iránu tě také vnímal jako Mahdi, že?”
“Ano.”
“Jak jste se potkali?”
“Byl mi přidělen.”
“Ty jsi měl celý život jen jednoho učitele a on měl pouze jediného studenta: tebe?”
Terran se usmál. “Je mi teprve 12. Potkali jsme se, když mi bylo sedm. A ano, Javad měl jen jednoho studenta; mě.”
Terran se podíval prezidentu Stantonovi do očí. “Co se mnou zamýšlíte?”
Stanton se trochu napřímil. Najednou bylo jasné, že Terran skončil s tou malou debatou. “Chci,
abys nám pomohl s naším Programem Restartu Technologií. Chci, aby ses soustředil, aby ses naučil
všechno, co můžeš, a jakmile budeš umět to, co potřebuješ, můžeš nás začít učit, jak máme obnovit
naši infrastrukturu ve zdravotnictví, technologii, vzdělání…” Trevor pokrčil rameny, „… všude.”
“Proč chcete restartovat staré technologie?” zeptal se Terran. “Vždyť nezabránily tomu, aby se stal
Sunrot.”
“Nic nemohlo zabránit Sunrotu.”
“To je možná pravda…”
“Tady není žádné možná,” přerušil ho Trevor. “To bylo způsobeno naším sluncem. Nevím, co ti
řekli zde, ale naši nejlepší vědci řekli, že Sunrot způsobily masivní solární erupce. Jestliže je to tak, že
víš, jak zabránit slunci v přehřívání, jsem si jist, že všichni budeme naslouchat tvým nápadům, ale
neříkej mi ani nikomu jinému, že Sunrotu mohlo být zabráněno.”
Terran nikdy dříve nepotkal člověka s mocí Trevora Stantona, ale mocné lidi znal. Věděl, jak rádi
určují hranice těm, kteří si troufají zkoumat oblasti, kam se oni neodvážili. Jejich hranice na sebe obvykle vezmou podobu pýchy zkrystalizované do významu jak se opovažuješ! To je emoce, která drží
lidi zpátky. Je jako omezující provaz upevněný před jejich osobnostmi a vytouženými ideály. Pro Terrana tyto provazy ale nebyly omezeními. Byly pozvánkami.
“Naše planeta byla pod vládou geoinženýrství z mnoha různých úrovní,” řekl Terran suše. “Toto
geoinženýrství mělo vedlejší účinky. Jako by člověk říkal svému Stvořiteli, ´my to umíme lépe´. To
dělaly ovládací technologie; stvoření, která ve své ignoranci nejen věří, že jsou Bohy, ale dokonce že
jsou lepší než Bůh.”
“Geoinženýrství?” vyhrknul zpět prezident Stanton a na jeho obličeji se zračil zmatek. “Myslíš řízení
počasí? Jak by mohlo řízení počasí zde na zemi způsobit sluneční erupci ve vzdálenosti 93.000.000
mil?”
“To jsou nezamýšlené a nahromaděné vedlejší účinky lidských technologií, které byly navržené za
účelem řízení namísto komponování. Není to jen jedna věc. Není to jen řízení počasí nebo řízení lidí
nebo řízení rostlin. Jsou to všechny ovládací technologie. Ony všechny přispívají k nevolnosti země.
Také musím dodat, že vaše pochopení, že příčinou Sunrotu bylo slunce, je nepřesné; nehledě na to,
co vám říkají vaši vědečtí poradci.”
“Co tedy věříš, že bylo tou příčinou?” zeptal se prezident se sprškou sarkasmu.
Terran si sundal své sluneční brýle a podíval se na ně s uznalým majetnictvím. “Nikdy dříve jsem
neměl sluneční brýle. Líbí se mi. Ochraňují naše oči podobným způsobem, jako nás magnetické pole
země ochraňuje před kosmickými úlomky a slunečním zářením. Ovládací technologie se chovají jako
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má ruka, když jsem si sundával brýle z očí. Společně vyčerpaly magnetické pole země. To zemi učinilo citlivější. Bylo to jako nechat otevřené dveře v nebezpečné čtvrti.”
“Příčinný počátek pocházel z jiného vesmíru a cestoval nezměřitelně složitými cestami, až nakonec
aktivoval naše lokální slunce, aby vyplivlo svůj jed na naši planetu. Kdyby naše technologie byly svou
povahou více kompoziční, naše planeta by byla schopna odrazit tyto energie a minimalizovat ztráty na
životech.”
“Sunrot byl budíčkem. Já jsem zde, abych zajistil, že zbývající planetární populace ho slyší a dbá
jeho varování. Nejsem tady proto, abych vám pomáhal restartovat ovládací technologie, které byly
příčinou prudkosti Sunrotu. V této vaší snaze vám nepomůžu.”
Terran se odmlčel a tón jeho hlasu byl čím dál velitelštější. Kráčel po jemné linii a věděl to. Prezident Stanton změnil svou pozici na pohodlnější a pak, když se mu jeho nová pozice nelíbila, se postavil. Terran se odvrátil od Stantonových očí a jeho pozornost šla téměř celá dovnitř. Cítil se jako hůl
slepce, která zkoumá černou cestu před sebou.
“Je toho hodně na zpracování… ve… ve tvých názorech,” začal Trevor a jeho hlas byl vzdálený.
“Řekni mi, kam s nimi dojdeš? Jsou založeny na vědě? Jsou to domněnky, které jsi učinil na základě
svého čtení? Nebo ti je Bůh našeptal do ucha? Co z toho?”
Prezident se otočil, jako by byl připraven naslouchat, ale pak zvedl ruce. “Hovoříš o ovládacích
technologiích versus kompozičním technologiím. Nemám ponětí, jaký je mezi nimi rozdíl. Abych to řekl
jasně, má mysl je v porovnání s tvou tupá, ale já mám zkušenost, že někdy tyto brilantní intelekty dělí
věci příliš na jemno, až se úplně rozpadnou. Ty jemné pointy se mezi lidmi ztratí. Lidi to nezajímá. Oni
chtějí vůdce, kteří jim dají to, na co byli zvyklí. To, co jim připomíná domov a bezpečí.”
“Já tě zvu, abys vedl nejdůležitější projekt, kterému lidstvo čelí - restart našich technologií. Sakra,
ve tvých rukách můžou být vylepšeny. A ty, namísto toho, abys touto nabídkou byl nadšený, tak ji
prostě shodíš? Proč?”
Terran se zaujetím poslouchal. “Staré technologie byly navrženy za účelem ovládání…”
“Ovládání čeho? Smrti, nemocí, hladu, klimatických změn? Jestli jsme schopni toto řídit, tak proč,
ksakru, ne?”
Terran zakroutil hlavou. “Pokoušely se řídit počasí, zemi, rostliny, stromy, zvířata a lidi, všechny
věci, které plynuly z lůna stvoření. Jestliže toto je řízeno, má to vedlejší účinky. Jestliže je přírodní řád
odkloněn či přehrazen v příliš velké míře, po příliš dlouhou dobu, může na celé planetě nastat nerovnováha. Může to oslabit její imunitní systém.”
Prezident Stanton se obrátil k Terranovi. “Chápu. A imunitní systém planety - její magnetické pole bylo zničeno, protože lidstvo chtělo snížit úroveň oxidu uhličitého nebo… nebo zlepšit výnosy sklizní,
aby nakrmilo hladové? Takže ty říkáš, že naši vědci, naši lékaři, naši technologové zesílili brutalitu
Sunrotu. Byla to všechno jejich chyba? Tak je to?”
Prezident Stanton gestikuloval svýma rukama jako fotbalový trenér na prohrávajícího quarterbacka.
“Ty tady nebudeš sedět s nevinnou tváří 12-tiletého chlapce a se třemi týdny vzdělání v našem systému a dávat mi lekce o příčinách Sunrotu a o tom, jak jsou naše technologie zlé. Ne, to privilegium
nemáš.”
Prezident Stanton si zkřížil ruce na prsou a shlédnul na Terrana. “Jestliže nás svým intelektem odsoudíš, proč bychom tě tu měli dál držet? Proč bychom tě měli vzdělávat, živit, oblékat, a umožňovat
ti žít v relativním luxusu?”
“Nabízím vám lepší způsob,” řekl Terran. Jeho hlas byl tlumenější, ale stále přesvědčivý. “Vy mě
tady chcete nechat, protože bez mé pomoci se přihodí další budíček a pak co? Další smrt a destrukce? Chcete restartovat ty samé technologie, které nás učinily zranitelné vůči Sunrotu. Chcete vést
lidstvo na ten útes… znovu?”
Terran sledoval očima prezidenta Stantona a pokračoval. “Technologie, které mě zajímají, slouží
našim potřebám. Nepotřebujeme mít kontrolu nad vším. Potřebujeme mít přístup k tomu, čím jsme a
proč jsme zde. Jestliže toto bude poskytnuto, všechno ostatní se bude vyvíjet podle většího plánu.”
“Větší plán… ty to nechápeš,” řekl prezident. “My už nejsme náboženský lid…”
“To není o náboženství,” řekl Terran. “Je to o nalezení způsobu, jak rozvinout technologie, které by
sloužily lidem, přírodě a planetě jako celku. Náboženství v ničem z toho nehraje žádnou roli.”

44

“Proč ti nevěřím?” opáčil Stanton. “Náboženství je vždy faktorem, jestliže se hovoří o ´větším plánu´, zvláště tehdy, když je to Mahdi, kdo hovoří. Podle prorockých textů, které jsem četl, ty jsi tím, kdo
sjednotí lidstvo. Jsi v náboženství namočený. Není to pravda?”
Terran se dlouze podíval na prezidenta Stantona, jako by si ho měřil. “Prorokové něco viděli a pak
tomu dali jméno. Jméno, které tomu dali, je to, které jste řekl. Ale co já udělám, to je úplně jiná věc.”
“To má být tvá odpověď?”
“Ano, to je.”
“To mi ale nic nezodpovídá. Já potřebuji tvou pomoc s restartem našich technologií a ty jsi řekl ne.
Ty máš svůj vlastní program a ten, nejen že není spojen s Velkým národem, ale kříží mu cestu. Neguje ho.”
Terran pokrčil svými rameny. “Chcete jít dál, nebo se vrátit zpátky?”
“Ty mi neodpovíš na to, co jsem právě řekl?” Prezident Stanton se postavil, kroutil hlavou a na jeho
obličeji se zračila nevíra.
“Jediné řešení tohoto problému je to, že vytvořím seznam. Až budu mít ten seznam, dám vám ho.
Pak budete mít jasno v tom, které technologie vám pomůžu obnovit a které nikoliv. Co víc můžu dělat?” Terran se postavil na nohy, dlaně otevřené nahoru k nebi.
Prezident Stanton si přejel jazykem zuby. Vypadal rozčileně, než promluvil. “Jak můžeš udělat více?” Jeho tón byl jako vyřezaný z ocele a promoklý výsměchem, což přidávalo váhu jeho slovům.
“Můžeš projevit trochu vděčnosti za množství snahy, kterou jsme vynaložili, abychom tě sem dostali.
Můžeš projevit tuto vděčnost tím, že řekneš ano mojí nabídce. Můžeš přestat rozhodovat o tom, které
technologie jsou správné a které špatné. Nepotřebujeme od tebe seznam, potřebujeme tvou spolupráci. To je způsob, jak můžeš udělat více.”
“Vybral jste si mě,” odpověděl Terran, “ne proto, abyste vlastnil mě nebo můj intelekt, ale proto,
abyste mě vzdělal. Až doteď jste mi o svém programu nic neřekl. Reaguji na tento váš program tím, že
vám vysvětluji, že nejsem ochoten restartovat technologie ovládání. Vysvětlil jsem své důvody. Nabídl
jsem, že pro vás vytvořím seznam, abyste mohl vidět, které technologie vám pomůžu obnovit a které
nikoliv. Zdá se mi, že naše neshoda může být odložena až do té doby, než budeme mít oba v rukách
ten seznam a budeme se o něm moci pobavit. Počkejme.”
Prezident Stanton udělal krok vpřed a tyčil se nad Terranem jako bouřkový mrak. Pak promluvil a
držel přitom Terrana za rameno. “Bylo to řečeno již stokrát různými způsoby, ale buď jsi s námi, nebo
jsi proti nám. Tady není na výběr. My nejsme žádné menu. Zatraceně, my jsme světová vláda!”
Stanton pustil Terranovo rameno a ustoupil o několik stop. Stále přitom záměrně zíral Terranovi do
očí. “Neudělej chybu, nebo tě brzy pošlu zpět do těch Iránských hromad písku, namísto toho, abych tě
nechal zde, s našimi nejlepšími učiteli a technologiemi. Takže ty se potřebuješ rozhodnout, jestli jsi s
námi nebo ne. Já nepotřebuji tvůj seznam. Potřebuji tvou absolutní spolupráci při pomoci s obnovou
Velkého národa pod vedením jeho Rady Guvernérů. Cokoliv menšího znamená, že mrháš naším časem a penězi.”
Trevor Stanton dlouze vzdychnul. Najednou vypadal unaveně. “Nevím, co s tebou udělám, ale nebudeš žít v klíně luxusu s našimi nejlepšími a nejbrilantnějšími. To vím.” Potom, jako by to chtěl zdůraznit, se sehnul a podíval se naprosto nebojácně do Terranových očí. “Řekl jsem to jasně?”
Terran si znovu nasadil své sluneční brýle, ignorujíce tu otázku. Podíval se směrem k výtahům,
odkud přišli. “Půjdu teď zpátky a začnu pracovat na tom seznamu. Dám vám ho do rukou, než zítra
budete odjíždět.”
“Právě jsem ti řekl, že ten tvůj zatracený seznam nechci. Buď jsi úplně s námi, nebo mimo. Co na
tom nechápeš?”
“Chápu. Jen nesouhlasím. Vy možná máte pocit, že můžete řídit můj intelekt, ale když se o to budete pokoušet, tak tu bitvu prohrajete. To nejlepší, čeho můžete dosáhnout, co se týká mého intelektu,
je přijmout můj příspěvek, co se týká záležitostí trvání na částečném základě. Dokonce i tehdy, jestliže
se rozhodnete obnovit jisté technologie ovládání, udělám všechno, co je v mých silách, abych vás
zastavil.” Terran napřáhl svou ruku, ale prezident zůstal stát s rukama v bundě a jen zíral na Terranovu drzost.
Terran vyřkl ještě jedno poslední slovo a pak odešel. “Všechno.”
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Kapitola 14 - Potíž s myšmi
Když vystoupil sám z výtahu, chodba se tentokrát zdála prezidentovi Stantonovi delší. Žádná vyrušování od malého chlapce. Strážce mu pokynul, ale vypadal zaraženěji. Asi si spočítal důvod, proč
Terran přišel před čtyřmi minutami dolů sám.
Stanton šel přímo do své dočasné kanceláře, což byl velký soubor apartmentů rezervovaných pro
VIP, které navštěvovaly zařízení. Pohodlně by se tu ubytovalo osm hostů, ale zřídka tu bylo více než
dva nebo tři. Když prezident přijel do FRC, obvykle měl Zhou ve svém apartmentu a všichni ostatní z
jeho doprovodu byli v části pro hosty na osmém podlaží.
Když přišel, Zhou vzhlédla od svého čtení. “Vypadáš naštvaně,” poznamenala. “Nešlo to moc dobře, co?”
Přešel ke kávovému stolku před jejím křeslem a hodil na něj malý kovový box velikosti zhruba krabičky od zápalek. “Můžeš si to poslechnout sama,” řekl prezident Stanton. Potom mrsknul svou bundou na gauč za sebou. “Líbil se mi víc, když neuměl náš jazyk tak zatraceně dobře. Je to fakt čůrák.
Malý, kuriózní, prostý, ale prostě čůrák.”
Nalil si skotskou u malého pojízdného baru, který měl dvě kolečka a byl natřený na bílo. Vypadal
trochu jako invalidní vozík. Pak se dlouze napil. “Ano, uvědomuji si, že je teprve deset dopoledne, ale
já opravdu potřebuji trochu vyhladit hrany.”
“To tě tedy opravdu dostal.”
Zhou zvedla záznamník a spustila přehrávání. Hlas na záznamu říkal něco o chřestýších a jejich
oblíbených zvycích.
“Prvních asi patnáct minut můžeš přeskočit.”
Zhou stiskla rychlé převíjení. “Tak mi něco naznač.”
“Odmítá pomáhat,” zalamentoval Stanton. “To je vše, na čem záleží.”
“Proč?”
“Poslechni si to sama. Je posedlý kompozičními technologiemi - ať už to, ksakru, znamená cokoliv.
A o našich starých technologiích - těch, které chceme restartovat - si myslí, že jsou příliš ovládací.
Kurva! On nám je nechce pomoct restartovat. Říkal, a to si poslechni, že Sunrot byl tak prudký, jak byl,
protože naše ovládací technologie poškodily magnetické pole země. Imunitní systém naší planety byl
kompromitován. Sakra! Žádný z našich vědců nic takového, ani nic tomu podobného, netvrdí.”
Zhou stiskla tlačítko přehrávání a byl tu Terranův hlas, který navrhoval, že vytvoří seznam.
“Příliš daleko. Běž asi o pět minut zpět,” instruoval prezident Stanton.
“O jakém seznamu to mluví?”
“Seznam, který vysvětlí, o jakých technologiích si myslí, že jsou zlé nebo ovládací a které jsou ty,
se kterými by nám byl ochoten pomoci. Jako by mohl dělat soudy našich technologií. To dítě má ego
velikosti… zatraceného autobusu.”
Zhou dál poslouchala nahranou konverzaci. “Bylo by dobré dostat seznam a diskutovat s…”
“Řekl jsem mu, ať jde do hajzlu. TRP není žádné zatracené menu, Zhou. To nemůže dělat! Nemůžu dát seznam Vedoucímu Koncilu a říct jim, že to je to, s čím nám ta malá pouštní krysa pomůže.
Máme jiné intelekty, které nám můžou pomoct a v mnohých oblastech již děláme pokroky. Chci ho
vyřadit z projektu.”
“Jen tak?”
Stanton se posadil na gauč, vylil do sebe svou sklenici skotské a postavil ji na stůl. “Ano, jen tak.
Nepotřebujeme ho. Během třech měsíců budeme mít klony, které budou mít 95 procent jeho intelektu.
Budeme v pohodě.”
“Takže, když říkáš, že ho chceš vyřadit z projektu, co s ním bude? To ho pošleme zpátky do Iránu?”
“Později během dne se setkáme s Eleanor a Joshem. Pak se rozhodneme. Já tomu malému
hajzlovi nedůvěřuji. On si dovolil mi vyhrožovat! A pak prostě odešel pryč. K zasrání neuvěřitelné!
Chtěl jsem toho malého spratka praštit do ksichtu.”
Zhou se usmála. “Je mu jenom 12 a je z pouště. Neber si to tak osobně. Poslechnu si tu pásku a
uvidím, jestli je něco užitečného na tom, co říkal. Pak domluvím schůzku s Eleanor a Joshem na třetí.
My odjíždíme zítra asi v tu samou dobu. Možná bych s ním mohla strávit ještě trochu času?”
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“S Terranem?”
“Jestli je to možné.”
“O samotě?”
Zhou naklonila hlavu a pokrčila pravým ramenem.
“Nejdříve uvidíme, jak bude probíhat naše setkání s Joshem,” řekl Stanton. “Taky si chci promluvit
s Vedoucím Koncilem a vyslechnout jejich vstupy.”
Vstal a šel rovnou k baru. “Máš žízeň?”
“Je na mě moc brzy.”
“Já počítám s časovými zónami.”
“To tě přivede doprostřed Atlantiku,” zavtipkovala Zhou.
“Dost přesné,” zaculil se prezident Stanton.
Začal si nalévat další drink a pak přestal. “To dítě je jako myš, která se vetře do domu a všechno
rozvrátí. Myslí si, že tady velí on.”
“Uvidíme, kam to povede,” radila Zhou. “Nezakládej jen na jednom setkání. Možná prostě jenom
vyjednává.”
“Vyjednává co?”
Zhou pokrčila rameny. “Jestli chce postavit nějaké technologie, bude potřebovat naše zdroje. Naši
pomoc. To je možná tím, co chce.”
Stanton si loknul skotské a najednou se usmál. “Četla jsi někdy knihu O myších a lidech?”
Zhou zakroutila hlavou.
“Jeden z mých oblíbených citátů…” Stanton se odmlčel, jako by se chtěl ujistit, že si citát dobře
pamatuje. Potom s nekulturní leností a hereckým přeháněním promluvil. “Potíž s myšmi je ta, že je
vždycky zabiješ.”

Kapitola 15 - Skřítek Hajaja
Počítačová laboratoř byla obvykle temná. Byla na 9. podlaží. Nepříliš mnoho rezidentů FRC chodilo tak hluboko dolů. Obecně se mělo za to, že čím jdeš hlouběji pod zem, tím méně významný či užitečný prostor tam je. Terran nikdy nepochopil, jak ten mýtus vznikl, ale trvalo mu jen pár dní, než pochopil, že výhra - jako diamant pohřbený v sedimentu jezerního dna - se nalézá na dně zařízení FRC.
Měla podobu hardwaru serverů, který archivoval vzorová data a ukládal je do databází, které byly 12
let nepoužívané. To bylo na 15. podlaží, šest úrovní pod počítačovou laboratoří.
Před Sunrotem bylo FRC archivem Národní Bezpečnostní Agentury. Mezi agenty, kteří zde pracovali, bylo toto místo známo jako Třídič. Třídič sestával ze 7000 ultra výkonných serverů, které zpracovávaly metadata a třídily je do relačních databází pro Umělou Inteligenci a lidskou analýzu. Metadata
přicházela z celého světa. Od každého občana. Dítě v Bangladéši mohlo napsat něco třeba do školního počítače, v internetové kavárně či na mobilní telefon, a pokud se Třídič domníval, že je to podstatné, bylo to vytříděno a uloženo.
Pro Terrana bylo záhadou, proč ten archiv informací, který našel, je všemi ve FRC popírán a nedotčen. Bylo to jako by s těmi daty byla spojena špatná vzpomínka a nikdo s nimi nechtěl nic mít. Podlaží
15 bylo notoricky známo jako strašidelný dům - hřbitov serverů, který uchovával světová tajemství.
Když Terran přicházel k počítačové laboratoři, povšiml si světla pode dveřmi. Mávnul kartou přes
dveřní přístupový panel a otevřel je. Nějaký člověk v pozdní dvacítce, s dlouhými zrzavými vlasy se
pohnul, ale zůstal soustředěný na počítačovou desku, kterou měl rozebranou a nyní ji pájel.
“Ahoj,” řekl Terran. “Nechtěl jsem vás rušit.”
“Ty jsi to nové dítě… prezidentův Mazlíček, jak ti rádi říkáme. Co tě, ksakru, přivádí sem dolů?
Ztratil ses?”
“Ne, jen jsem fascinován počítači.”
“Já jsem Ed Blake. Sdílím s tebou tu fascinaci.”
Na jednom oku měl nasazenou zvláštní zvětšovací lupu a zíral dolů na motherboard jako jeho
frustrovaný tvůrce. Vůbec nevzhlédl od své práce. “Máš přízvuk. Odkud jsi? A buď přesný. Já zeměpis
znám.” Promluvil s britským přízvukem, který vypadal, že pochází ze Soudného dne.
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“Jsem ze severního Iránu a jihozápadního Turkmenistánu…”
“Říkal jsem, abys byl konkrétní. Jaké, sakra, město?”
“Není tam žádné město. Žil jsem v kmeni, který byl nomádský. Pohybovali jsme se v té oblasti v
závislosti na ročním období.”
Ten šlachovitý muž se na chvíli zpříma postavil a protřel si svůj kříž. Své dlouhé vlasy měl vzadu
spojené do copu, který byl svázaný gumičkou, jež byla příliš utažená. Jeho neupravený, nepravidelný
vous měl odstín zlaté zrzavé a jeho kůže byla vybledlou verzí téže barvy. “Jak se jmenuješ?”
“Terran Kahn.”
“Takže, Terrane Kahne, ty jsi z písečných dun naší nejstarobylejší civilizace. Jak jsi, ksakru, skončil
tady na základně pekla? A jak ses, ksakru, naučil takhle mluvit anglicky?”
Terran přišel blíže, aby viděl, na čem Ed pracuje. “Byl jsem tady přiveden, abych se učil. Co se týká mé angličtiny, tak to, co umím, jsem si osvojil převážně zde.”
“Jak dlouho jsi tu?”
“Tři týdny a dva dny.”
“Nikdo se nenaučí anglicky tak rychle. Kecáš?”
“Ne.” Terran zakroutil hlavou.
“Jak tě našli… FRC?” Zvedl svou pájecí pistoli jako otazník a čekal na Terranovu odpověď.
“Udělal jsem test ve škole v Mashhadu a…”
“...a jim se zalíbil ten tvůj zatracený mozek. Jo, tak to bylo.”
Ed odložil svou pájecí lampu a zvedl si zvětšovací okulár nahoru na čelo a pak se poprvé podíval
na Terrana. Prohrábl si rukou svůj vous a potom, jako by ho něco intenzivně svědilo, si strčil ruku za
záda a začal se škrábat.
“Bože, jak nenávidím toto tělo,” vyštěkl. Asi minutu hodnotil dál Terrana, zatímco se drbal a šťouchal do svého kříže. Vypadalo to, že se mu ten obraz nelíbí. “Z nějakého důvodu tě nemůžu zařadit…
vždycky, když se na někoho dívám, křičí na mě zpět nějaké zvíře. Například velmi dobře vím, že já
jsem pštros. Roztáhl své ruce v jakési piruetě.
“Ale ty, nevidím žádné zvíře… snad liška? Ne, to ne. Hmhm, budu potřebovat více času. Velmi neobvyklé.”
Ed si opět dal zvětšovací okulár dolů na kořen svého nosu a vrátil se k průzkumu křemíku pod sebou.
“Nedokážu si představit, že byste v poušti měli mnoho počítačů. Co se ti tak líbí na těch zatracených počítačích?”
“Jsou to realizátoři změny.”
“To je i zatracené kladivo.”
“Pravda… ale se správným počítačem můžu postavit vesmíry. S kladivem můžu postavit nábytek.”
“Nebo někoho zabít. Samozřejmě, to počítače také můžou udělat.”
Ed se rozhlédl po počítačové laboratoři. “Tak proč se o tebe, ksakru, zajímá prezident Heliosu?”
“Chce, abych mu pomohl restartovat staré technologie.”
“Není to tím, na čem pracujeme všichni?”
“Chce, abych ten projekt vedl.”
“Brilantní…” Ed odložil svou pájecí pistoli a otočil se na Terrana. “A jak bys to, ksakru, dělal?”
“Nedělal. Nechci obnovovat staré technologie.”
“Dobře, líbí se mi tvá kuráž, Skřítku Hajajo, ale právě jsi řekl, že prezident Heliosu chce, abys vedl,
TRP a ty jsi ho poslal do prdele. Ksakru, to je sebevražda. Chápej, nevím, jak to dělají v Persii, ale
tady, když tě vrchní pes požádá, abys něco udělal, tak to uděláš a uděláš to, zatraceně, s úsměvem
na tváři, který všichni vidí.” Ed vrhnul široký, avšak falešný úsměv.”
Terran se posunul blíže, tak aby viděl motherboard, jenž byl v barvě lesní zeleně, na kterém Ed
pracoval. “Co upravuješ?”
“Podívej, neber si to osobně, ale právě jsi řekl, že jsi prezidenta Heliosu poslal do prdele. Myslím,
že nechci, aby mě s tebou viděli. Mohli by si myslet, že pomáhám a podporuju tvou prdel.” Pak ukázal
Terranovi, aby přišel blíž. “Právě teď,” zašeptal Ed pod úrovní šepotu, “vědí, že ty a já spolu mluvíme… je dost dobře možné, že nás dokonce poslouchají. Moje rada? Prostě řekni ano prezidentovi.
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Jakmile povedeš tu zatracenou show, sakra, žádná z těch plutokratických prdelí ve Velkém národě ti
nebude rozumět ani hovno. A ty můžeš celou tu věc řídit. Chápeš?”
Ed se rozhlédl po laboratoři, natáhl si záda a promluvil normálním tónem. “Skřítku Hajajo, kdybych
byl tebou, políbil bych prezidenta a smířil se s ním.”
Terran nasadil pobavený výraz.
“Je to metafora, jak utřít prdel. Člověče, ty umíš anglicky, ale přitom anglicky neumíš.”
Ed ukázal na motherboard, který ležel na stole pod ním a nevinně zíral nahoru na svého tvůrce.
“To, co dělám s tímto motherboardem, umožní tomu zařízení, aby vidělo, když bude správně nainstalováno.”
“Jako lidské oko?”
“Ano.”
“A co uvidí?”
“Cokoliv lokálního.”
“Jako kamera…”
“Sakra, ne. Kamera lokální jen nahrává. Ona nevidí. Ona se nezaměřuje. Nevidí něco a pak se nerozhodne, ha, to je zajímavé, nechte mě podívat se zblízka. To je vidění!”
“Jaký typ zařízení v tom bude použit?” zeptal se Terran.
“Ach, dobrá, zpět k mému předchozímu konstatování. Než ti na to můžu odpovědět, musíš přísahat, že se smíříš s prezidentem. Jinak odsud, zatraceně, vypadni.”
Terran sebou při té poznámce škubnul. Ed byl sice výstřední, ale v tom, co řekl, byla jistá moudrost
a Terran to věděl. “Budu pracovat s prezidentem Stantonem. Máš mé slovo.”
Ed namířil svůj ukazováček a zakýval s ním synchronně se svými slovy. “Jediný důvod, proč ti důvěřuji, je ten, že tě nemůžu přiřadit k žádnému zvířeti. Ty jsi jako… jako fantom, jako Skřítek Hajaja.
Ty máš ten zatracený plášť neviditelnosti, ne?” Ed napřímil hlavu. “Nevím, jak to děláš, ale není v tobě
nic, co by na mě křičelo. Proč, sakra? Ty jsi první.”
Ed si loknul doušku vzduchu svými ústy a potom doušku vody ze své plastové láhve, kterou měl na
stole. Pak se pomalu posadil a oči mu jiskřily. “Dělám roboty.”
“Jaké?” vyptával se Terran.
“Inteligentní.”
Terran se usmál. “Myslím, co ti roboti dělají? Jsou na nějakou výrobu…”
“Nedělám robotické roboty. To je nuda!” Ed se otočil ve svém otáčecím křesle. “Moji roboti jsou jako lidé. Mluví. Poslouchají. Smějí se. Pokyvují hlavami. Učí se. Dělají to znovu a znovu, až se stanou… docela lidskými.”
“Neudělal jsi náhodou psího robota?” zeptal se Terran.
Ed se hrdě usmál. “Goldie je můj. Udělal jsem ho asi před třemi roky. Dal jsem ho Eleanor jako dárek. Nepřekvapuje mě, že se s ním pochlubila takovému týpkovi, jako jsi ty. Tak co ty na něj?”
“Ano, velice se mi líbil. Chtěl bych taky nějakého takového.”
“Dobře, když jsi tou prezidentovou volbou pro vedení TRP, můžeš, zatraceně, požádat o jakoukoliv
zasranou věc, kterou chceš a oni ti ji dají, včetně Goldieho.”
“Goldie se teď jmenuje Daisy,” oznámil Terran váhavě, “a žije s dívkou jménem Nura.”
“Eleanor ho darovala! A on má jméno… Daisy? Daisy, to je dívčí jméno! On je, sakra, kluk! Kdo je
to Nura?”
“Je to moje kamarádka. Daisy… nebo Goldie, nemůže být v lepších rukách.”
Ed si zkřížil ruce na prsou. “Sakra, nemůžu uvěřit, že Eleanor ho někomu dala. Goldie není prostě
obyčejný pes-robot. Je to, sakra, génius… což psi bývají.”
Ed vzhlédl na Terrana, poté co zíral do prázdné počítačové laboratoře. “Podívej, dělám jednoho
ještě lepšího, poskytnu ti jednoho z mých hu-botů, třeba Albert by se ti mohl zamlouvat. Ale potřebuji
od tebe na oplátku jednu laskavost.” Ed okamžitě začal něco psát na stránku ve svém poznámkovém
bloku.
“Co chceš na oplátku?” zeptal se Terran.
Ed dál psal a přitom mluvil, příležitostně se podíval na Terrana. “Zjisti, jestli můžeš tu svou přítelkyni přimět, aby změnila jméno zpátky na Goldie a mluvila o něm jako o chlapci, ne jako o dívce. Můžeš
to udělat?”
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Terran přikývl. “Jistě, pokusím se. Kdo je Albert?”
“Nestarej se o Alberta. Potřebuji více času, abych popřemýšlel, který z mých hu-botů by pro tebe
mohl být vhodný. To mi zabere nějaký čas. Můžeš přijít ke mně a můžeme se o tom pobavit. Třeba za
týden nebo dva na to přijdu.”
Jak dopsal, utrhnul ten kus papíru, složil ho a podal Terranovi. “Tady je číslo mého apartmentu na
podlaží 7 a můj email.”
“Budeme v kontaktu. Musím běžet.”
Ed vzal svůj motherboard a pár dalších věcí a uložil je opatrně do kožené tašky. Vypadalo to, že
velmi spěchá k odchodu.
Terran ho sledoval. “Potřebuješ něco pomoct odnést?”
“Ne, zvládnu to. Jeden z mých robotů něco potřebuje. Musím jít. Postarat se o něj. Chápej. Neber
si to osobně.” Vzal svou láhev s vodou, a když si dával tašku přes rameno, rozhlédl se po místnosti.
“Pamatuj, co jsem ti řekl. Smiř se s prezidentem. To je vše, co potřebuješ udělat… pro teď.”
Ed se ještě jednou naposledy rozhlédl. “Tak zas někdy, Skřítku Hajajo.”
“Ahoj.”
Další zvuk bylo zavírání dveří počítačové laboratoře a rychlý rytmus tichých kroků, které se vzdalovaly do hlubokého, pronikavého ticha.
Terran shlédl na papír ve své ruce a rozbalil ho. Bylo tam toho více, než jen email a číslo apartmentu. Ed Blake napsal vzkaz.
Chci odejít z tohoto místa. Jestli ti dám hu-bota, rád bych, abys mi pomohl se odsud dostat. To
chci. Jestli se prezidentovi líbíš, pak máš moc mě odsud, sakra, dostat.
8 let na tomto místě je příliš mnoho.
Znič tuto poznámku, až ji dočteš. Nechal jsem pájku zapnutou (stiskni).
Apt #1391 | eblake@frc.gn
Edward
P. S. Ve skutečnosti mě nezajímá, jestli tvoje přítelkyně změnila Goldiemu jméno.
Štiplavý zápach hořícího papíru ho udeřil do nosu. Podíval se dolů do svých rukou, které pálily papír až do stavu, že poznámka byla nečitelná. To, co zbylo, rozdrobil ve svých rukou - na směs popela
a drtě. Pak ji nechal spadnout do odpadkového koše pod stolem.
Terran na chvíli zavřel oči. Jeho ruka vytlačila na jeho obličeji úsměv, když si vzpomněl na Edwardovo chování. Udělá pro Edwarda, co bude v jeho silách, ale nejdřív bude Terran potřebovat jeho
pomoc.
Jednu věc věděl, musí najít tu správnou rovnováhu, až se příště potká se Stantonem. Ne
moc zkroušený, ne moc neupřímný.
To je velmi malý prostor.
Rovnováha.

Kapitola 16 - Pochyby
Bylo sobotní odpoledne a podle digitálního displeje na chodbě s červenými LED (Light Emitting Diode - světlo vyzařující dioda) bylo po 3 hodině. Pohřební přípravy pro Rajiho byly hotovy. Sanjurovo
tělo se pohybovalo jako kovová lastura po dlouhé linoleové chodbě na 7. podlaží. Alespoň jsem vertikální. Připomínal si svůj přílet do FRC, ačkoliv ta vzpomínka žila v polévkovém oparu jen tři týdny
starém. Příchod stáří, zalamentoval. Jeho rozjímání bylo přerušeno kroky, které přicházely za ním.
“Viděl jsi ho?” zeptal se Namvar.
Namvar Akhtar byl jedním z milníků letu z Mashhadu v Iránu. Technicky vzato byl pozván Terranem, aby letěl do Denveru, ale nikdy nebylo vyjasněno, co tu bude dělat, až sem dorazí. To samé
platilo o Sanjurovi.
Namvar vyučoval Sharia zákon v Dar al-Shafa škole v Qom v Iránu. Byl to eklektický, záhadný člověk. Před Sunrotem byl považován za jednoho z prominentních Islámských učenců, ale podivným
obratem osudu, který se obvykle při katastrofách děje, byl Namvar šest měsíců po Sunrotu jmenován
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šéfem policie v Mashhadu v Iránu. Byl silné postavy, průměrné výšky, s krátkými černými kudrnatými
vlasy a velkým knírkem pod adekvátně velkým nosem.
“Myslíš Terrana?” zeptal se Sanjur.
“Ano, samozřejmě.”
“Měl schůzku.”
“On je pořád na schůzkách. Myslím, že jsem ho za poslední týden viděl dvakrát.”
Sanjur přikývl. “Je velmi zaneprázdněný.”
Namvar zrychlil svou chůzi. “Můžeš trochu zpomalit, ty tvé dlouhé nohy zabírají příliš mnoho země
a já ti nestačím.”
Sanjur téměř neslyšně vzdychl, ale zpomalil.
“Díky,” řekl Namvar. “Byla to dobrá služba. Raji bude odměněn za to, že sloužil Mahdi.” Namvar se
podíval na Sanjura a hledal známky souhlasu, ale vypadalo to, že Sanjur je ztracen ve svých vlastních
myšlenkách.
Namvar držel malý igelitový sáček, který podal Sanjurovi. “Je v tom jídlo. Najez se. Vypadáš jako
pytel kostí.”
“Jablka? Kde tady sehnali jablka?”
“Kdo ví… prostě je sněz.”
“Ano… později. Teď nemám moc hlad, ale díky.”
“S Rajiho odchodem,” řekl Namvar, “jsme tu na jeho ochranu zůstali jen my.”
“Před čím? Od té doby, co jsme přijeli, jsem neviděl žádnou hrozbu.”
“On je Mahdi. Ty si skutečně myslíš, že na tomto místě nejsou žádné hrozby? Nejsem zrovna přesvědčený, že Rajiho smrt byla následkem jeho zranění z Mashhadu.”
“Máš nějaký důkaz?” zeptal se Sanjur.
“Jen pocit. Nedělali žádnou pitvu. Vůbec nám neřekli nic o tom, jak zemřel. Prostě přestal dýchat?
Očekával bych více od zařízení, jako je toto.”
“Jaký případný důvod by měli proto, aby zabili Rajiho?”
“On je vyrušením. Mrháním zdroji. Nemá žádný smysl.”
“Právě jsi popsal nás dva.”
“Já vím,” zasmál se Namvar. “To je další důvod, proč se ozvat. Dát jim na srozuměnou, že se díváme. Že jsme vědomí.”
Po chodbě kolem nich prošla malá skupina učitelů. Zdvořile pokývli.
“Mám domluvenou schůzku s Marcusem Timpsonem. Setkáme se v pondělí v deset dopoledne v
Konferenční místnosti 1290 poblíž jídelny na podlaží 6. Prezident Stanton tu bude až do zítra, takže to
byl jeho nejbližší volný čas. Jsi zván, aby ses k nám přidal.”
“Kdo to je?”
“Velitel bezpečnosti FRC.”
“A jaký máš plán?”
“Chci, aby věděl, že máme podezření, že za Rajiho smrtí je špinavá hra. Také chci vědět, jaké jsou
jejich bezpečnostní protokoly, kdybychom viděli něco podezřelého.”
“Nechystáš se zmínit něco o tom, že Terran je…”
“Samozřejmě, že ne.” Namvar energicky zakroutil hlavou.
“Jo, budu tam, ale budu jen poslouchat a pozorovat. Ty budeš mluvit.”
“Dobře.”
“Co víš o panu Timpsonovi?”
Namvar pokrčil rameny. “Téměř nic. Ani nevím, jak vypadá. Chová se nenápadně.”
Sanjur se na oplátku trochu usmál a pokrčil rameny. “Asi je jako my. Nemá co dělat.”

Kapitola 17 - Neposlušnost
Marcus Timpson byl drobný muž. Byl zvláštní rasy, která měla neurčitou oční barvu, protože jeho
oči se schovávaly za tlustými zabarvenými brýlemi a měl dlouhé řasy, které by mu mohla závidět většina žen. Byl velice napjatý, profesionálně nervózní, jak ho popisovali jeho kolegové. Postava výšky
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pouhých 5 stop a 8 palců a 132 liber váhy byla impozantní, když ne svou přítomností, tak svou myslí.
Byl identifikován stejnými testy, které přivedly všechny rezidenty do FRC, až na to, že on měl zřejmý
sklon ke lstivosti, což ho předurčilo do bezpečnostního oddělení.
Špehování, to vyžaduje fortel a mazanost. Technologie je pouze jeho nástrojem. Skutečná dovednost není v rozmístění a analýze, ale v aplikaci inteligence, která vzešla ze špehování. A v této věci
byl Marcus Timpson špičkou.
Toho dne a v této hodině byl Marcus podrážděný. Prezident Heliosu byl středem jeho zájmu a on
věděl, že prezident je rozhněvaný. Jeho strážci ho varovali, stejně jako jeho špehové - různorodé
technologie, které měl rozmístěné po zařízení. Také věděl, že prezident se s ním chce setkat a to z
důvodu, který znal, ale nebyl schopný ho skutečně obsáhnout.
Timpson už slyšel pojem Mahdi ve špehovaných zprávách Eleanor. Prostudoval to, co na toto téma
našel, avšak informace byly minimální a byly zahalené v náboženském hokusu pokusu; alespoň jemu
se to tak jevilo. Nicméně když si prezident Heliosu přeje se s tebou setkat, jdeš, připraven nebo nikoliv.
Tlumené hlasy za dveřmi náhle ustaly, když Marcus opatrně zaklepal na bíle natřený povrch dveří.
“Ach, pojď dál, Marcusi,” řekla Zhou a otevřela do široka dveře. “Prezident čeká. Je zpět ve své
kanceláři a právě končí jiné setkání. Jak se ti dnes vede?”
“Fajn a tobě?”
“Dobře, díky. Dáš si něco k pití?”
“Kávu, jestli máš.”
Zhou se otočila k jednomu ze svých pracovníků, který seděl na gauči. “Můžeš udělat kávu?” Pak se
otočila zpět na Marcuse. “Pojď za mnou, vím, kde se skrývá… ale ty to asi pravděpodobně víš také.”
Mrkla na něj s rozpustilým úsměvem.
Marcus se přiměl jí oplatit krátký úsměv.
“Přidáš se k nám?” zeptal se Marcus.
“Ano.”
“A program?”
“Nechám prezidenta, aby na to přišel.”
“Dobře,” zamumlal. Ale v jeho mysli to dobře nebylo. Marcus nebyl velký příznivec prezidenta Stantona. Ze začátku jím byl; brzy po Sunrotu, když se Stanton objevil na světové scéně jako nezkušený
vůdce. Ale během let se o něm dozvěděl příliš mnoho tajemství, než aby ho mohl mít skutečně rád.
Kromě toho Stanton byl tyran.
Přišli do kanceláře, což byla velká konferenční místnost předělaná na prezidentovu pracovnu v dobách, kdy byl na návštěvě ve FRC. Stanton měl video konferenční hovor, ale pokynul Zhou, aby vešli
a posadili se u malého stolku v rohu místnosti.
“Děkuji, džentlmeni, musím už teď jít. Další setkání. Děkuji za vaše vstupy; brzy se k vám zase vrátím.”
Konferenční místnost na chvíli zaplnila tlumená sbohem a potom nastalo ticho, když se monitor vyprázdnil.
Stanton se postavil a narovnal si košili. Pak vzal nějaké poznámky, které si zapsal a otočil se, aby
uvítal svého hosta. “Takže, Marcusi, rád tě opět vidím. Děkuji, že jsi přišel na setkání, přestože bylo
tak rychle svoláno.”
“Žádný problém, pane prezidente. Doufám, že váš pobyt je bez závad.”
“Ach, pobyt je fajn. Ale máme tu jistou situaci s jedním z vašich studentů.”
“Jakou situaci?” zeptal se Marcus.
“Neposlušnost.”
“Ach, ano, v takových případech můžu být nápomocný. Řekněte mi více.”
“Novému studentu vašeho zařízení, jménem Terran Kahn, byla nabídnuta pozice vedoucího Programu Restartu Technologií. Já jsem mu ji nabídl. On mě odmítl. Rozhodně.”
Marcus začal mluvit, ale prezident zvedl ruce. “Snažil jsem se ho přesvědčit, ale on byl naprosto
tvrdošíjný, že nechce být součástí toho projektu. Má svůj vlastní program a ten jeho program je zcela
očividně v rozporu s Velkým národem.”
“Jak můžu být nápomocný?” zeptal se Marcus.
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“Vím, že s tímto chlapcem, Terranem Kahnem, jsou spojeny jisté bezpečnostní okolnosti. Je to
tak?”
Marcus zakroutil hlavou. “Ne z mého oddělení. Nicméně on měl cosi, co bych nazval doprovod,
který s ním přiletěl z Mashhadu. Jejich jména jsou Namvar Akhtar a muž jménem Sanjur, který odmítá
sdělit své příjmení. Ten první byl až do nedávna šéfem policie v Mashhadu. Ten druhý, Sanjur, tvrdí,
že byl obchodník, ale soudě podle jeho modřin a ran, měl nedávno těžké souboje. Což není zrovna
typické chování obchodníka.”
“Možná ne zde…” řekl Stanton s ironickým úsměvem a podíval se na Zhou. “Tady je moje dilema.
Chci, aby změnil svůj názor. Potřebuji někoho, kdo by mu s tím pomohl - změnit názor. Tvoje pověst v
této oblasti je hvězdná. Chci vidět, co bys navrhoval.”
“Myslíte fyzické výhrůžky, pane?”
“Myslím jakékoliv metody, které myslíš, že budou fungovat. Jsem otevřený téměř čemukoliv, kromě
Terrana Kahna říkajícího ne.”
Marcus se zavrtěl ve svém křesle. “Je mu teprve 12. To samo o sobě představuje jistou výzvu. Také pochází z naprosto odlišné kultury. Chápu správně, že má nějaké… náboženské dary?”
Stanton kradmo pohlédl na Zhou. Ona spolkla tu návnadu.
“Marcusi, ty víš, že o takových věcech nemůžeme mluvit,” upozornila Zhou. “To jsou státní tajemství. Myslím, že bude fér říci, že on prostě není typický dětský génius, jestli něco takového existuje. On
se prostě jen potřebuje naučit jistou lekci v naší kultuře. Potřebuje pochopit, že potřeby lidí převyšují
to, co on si myslí, že je správné.”
Stanton se naklonil nad stůl. “Věříš, že jeho doprovod pro nás bude problém?”
Marcus si posunul své brýle. “Mám ten dojem od té doby, co sem dorazili. Nemají žádný účel. Vidím je jen jako nepotřebné strávníky a nic víc.”
“Třeba to bude způsob, jak můžeme zapůsobit na Terrana, proč by měl sloužit potřebám Velkého
národa a odložit stranou své sobecké zájmy,” řekla Zhou, když otvírala dveře a přebírala šálek kávy,
který jí byl podáván. Postavila ho opatrně před Marcuse. “Pro tebe.”
“Děkuji,” řekl Marcus. Dlouze se napil a pak položil šálek zpět, mysl ponořenou v úvahách. “Přinesl
jsem vám něco ukázat, co by mohlo přispět k této diskuzi.”
Marcus vytáhl z kapsy svého pleteného svetru malý tablet. Položil ho na stůl a namířil na blízkou
stěnu. “Přehrát video,” zanotoval.
Na stěně začala hrát obrazovka o šířce asi čtyř stop a výšce tří stop. Byla trochu tmavá, ale její
hlavní herec byl dostatečně zřejmý. Ukazovala Terrana, jak mluví s nějakým řídce vousatým mužem v
málo osvětlené místnosti s počítači, které je lemovaly jako bludiště chrličů.
“Co je to?” zeptal se Stanton a mžoural na to svýma očima.
“Pauznout video,” přikázal Marcus. Video okamžitě pauzlo. “Terran Kahn navštívil věhlasného Edwarda Blakea dnes odpoledne v počítačové laboratoři.” Marcus se podíval na své náramkové hodinky.
“Před pouhou hodinou a dvaceti minutami.”
“Ty jsi to nahrál a máš to náhodou s sebou?” Stanton se zmateně opřel do svého křesla.
“Chcete si to poslechnout? Je to docela zajímavé.”
Stanton mávnul rukou, ale na jeho obličeji se objevila nevole.
“Přehrát video,” zopakoval Marcus.
Zhou se posadila vedle prezidenta Stantona. Oba s plnou pozorností sledovali video.
“Zastav to… tady,” řekl Stanton.
“Zastavit video.”
Stanton zamžoural. “Co tady říká? Můžeš to zesílit?”
“Zkoušel jsem to, ale nejde to poznat. Poměr signál-šum je jedním z nutných přívlastků, které směňujeme za miniaturizaci.”
“Proč by tento… tento chlápek Edward šeptal?”
“To s jistotou nevím, pane,” začal Marcus, “ale kdybychom měli lepší úhel pro kameru, mohli bychom číst ze rtů, ale ten vous to z tohoto úhlu znemožňuje.”
“To je jediný úhel?”
“Není jediný, ale je nejlepší.”
Stanton se otočil na Zhou s frustrací v obličeji. “Co myslíš?”
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“Myslím, že Edward Blake není tím, komu bychom mohli důvěřovat.”
Marcus si odkašlal. “Problém s Edwardem Blakem je ten, že on je prokazatelně blázen. Jeho činy
nikdy nemůžete brát příliš vážně. Ale to Terran neví. Slyšeli jste Terrana říkat, že bude spolupracovat.
Myslím…”
“Ale jestliže Terran ví, že ho nahráváme…”
“Nikdo neví, že je nahráváme, pane prezidente. Včetně jeho. Naše špehování je pro zachycení příliš jemné a my navíc máme redundantní systémy. Nikdo v celém tomto zařízení nikdy nezničil ani
jedinou kameru nebo mikrofon. Kdyby věděli, že je nahráváme, všechno by zničili. Nemusím vám
připomínat, jaký typ lidí tady máme.”
“Neříkám, že vaše špehování je druhořadé,” řekl prezident Stanton. “Říkám, že ať je toto video jakkoliv zajímavé, jak můžete důvěřovat Terranovi, že je upřímný?”
“Je toho víc. Přehrát video.”
Video pokračovalo až k části, kde Edward Blake napsal poznámku a podal ji Terranovi. Video
skončilo, když Terran spálil poznámku a nechal ji spadnout do odpadkového koše.
“Už jsme prohledali zbytky té poznámky,” řekl Marcus. “Nic nemohlo být zachráněno.”
“Souhlasím se Zhou, tady se určitě něco děje. Pomíchané zprávy. Nevěřím ničemu, co jsem slyšel.”
“Můžu udělat telefonický hovor?” zeptal se Marcus.
“Komu?”
“Chci, abyste to slyšel od naší vedoucí lékařky, Dr. Evelyn Moralisové. Může se zaručit za to, co říkám o mentálním stavu pana Blakea.”
“Já stále nechápu, jak cokoliv z toho souvisí s naším přesvědčováním Terrana,” řekla Zhou.
“Dobře, nejdříve,” prosazoval Marcus, “se pojďme zeptat přímo jeho, jestli změnil svoje srdce, než
se pustíme do eliminování nějakého člena jeho doprovodu.”
V místnosti nastala dlouhá pauza. Stanton bubnoval svými prsty na stůl a hluboce přemýšlel. Několikrát se krátce podíval na obrazovku, kde byl zastavený obraz Terrana, pouštějícího popel do
chřtánu čekajícího odpadkového koše. “Pojďme tedy promluvit s Dr. Moralisovou. Jaké je její číslo?”
“Já jí zavolám,” řekl Marcus. Vzal svůj tablet, vytočil číslo a potom namířil tablet na nejbližší stěnu.
Pomalu se materializovalo video. Byl to mladý muž ve věku kolem dvaceti-pěti let. Měl krátké, hnědě
blonďaté vlasy a vřelý, ryzí úsměv, ale kolem úst mu prosakovalo znepokojení.
“Dobré odpoledne, pane Timpsone. Jak vám můžu pomoci?”
“Ahoj… je možno mluvit s Dr. Moralisovou?”
“No, ona má teď pohovor s pacientem. Ale jestli je to nutné, zjistím, jestli by to mohla na pár minut
přerušit.”
“Ano, prosím, udělejte to.”
“Moment, prosím.”
Obrazovka znehybněla a vyskočila zpráva: Nezavěšujte, prosím.
O třicet sekund později se obrazovka obnovila a sedala si tam žena usmívající se do kamery a
zkoumající s velkým zájmem monitor před sebou. “Ahoj, Marcusi. Roger říkal, že máš něco naléhavého. Jak ti můžu pomoct?”
“Jsem tady s prezidentem a jeho personální vedoucí, Zhou Hu. Mají otázky týkající se psychologického profilu Edwarda Blakea. Můžeš jim to osvětlit?”
Dr. Moralisová přimhouřila oči a nasadila výraz pohybující se mezi překvapením, hněvem a vzrušením. “Můžeš mě trochu uvést do kontextu? Jaký aspekt Edwarda chceš znát? Co se týká toho, co
můžu říci, jsem omezena imunitou vztahu lékař-pacient… dokonce i s vámi, pane prezidente.” Pokývla
směrem k prezidentovi Stantonovi.
Marcus začal mluvit, ale Stanton natáhnul svou levou ruku a utišil ho tím, že se dotkl jeho pravého
předloktí. “Jestli můžu, Dr. Moralisová, tato záležitost se týká bezpečnosti GN. Nemám svobodu vám
prozradit podrobnosti. Ale pod přímým nařízením vašeho prezidenta, prosím vás, neušetřete nás žádných detailů mentálního stavu Edwarda Blakea, týkajících se zvláště jeho integrity, jakýchkoliv jeho
stanovisek a míry jeho souzení v záležitostech správného a špatného, které zaujímá vůči mně nebo
vůči GN - to je jediný kontext, který potřebujete znát.”
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Marcus se přiklonil. “A Dr. Moralisová, dovolte mi připomenout, že tento hovor je tajný. Prosím, využijte chvíli k tomu, abyste se ujistila, že na vaší straně nikdo neposlouchá.”
Dr. Moralisová se postavila, na několik okamžiků zmizela z obrazovky a pak se vrátila. “Na mé
straně jsme bezpeční.”
“Děkuji za kontrolu.”
Po tváři Dr. Moralisové proběhlo znepokojení. Položila svá předloktí na stůl před sebou a naklonila
se k monitoru, hlas měla tlumený. “Nevím, co Edward provedl, takže je těžké vědět, jaké aspekty jeho
profilu budou nejpodstatnější…”
“Jaký je jeho obecný profil? Začněme třeba s tím.” Řekl Marcus a podíval se na prezidenta, který
souhlasil.
“Má IQ 192. Je mu dvacet šest let. Narozen v Rotterdamu, jeho rodiče zemřeli v různých autonehodách a on se přistěhoval ke svému strýci, když mu bylo 10 let. Až do Sunrotu žil se svým strýcem a
pak se zdá, že se dostal do hlubokého stavu fugy. Nevím, na jak dlouho… snad tři roky. Žil v komunitě
ve středním Skotsku s velkou skupinou přeživších z celého Spojeného Království. O rok později tam
otevřeli Konzervatoř. Druhý den, kdy se otevřela, jsme ho objevili. Jeho intelekt je podle jakýchkoliv
standardů brilantní. Jeho primární zájem jsou roboti - kterým říká hu-boti.”
Dr. Moralisová se zhluboka nadechla. “Na osobní úrovni je Edward extrémně citlivý a laskavý. Nikdy nevykázal vzorek agresivního chování. Má symptomy schizofrenie a bez medikamentů udělal
velký kus práce při kontrole svých halucinací.”
“Jaký typ symptomů?” zeptala se Zhou.
“Věří, že on… no, vlastně, my všichni… jsme roboti. Věří, že někdo ho programuje a on je jedním z
prvních, kdo si tento program uvědomil.”
“Má pro toho programátora nějakou identitu?” zeptala se Zhou.
“To se mění ze dne na den.”
“Byl to někdy prezident?”
“Ne, on prezidenta nikdy nejmenoval, ale věří, že mocní tohoto světa si tento program uvědomují a
umožňují jeho šíření a naočkování do všech lidí. Obvykle hovoří o tom programátorovi těmito jmény:
Lorenzini, někdy Carlo, jindy Zeus a to není řecký bůh - to zdůrazňoval.”
Marcus stiskl tlačítko na tabletu a na obrazovce vyskočil nápis: Ztišeno.
“Je to už pro vás dostatečně bláznivé?” Díval se střídavě na prezidenta a Zhou, kteří oba kývali.
Marcus znovu kliknul na tablet. “Děkuji, Dr. Moralisová. To pro nyní stačí. Jestli budeme potřebovat
něco více o panu Blakeovi, dám vám vědět.”
“Dobře… ráda jsem vás viděla, pane prezidente a …”
Marcus vybral Konec přenosu a obrazovka přešla do černoty.
“Neškodný, ale bláznivý jako houkající sova,” řekl Marcus. “Nemyslím, že bychom mohli důvěřovat
čemukoliv, co řekl nebo napsal…”
“Ale určitě připustíte, že psal mnohem více než svou emailovou adresu a číslo pokoje,” zařval
Stanton. “Napsal nějakou zprávu. Proč by se Terran jinak vystavoval potížím s jejím ničením?”
“Potkali se někdy předtím?” zeptala se Zhou.
Marcus zakroutil hlavou. “Myslím, že bychom se měli setkat s Terranem a zeptat se ho, co chce.
Uvidíme, jestli se jeho srdce změnilo. Možná je to tak jednoduché. Byl změněn bláznem. To se prostě
stává.”
Prezident Stanton dokončil zívnutí a podíval se na Zhou. “Domluv schůzku. Pojďme ji nahrát, abyste se vy dva mohli dívat. Nechci vás v té místnosti. Budu tam jen já a Eleanor. Marcusi, kde je pro to
dobrá místnost?”
“Můžeme použít mojí konferenční místnost na podlaží šest.”
“Uděláme to dnes večer v osm po večeři. Dobře?”
“Dohlédnu na všechny přípravy,” řekl Marcus.
Prezident Stanton se postavil a protáhl si paže. “Dopřejte mi mou obvyklou řeč. Vím, že to říkám
vždy, když sem přijdu, ale vždycky, když jsem tady, vybavuje se mi něco, co mě dráždí.”
Marcus shlédl na své ruce, které měl složené na stole před sebou. Najednou se cítil jako malý školák v ředitelně. Věděl, co přichází.
“Máš stále stejný personál ve svém oddělení?”
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Marcus přikývl.
“Čtrnáct, že?”
Marcus znovu přikývl.
“Jestli někdy najdu jakýkoliv typ špehovacího zařízení nebo softwaru, který může být použit na
špehování mě nebo mých přímých zaměstnanců, zatímco jsem v tomto zařízení, skončím s tebou i
celým tvým personálem. Víš, co mám na mysli, když říkám skon-čím?”
Marcus přikývl, váhavě vzhlédl nahoru a potom opět dolů na své nervózní ruce.
“Dobře.”
Prezident Stanton se sklonil, položil své ruce na plocho na stůl. “Když se přihodilo, že jsi měl na
svém tabletu toto video, abys nám jej ukázal, jak jsi věděl, že předmětem našeho zájmu bude Terran
nebo že to video bude důležité?”
“Věděl jsem, že jste s Terranem dnes ráno mluvil. Moji strážci mi řekli, že jste se vrátili odděleně.
Vydedukoval jsem z toho, že to je známka neshody.”
“A co tvoje znalost toho, že Terran má… jak jsi to formuloval, náboženské dary? Jak přesně jsi dospěl k tomuto poznání?”
“Zachytil jsem jeho psych profil, kde bylo řečeno, že je Mahdi. Vyhledal jsem ten termín, protože
jsem ho nikdy předtím neslyšel. Zdálo se mi to jako nesmysl, ale předpokládal jsem, že je to pro mě
důležité, abych porozuměl tomu, proč má doprovod.”
Zdálo se, že Stanton je uspokojen odpovědí. Šel ke dveřím a zastavil se na prahu. “Uvidíme se v
osm. Jdu si trochu zdřímnout.”
Oba, Zhou i Marcus, řekli své sbohem pokořeným hlasem a potom se na sebe na moment podívali
ve společném stavu strachu.

Kapitola 18 - Sourozenci
Výtahová šachta na osmém podlaží byla k nerozeznání od těch na ostatních podlažích, až na jednu výjimku: kropenaté bílé linoleum před výtahem bylo nahrazeno kobercem. Nikdo nevěděl proč. Byl
smaragdově zelený. Jako putting povrch, krátký a drsný. Někteří z obyvatel FRC věřili, že bylo zamýšleno, aby simuloval trávník, jako by NSA chtěla přinést část přírody dovnitř - snad aby inspirovala své
zaměstnance.
Před dvěma lety někdo umístil umělou palmu a kbelík písku hned před výtah, propagujíce plážovou
párty. Dokonce i s příslibem pití zdarma přišla jen hrstka lidí. UHIQ a párty, to nejde dohromady.
Eleanor se opřela o dveře výtahu a zkontrolovala své hodinky. Šla na tu párty před dvěma lety a
teď se usmála, když viděla na koberci nemalou skvrnu od červeného vína. Protože té noci pilo jen pět
lidí a bylo šest lahví vína, trochu vylití bylo nevyhnutelné. Plážové párty prostě takové bývají.
Začala chodit kolem šachty výtahu na osmém podlaží. Její bratr měl zpoždění.
Josh Sinclair byl ředitelem Fakulty. V před Sunrotových pojmech by byl nazýván Ministrem školství.
V jeho 32 letech byl, přinejmenším v akademii, považován za neobvyklý výběr, zvláště proto, že jeho
doktorát v anglické literatuře byl v rozporu se silným zaujetím potřebou produkovat vědce a technology. Praktické využití intelektuální kapacity globální populace bylo jasným záměrem Stantonovy administrativy. Nicméně Stanton vybral právě Joshe Sinclaira, aby vedl jeho vzdělávací iniciativy, protože
chtěl nové perspektivy, čerstvé nápady a odvážné iniciativy. To byly stavební bloky celé jeho administrativy.
“Je čas nových začátků,” to bývalo vyhlášené heslo prezidenta Stantona.
Fakulta byla rozdělena na ty, kteří sloužili potřebám Konzervatoří - veřejných škol, a na ty, kteří učili a vedli ALIGN centra. Fakultní Výzkumné Centrum bylo velitelstvím nejlepších z nejlepších, jak co se
týká studentů, tak učitelů. FRC bylo vrcholovým kamenem Fakulty.
Když Joshova nominace prošla přes Vedoucí Koncil, vybral si svou sestru, Eleanor, aby vedla FRC
jako jeho administrativní ředitel. Nicméně Josh si ponechal titul starší vedoucí. On byl výkonným ředitelem FRC a každému připomínal, včetně prezidenta Stantona, že je to otevřená pozice. To bylo před
devíti lety.
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Josh žil v novém hlavním městě Velkého národa, Olympii, což bylo asi 50 mil západně od místa,
kde kdysi stál Washington D.C. Eleanor se schovala v Denverském zařízení. Nebyli si jako sourozenci
nejbližší, ale většina z jejich rivality, která se plně ukazovala, když vyrůstali v privilegované oblasti
východního pobřeží, našla svou smrtelnost.
Eleanor viděla, že Josh je jen skořápkou svého obvyklého já. Když dorazil s prezidentem, byl zřetelně uzavřený, téměř mrzutý.
Ta změna byla dramatická a ona chtěla pochopit, co je za ní. Před čtyřmi týdny jí poslal zprávu,
kde psal, že se dozvěděl něco o Terranovi Kahnovi, co je alarmující - něco, co souvisí s projektem
Vedoucího Koncilu, který se týká lidského klonování.
Téměř všichni v učebním zařízení FRC věděli o Lidském Klonovacím Programu (angl. Human Cloning Project - HCP) v Hamburku. Ale vždycky se domnívali, že jde o výzkumné zařízení ve prospěch
lékařských technologií. Nikdo ve skutečnosti neočekával, že by mělo začít produkovat reálné, plně
funkční lidské klony.
Zvonek výtahu způsobil, že se Eleanor zastavila a sledovala, jak se dveře otvírají.
“Nebyla jsem si jistá, jestli si vzpomeneš,” řekla a nastupovala do výtahu.
Josh se omlouval. “Promiň.”
Byl průměrné výšky, váhy a vzhledu. Pediatři vždy říkali jeho rodičům, že na svůj věk je dokonalým
představitelem na stupnici výšky a váhy - přesně vprostřed. Josh si tajně přál, aby byl vyšší a těžší,
více jako fotbaloví hráči, které obdivoval. Avšak lidské tělo není vytvořeno z natahovacího plastu.
“Byl jsem držen na konferenčním hovoru. Nemohl jsem s tím nic dělat. Kam míříme?”
Eleanor ukázala svou pravou rukou dolů. Její levý ukazováček se dotknul rtů a ona jemně zakroutila hlavou. Zbytek cesty do podlaží 15 jeli v tichu. Když přijeli, výtah hladce zastavil. Dveře čekaly v
dokonalém tichu. Eleanor máchla svou kartou přes výtahovou čtečku karet a dveře se posunem otevřely s optimistickým zvukem zvonku.
Eleanor vystoupila, vzala svítilnu a namířila ji na elektrickou skříň naproti výtahům. Pokynula Joshovi, aby ji následoval.
“Tady dole to je docela strašidelné. Je tu takové ticho.” Jeho hlas byl tišší než šepot, ale Eleanor
ho slyšela dobře. “A chladno.”
“To je důvod, proč jsem ti říkala, aby sis vzal svetr,” vynadala mu Eleanor.
Zapnula tři kruhové jističe a světla v chodbě náhle začala bzučet. Pokynula Joshovi, aby ji následoval.
Kráčeli chodbou ke skupině dveří. Eleanor projela svojí bezpečnostní kartou přes čtečku karet na
straně dveří, čímž podnítila předpověditelné tupé kliknutí a pak otevřela jejich mohutnou kotvu a vešla
dovnitř. Josh ji trochu neochotně následoval.
Posvítila svojí svítilnou na stěnu a stiskla spínač světla. Stropní řadová světla jí odpověděla svým
měkkým, teplým světlem.
“Tady to je bezpečné. Můžeme si promluvit tady.” Eleanor ukázala na pár křesel v rohu.
“Jak to víš?”
“Pokaždé, když je to snímáno, nic tu není. Je tu čisto. Tady dolů nikdo nechodí, tak proč by se o to
Timpson vůbec zajímal?”
“Nevím… protože je to maniak?” odseknul Josh.
Eleanor vytáhla ze svého svetru placatici a postavila ji na stůl mezi jejich křesly. Josh si toho ani
nevšiml. Byl příliš zaměstnaný zkoumáním té podivné místnosti.
“Co toto, ksakru, je?” vydechl Josh.
“Je to anechoická komnata. Na tomto podlaží, v tomto křídle, je jich asi tucet.”
“Na co se používaly?”
“To nevíme.”
“Je to jen má představivost, nebo je toto podlaží větší než ostatní?”
“Nenazývá se to Třídič bezdůvodně,” usmála se Eleanor.
“Co tento předpoklad znamená?”
“Celý komplex je ve tvaru pyramidy. Základna, toto podlaží, je největší.”
Když se oba posadili, nastala malá pauza, kdy Eleanor otevřela placatici. “Na zdraví.” Lokla si a
podala ji Joshovi, jehož oči se tím pohledem rozšířily.
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“Díky, nemáš představu, jak moc to potřebuji.”
“Můžeš vypít zbytek.”
“Nepokoušej mě…”
“Myslím to tak.”
“Věřím ti.”
Josh si dvakrát loknul a pak ji odložil. Škubnul sebou, zhluboka se nadechl a pak pomalu vydechoval. “Nevím, co to je… ale chutná to trochu jako whiskey. Jsem blízko?”
“To by ses musel zeptat našich rezidentů lihovarníků v chemické laboratoři. Nevím přesně, jak tomu říkají. Ale účinkuje to. To mi věř.”
Josh si znovu loknul a utřel si rty.
Eleanor ho sledovala s očekáváním. “Tak co se děje? Tvoje poznámka mě vyděsila.”
“Nikdy jsem ti neřekl, jak jsem dostal tuto práci…” řekl Josh.
“Ano, řekl.”
“Ne, ne tak, jak to skutečně bylo.” Josh zakroutil hlavou a už vypadal trochu omámeně. “Když jsem
byl na Yale, měl jsem studenta jménem Duyi Huang, který byl na mém oddělení. Velmi brilantní a
ambiciózní student. Neznal jsem ho moc dobře, ale věděl jsem, že pochází z mocné rodiny.”
“Jak?”
“Protože oni darovali našemu oddělení angličtiny 3,8 miliónu dolarů. Duyi byl každopádně lehkovážný. Měl jednu slabost, že flirtoval s jakoukoliv dívkou, kterou shledal, že s ním mluví. Bohužel, jedna z těch studentek byla dcerou viceprezidenta…”
“Samuelse?”
“Jo.”
“Kolovaly zvěsti, že jsou jako Romeo a Julie. Byli spatřeni, jak spolu pobíhají po kampusu. Ale
všechno ututlávali.” Josh se na chvíli odmlčel a znovu se napil z placatice; jak polykal, zašklebil se.
“Mám rád chemiky. Ale když dělají dobrou práci, jako je tato, pak je přímo miluji.”
Zvedl prst. “Háček je v tom… že tento podivný pár měl jednu společnou věc. A tou jsem byl já.”
“Co tím myslíš?”
Josh najednou vypadal nervózně. “Experimentovali jsme… byli jsme přátelé… v intimnějším…”
“Vy jste dělali trojku se Sandrou Samuels a s tímto čínským chlápkem? Děláš si ze mě srandu?”
Eleanor měla výraz šoku, něco mezi zděšením a pobavením. “Proč mi to vůbec říkáš?” Pokývala hlavou směrem ke stolu, kde stála placatice. “Toto není žádné sérum pravdy.”
“Já vím… já vím… všechno to spolu souvisí. Sleduj mě… Jednou v noci ti dva přišli ke mně domů
a měli jsme párty. Bože, jakou párty. Všichni jsme usnuli a pak, kolem druhé, mě probudilo hlasité
klepání na mé dveře. Sandy byla stále v posteli, ale Duyie jsem neviděl. Klepání přetrvávalo, tak jsem
se konečně dobelhal ke dveřím, abych zjistil, že je tam Duyi. Byl úplně zkrvavený.”
Eleanor si dala ruku přes svou otevřenou pusu a zírala svému bratrovi do obličeje. “Co… co se stalo?”
“V té době jsem to nevěděl, ale on měl ještě další přítelkyni a to byla dcera zahraničního hodnostáře z Číny… Duyi ji zabil. Tvrdil, že to bylo v sebeobraně. Řekl jí, že se s ní rozchází a ona na něj zaútočila s nožem. On nevěděl, co má dělat…”
“Kdy se to stalo?”
“V dubnu 2021. Podívej, Sis, nevěděl jsem, co se děje. Stalo se to všechno tak rychle. Byl jsem
prostě zamilovaný. Pro mě to bylo všechno nevinné. Vůbec jsem si neuměl představit, že se stane
něco vážného.”
“Byla studentkou?”
“Sandra?”
“Ne, ta dívka, která byla zabita?”
“Ne, neznal jsem ji, ale byla studentkou na Yale. Byla to také Číňanka. Ona a Duyi byli přátelé…
staří přátelé. Já jsem to nevěděl.”
Eleanor se podívala pryč. “Proč to teď vytahuješ?”
“Dva dny poté, co se celá tato věc přihodila, přišla do mé kanceláře na kampusu policie a řekla, že
Duyi je podezřelou osobou ve vyšetřování vraždy. Ptali se mě na různé věci o něm. Do jisté míry jsem
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spolupracoval, ale nechtěl jsem ho zradit. Kdybych to udělal, tak by mě to odhalilo… poškodilo celou
mou rodinu.”
Josh se znovu napil. “Asi o týden později se u mě zastavil Duyi. Řekl, že potřebuje mou pomoc,
abych mu dal alibi. Řekl jsem mu, že nemůžu lhát policii. On řekl, že musím jemu a Sandy pomoci.
Když to neudělám, tak všechno prozradí.”
“Chtěl po tobě, abys přiznal svůj homosexuální vztah s ním? Že s tebou spal, takže tu vraždu nemohl spáchat?”
Josh nevědomě přikývl. “Další den se v mé kanceláři ukázal Duyiův otec.”
“Budu hádat,” řekla Eleanor, “Liu Huang? Čínský guvernér?”
Josh přikývl. “V té době to byl obchodník. Velmi mocný obchodník.”
“Sakra… jak jsi to mohl před námi utajovat? Proč jsi před námi to tajemství…”
“Protože jsem neměl jinou možnost!” vyhrknul. Vzdychl a pak se zhluboka nadechoval, což zaplnilo
podzemní ticho.
“Pamatuji si tu událost,” zašeptala Eleanor. “Pamatuji si, že jsem slyšela o té dívce, která byla zavražděna. Její otec byl Čínský ambasador v Belgii…”
“Byl velvyslancem.”
“To může být klidně to samé. Tak co se stalo?”
“Otec Duyie velmi trval na tom, abych jim pomohl s alibi. Když to udělám, že bude mým dlužníkem
a jeho vděčnost bude rozhodně lepší než jeho trest. Tak nějak to řekl.”
Josh se poprvé od té doby, co začal mluvit, podíval na Eleanor. “Neměl jsem na výběr. Musel jsem
lhát. Svědectví na úřadě Okresního prokurátora, smažil jsem se tam tři hodiny. Odkryla se všechna
možná temná zákoutí mého života. O tři dny později začal Sunrot.”
Josh se začal smát. “A víš, co je ironií?”
“Co?” Eleanořin hlas zněl vzdáleně.
“Bylo to kvůli ponížení z toho svědectví, že jsem opustil město a jel na otcovu chatu. Kdybych zůstal v Milfordu, byl bych mrtev. Celá ta oblast byla zaplavena. Žádní přeživší.”
“Tak proto jsi zde?” zeptala se Eleanor. “Říkal jsi nám, že jsi jel psát.”
“Psal jsem. Napsal jsem několik variant sebevražedného dopisu. Ale všechny byly moc dlouhé, příliš krkolomné… a pak přišly ty bouře a já jsem ztratil všechen zájem o sebevraždu. Život je někdy
zvláštní. O dva roky později zaznělo mé jméno na kandidátce na vedení Fakulty.”
Eleanor si lokla z placatice a potom se podívala na Joshe. “Takže Liu Huang ti sehnal tu práci?”
Josh pokývl. “Udělal to. Nevěděl jsem to asi až do doby rok po mém nástupu; ale měl jsem podezření. Před čtyřmi týdny mě zavolal do své kanceláře v Radě Guvernérů. Chtěl, abych založil další
ALIGN centrum v Chongqing. Pak se mě vyptával na Terrana. Den před tím jsem měl prezentaci pro
Vedoucí Koncil ohledně Terranovy úspěšné extrakce z Iránu. Liu chtěl znát další podrobnosti.”
“Jaké?”
“Chtěl vidět to video, kdy Liam poprvé testoval Terrana. Chtěl vědět, co Terran dělal, když přišel do
FRC. Víš, na co bude zaměřen jeho učební plán… a takové věci.”
“Copak tě vlastní?”
“Ne...ne, samozřejmě, že ne. Jestli něco, tak je mým dlužníkem. Také já jsem mu pokládal otázky.
Chtěl jsem vědět, proč má Vedoucí Koncil takový zájem o toho chlapce. Řekl mi o těch proroctvích.
Nějaký Kardinál sběhl z Vatikánu a vyzradil něco o Sunrotu a o tom, co se při něm stane. Mahdi v tom
proroctví zřejmě hrál velkou roli.”
“Co se stalo s jeho synem?”
Josh při té otázce trochu narovnal hlavu. “Tak já tady házím bombu o Mahdi v tomto proroctví a ty
chceš vědět, co je s Duyiem?”
“Kde je teď?”
“Učí angličtinu v našem ALIGN centru v Pekingu.”
“Takže je na svobodě?”
Josh přikývl. “Sunrot byl jako gigantická mazací tabule. Mnohým lidem bylo prominuto.”
“Takže… Liu Huang věděl o Sunrotu před tím, než se stal?” zeptala se Eleanor. “Jak dlouho předem?”
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“To nevím, ale nemyslím si, že by znal přesné datum a také si nemyslím, že by tomu až do prvního
dne věřil - když to zasáhlo celou planetu. Pak najednou všichni utekli pod zem a doufali, že by to tam
mohli přečkat. Ale jakmile se to stalo, nějak to spustilo haló efekt celého proroctví, a jak jsem již řekl,
Terran v něm hraje hlavní roli.”
“Četl jsi to proroctví?”
Josh zakroutil hlavou.
“Můžeš ho dostat?”
“To pochybuji.”
Josh se ještě jednou napil z placatice a s lehkým zanadáváním oznámil, že je prázdná. Asi minutu
seděli v tichu.
“Jejich plán je klonovat ho. Chtějí jeho intelekt v 20, 100, sakra, možná 1000 kopiích. Vlastně nemají žádná omezení. Umí udělat kopii, která je na 95 procent dokonalá.”
“To ti řekl Liu Huang?”
“Ano.”
“Proč?”
Josh se nervózně zavrtěl v křesle. “Chce, abych ho zabil.”
Eleanor nemohla zadržet vzdech. Každý atom její kůže se naježil odporem. Začalo jí být nevolno.
Najednou pochopila, v tomto jediném okamžiku, že je to mnohem složitější, než si vůbec dokázali
představit. Že oni jsou jen vzdělavateli, kteří hrají v globální hře moci a mazanosti, ve které jsou nevinnými pěšáky, jejichž ruce budou pošpiněny. Jejichž duše budou trvale poskvrněny. A nakonec budou vyměněni za nové hráče, kteří budou o něco poslušnější. O něco horlivější vyhovět.
Jediné slovo, které mohla vyjádřit, bylo “ne.” Po několika minutách, kdy se znovu zklidnila natolik,
aby zamumlala čtyři slova. “Ne, dokud budu naživu.”
“Neřekl jsem, že to udělám,” hájil se Josh. “Podívej, ptala ses mě, proč mám depresi, tak ti to říkám.”
“Co přesně Huang říkal?” zeptala se Eleanor velmi uváženě, jako by na tom závisel její život.
“Řekl mi, že Terran se bude pokoušet zničit jejich klonovací program. Že on musí být odstraněn. Že
já jsem jeho nejlepší zdroj pro jeho odstranění. Dal mi jed a řekl mi, abych mu ho dal do jídla a tím že
bude jejich problém vyřešen.”
“Co ještě?” zeptala se Eleanor a potlačovala svou potřebu zvracet. “Co dalšího ti nabídl?”
“Podívej, já jsem ho o nic z toho nežádal. Zatraceně, já jsem spisovatel. To je všechno…”
“Co ještě?”
“Když to udělám, že mě dostane do Vedoucího Koncilu…”
“Co dál?”
“Jednoho dne můžu být prezidentem.”
“A ty věříš té hromadě lží?”
“Nezáleží na tom, čemu věřím. Eleanor, já se nechystám zabít Terrana.”
“Řekl jsi to také Liu Huangovi?”
Josh téměř nepostřehnutelně zakroutil hlavou. “Řekl jsem mu, že potřebuji čas na rozmyšlenou…”
“Skutečně? Ty jsi mu řekl, že potřebuješ čas o tom přemýšlet? Což to není vlastně vyjádření souhlasu?” Eleanor byla fanatická. “Dal ti ten jed? Máš ho s sebou?”
“Ano, dal mi ho. Je v mém pokoji.”
“Proč ho stále máš? Proč jsi ho nevyhodil? Jak bys to mohl udělat?” Eleanor stála na nohách a křičela na Joshe, její prsty byly jako kopí. Všechny vzpomínky, ve kterých ji Josh zkřížil cestu, kdy se na
ni šklebil, nazýval ji různými jmény, nutil ji, dával ji pocítit, že je hloupá - ty všechny se spojily za ruce a
běžely na něj, mávajíce vidlemi nad svými hlavami. To bylo jejich osvobození. Její hněv už nemohl být
pocítěn nebo doručen silněji.
“Co chceš, abych udělal!?” křičel na ni zpět Josh. “Nemohl jsem říci ne… nebo…”
Dal si lokty na kolena a podepřel si hlavu.
“Nebo co?” Eleanor pořád stála, ruce opřené do svých boků. “Nebo co!?”
Josh dlouze a těžce vzdychl. Dál zíral dolů do svých rukou a třel si čelo. Cítil, jak mu z očí kapou
slzy. “Nebo všechno, co miluji, bude zničeno.”
“To přesně řekl?”
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“Ano.”
Eleanor se najednou podlomila kolena, aniž by chtěla. Byla v šoku. Věděla, že v tom všem je obsažena i ona. Před dvěma týdny seděla v této místnosti s Terranem a naslouchala jeho slovům, která
ji odvanula do světa naděje a lásky. Nikdy předtím nebyla odvanuta slovy tak jako teď. Nyní, v přítomnosti svého vlastního bratra, člověka, který jí byl na celém světě nejbližší, se cítila poražena, jako voják nemající sílu se bránit.
“Co budeme dělat?” mumlala. “Nemůžeme s nimi bojovat. Když odmítneš ho zabít, stovky jiných
budou najaty, aby to udělali. Jak ho před nimi ochráníme?”
Šeptala ta slova zde v této komnatě, kde zněla jako modlitby visící na páru umdlévajících křídel.
“Co můžeme dělat?” Obrátila se na Joshe. “Ty jsi ředitel Fakulty; řekni mi, prosím, že máš plán.”
Josh si utřel oči a podíval se na svou sestru. “Nevím, jak ho můžeme ochránit. Jestli ho Vedoucí
Koncil chce mrtvého, zemře. Liu mě požádal… byl to jeho způsob, ať to zní jakkoliv pokrouceně, jak
mi nabídnout způsob, jak udělat dojem na Vedoucí Koncil. To je způsob, jakým oni přemýšlejí.”
Josh se postavil a nabídl svou ruku Eleanor. “Plán? Žádný nemám. Jediné, co vím, že neobsahuje
zabití Terrana Kahna.”
Eleanor se postavila, nejdřív vrávorala, ale po několika sekundách se cítila lépe. “Musíme to říci
Terranovi. Musí o tom vědět.”
“Co může dělat?”
“To nevím, ale ty nechápeš, co jsem viděla. On je… on je…”
Josh se dotkl Eleanořina ramene. Oči se jí leskly. Cítil její emoce. “Chápu, že ho chceš ochránit. Já
také. Jestli je Mahdi? Na tom nezáleží. Oni si myslí, že je. Liu Huang tomu bez pochyb věří. Také věří
tomu proroctví.”
“Třeba prostě testuje tvoje přesvědčení,” navrhla Eleanor. “Třeba neočekává, že bys to udělal.
Třeba… třeba jen chce vidět, jak budeš reagovat. Ten jed… třeba to vůbec není jed. Řekni mu, že jsi
ho dal Terranovi do jídla. Řekni mu, že jsi to udělal, ale že nezemřel. Uvidíš, co na to Huang řekne.”
Josh si promnul svou zarostlou bradu. “Já nevím…”
“Říkal jsi, že nemáš žádný plán. Toto je alespoň nějaký plán. Dá nám to nějaký čas.”
Josh vzdychl. “Můžu to zkusit.”
Eleanor měkce promluvila, ruku na bradě v rozjímání. “Stále to chci říct Terranovi. Třeba bude mít
lepší plán.”
“Jestli mu to řekneš, už mi nikdy nebude důvěřovat.”
“Ty ho podceňuješ. Chci se s ním setkat… tady, kde s ním můžeš doopravdy hovořit.”
“Odjíždím zítra večer.”
“Domluvím to na zítra odpoledne v jednu. Dobře?”
“Dobře.”
“Uděláme to stejným způsobem. Setkáš se s námi na osmém podlaží v jednu. Dobře?”
“Budu tam.”
Eleanor vzala prázdnou placatici a dala ji do své kapsy. “Odpouštím ti.”
“Nezasloužím si odpuštění.”
Eleanor pochovala Joshův obličej ve svých rukách. “Odpouštím ti. Neříkej mi žádné kecy o tom, že
si to nezasloužíš. Já ti ho dávám. Je to mé rozhodnutí, nikoliv tvé.”
“To nemění nic na tom, že si ho nezasloužím. Já jsem spolknul tu návnadu. Já to musím vědět lépe. To já jsem poškodil všechny, které miluji. To já jsem byl sveden do této bryndy, kvůli mému velkému, tlustému egu.”
Ztuhla a natáhla ruce jako znamení, že nemá slov.
“Eleanor, ty si opravdu myslíš, že on je Mahdi? Myslím, viděla jsi nějaký důkaz?”
Eleanor se usmála. “Právě jsem ti odpustila. Jaký další důkaz potřebuješ?”
“Za to mám poděkovat jemu?”
“Udělej to,” zaculila se Eleanor a potom zvážněla. “Jak se staví Stanton k celé této věci s odstraněním Terrana? Myslela jsem, že po Terranovi chce, aby vedl TRP. To mi nedává žádný smysl.”
“Klony jim poskytují alternativu.”
“To jsou opravdu tak daleko?”
“V poslední době udělali průlom. Ale ještě nemají klon Terrana.”
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“Jak vědí, že jeho intelekt může být zachycen do klonu?” zeptala se. “Jeho vědomí je… nekopírovatelné. Přísahala bych na to.”
“To je pravděpodobně jediný důvod, proč je stále ještě živ,” řekl Josh.
“Moje řeč. Myslím, že tě jen zkoušejí. Dej mi ten jed, který ti dal a já ho dám otestovat jednomu z
mých chemiků.”
“Dobře. Doufám, že máš pravdu. Pojď se mnou do mého pokoje. Dám ti to, co mi dal Huang.”
“Jestliže test ukáže, že to není jed, řekneš mu to. Ano?”
Josh přikývl. “Jak dlouho jim bude trvat, než udělají tu svou analýzu?”
“To přesně nevím, ale dám to někomu, komu důvěřuji. Ona přesně pozná, co to je.”
“Co když to je jedovaté - co pak?” zeptal se Josh.
“Počkáme a prodiskutujeme to s Terranem a uvidíme, co si myslí, že bychom měli dělat.”
Šli v tichu zpět k výtahu. Při poslední kontrole už neslídili po chodbách. Na výtah čekali po tmě.
“Co je dál na té chodbě?” zašeptal Josh.
“Největší datový hřbitov na světě.”

Kapitola 19 - Monitor
Místnost byla tmavá. Bezhlučná. Ponořená v pochmurné záři obrazovky monitoru se zastavenými
pixely, které ukazovaly vousatého muže, hrbícího se v křesle. Jeho ústa byla otevřená, oči zavřené.
Zachycen jako na špatné fotografii. Bledá ruka stiskla tlačítko a pixely na chvíli ožily a pak se zase
zastavily, zatímco ruka napsala něco na kus papíru. Pisatel se usmál s jistým stupněm sebeuspokojení, jako by udělal něco buďto velice obtížného, nebo velice dobrého.
Ten člověk měl přes uši černá sluchátka. Po jeho pravici byl stoh elektronických věciček s různými
indikátory a barevnými tlačítky. Pixely znovu ožily a on je po čtyřech až pěti sekundách opět zastavil,
aby něco napsal. V jeho očích rostla opatrnost a on otočil malým kolečkem na pultu na stole a video
běželo chvíli zpět. Pak stiskl tlačítko a zavřel oči. Hluboce se soustředil.
Opakoval to znovu a znovu, dokud nesestavil jedinou, ručně psanou stránku, které si cenil, jako
umělec oceňující právě dokončenou novou malbu. Pečlivě papír složil a strčil ho do obálky, na kterou
napsal dvě písmena: MT.
Pak si sundal sluchátka, vypnul svůj profesionální osciloskop, vzal obálku a strčil si ji se širokým
úsměvem do náprsní kapsy u svojí bundy. “To je důvod, proč ti platí tak velké prachy.”
Jeho počítačový monitor, jediný světelný zdroj v té místnosti, se vypnul přesně ve chvíli, kdy se
dveře se cvaknutím zavřely.

Kapitola 20 - Obrácený trojúhelník
Pokoj 1290 na podlaží 6 byla dobře vybavená konferenční místnost. Měla všechny nezbytné doplňky, které by konferenční místnost měla mít: bílé tabule, počítače, reostat na osvětlení, pohodlná
kožená křesla s vysokými opěradly a rozložitý stůl oválného tvaru z růžového dřeva. Umělá kapradina
uvězněná v terakotovém květináči vprostřed stolu tu byla jedinou výstředností. Byla to právě tato nevinně vyhlížející kapradina, která skrývala špehovací audio technologii, která činila ze všech soukromých setkání veřejná - alespoň pro Marcuse Timpsona.
Žena s kulatým obličejem ve střední padesátce, s leštícími a čisticími prostředky připravovala místnost pro prezidenta Heliosu, který měl brzy dorazit. Čistila panenský stůl do ještě větší čistoty a dávala
slonovinově zbarvené čajové šálky před tři křesla poblíž čela stolu, nejblíže ke dveřím.
Marcus a Zhou již čekali v kontrolní místnosti, kde budou moci pozorovat pokoj 1290 a jeho tři hosty. Na každé straně místnosti byly kamery, jejichž průměr nebyl větší než tuha tužky. Kamery byly
integrované do zlatě naleštěného dřevěného rámu obrazů, které zdobily stěny na každém konci místnosti. Ty obrazy byly nevinnými malbami pobřežního města na severní stěně místnosti a letu mořských racků nad přístavem na jižní stěně.
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Marcus zkoumal nejlepší místo, kam umístit své špehovací zařízení a rámy obrazů byly dokonalým
místem, protože jim nikdo nevěnoval pozornost. Spoje rámu ve všech čtyřech rozích rámu měly malý
šev. Tyto švy představovaly dokonalé místo k zavedení miniaturních kamer.
V oblasti recepce zazvonil zvonek a žena vzhlédla od své práce leštění stolu, zkontrolovala knoflíky na své blůze v barvě námořní modři a pak přešla čtyřicet pět stop do recepční oblasti s nachystaným úsměvem na tváři.
Po krátkém představení uvedla hosty do místnosti 1290, kde jim vysvětlila, jak mají nachystaný čaj,
kávu a vodu a potom se zdvořile omluvila a s definitivním kovovým cvaknutím za sebou zavřela dveře.
Stanton vypadal uvolněně, že je sám s Terranem a Eleanor. “Dám si trochu kávy. Co můžu nabídnout vám?” zeptal se.
Terran počkal, až se vyjádří Eleanor. Když odmítla, udělal totéž.
Stanton se posadil do čela stolu a usmál se. Měl dobrou náladu. “Terrane, vím, že jsme si dnes ráno trochu vjeli do vlasů. Byl jsem na tebe asi příliš tvrdý. Někdy, abych byl efektivní, tak prostě očekávám, že mě lidé poslechnou. Rozumíš, opřít se do toho a je to hotovo. Lidé jsou trpěliví, ale jen po
určitou dobu. Jestliže neuvidí jisté technologie zpátky online, budou se bouřit na ulicích.” Stanton se
usmál a potom svou pravou rukou zamával, jako že něco maže. “Přeháním, ale jen pro ilustraci.”
“Co je to?” Marcus ukázal na monitor. Nad pravým ramenem Terrana se vznášela jiskra světla.
Bez nějakého zjevného vzorce se rozsvěcela a zhasínala.
Zhou pokrčila rameny. “Je to tvoje kamera, jak to mám vědět.”
“To určitě není tou kamerou.”
“Tak je to možná odraz. Pššš. Poslouchám.”
Marcus se nahnul k monitoru. Obličej v úžasu.
“Věc je v tom,” pokračoval Stanton a krčil svými rameny, “že jsem na tebe asi příliš tlačil. Jestli potřebuješ nějaký čas, abys o tom rozhodnutí popřemýšlel…”
Terran se postavil a šel k bílé tabuli. Vzal modrý popisovač a začal psát na tabuli.
Potenciální energie v ryzím vibračním stavu
Vědomí Prvotního Zdroje
Kosmické vědomí či univerzální vědomí
Svrchované vědomí či vědomí duše
Individualizované vědomí nebo vědomí ego-mysli
Manifestovaná lokální realita
Když Terran dokončil své psaní, otočil se a podíval se na prezidenta Stantona. “Naše technologie,
ty, které chcete, abych restartoval, jsou primárně zakotveny zde - v bodě pět. Zvyšují působení vědomí ego-mysli a systém víry, který to produkuje, pak vyjadřuje lokální realitu, která je s tím spojená.
Tato skutečnost nám dává svolení a v některých případech po nás dokonce požaduje, abychom ovládali sami sebe, druhé a přírodu. Protože vědomí moduluje realitu, pak jestliže je naše vědomí fixováno
zde,” ukázal na bod pět svým popisovačem, “naše realita bude odrážet toto vědomí. Nepřežili jsme
Sunrot proto, abychom se vrátili ke starým technologiím, starému vědomí, a dělali dál stejné chyby
tím, že tvoříme realitu, jež je založená na chybném chápání.”
Prezident Stanton si prohlédl seznam a přikývl. “Slyším, co říkáš, ale to jsou záležitosti náboženských lidí, nikoliv politiků, jako jsem já, nebo vědců, jako jsou rezidenti FRC. S tímto seznamem, jsi tak
trochu jako ryba mimo vodu.”
“A teď,” řekl Terran, “vy po mně chcete, abych vedl tento projekt. To, co jsem zde právě definoval,
není náboženské ani vědecké. Je to způsob, jakým funguje vesmír.”
Terran začal malovat trojúhelník ukazující dolů. Potom rozdělil trojúhelník pěti horizontálními liniemi. Pak vepsal čísla od jedné do šesti a úplně dole udělal malou tečku.
Prezident Stanton a Eleanor se zájmem sledovali, jak se Terran zabývá svým vyobrazením kosmologické reality.
“Ten trojúhelník je všechno,” oznámil nakonec Terran. “Obsahuje všechno. Je to koncepční rámec
a nic víc. Tato čísla odpovídají každé z těchto šesti úrovní.” Ukázal na to, co prve napsal na bílou tabuli. “Přesnost toho není důležitá. Já jen vyobrazuji systém, kterému říkáme realita.” Terran ukázal na
šestý prostor, potom pod něj, kde byla nakreslena modrá tečka.
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“To jsme my. Tady funguje naprostá většina lidí. Manifestovaná lokální realita je channelována do
ego-mysli a ego-mysl je channelována do manifestované lokální reality. Je to jako otáčecí dveře.”
“Abychom pochopili svrchované vědomí a univerzální vědomí, potřebujeme přijmout nové systémy
víry či programy. Potřebujeme upgradovat naše vědomí. Potřebujeme fungovat odsud,” řekl Terran a
ukázal na úrovně tři a čtyři, “abychom mohli změnit manifestaci zde.” Ukázal na modrou tečku.
“Jak to souvisí s tím, zda nám pomůžeš s TRP?” zeptal se Stanton.
“Náš vesmír není pochopen,” řekl Terran, položil popisovač a posadil se. “Naše odkazy jsou špatné. Věříme, že jde o externí fyzický soubor objektů existujících v prostoru a čase.” Terran zaklepal na
povrch stolu. “Pevné znamená reálné.”
Terran ukázal na vrchní úroveň, kde bylo napsáno číslo 1. “Náš vesmír vpravdě existuje na úrovni
jedna, v ryzím vibračním stavu a je dirigován vědomím až k manifestaci. My buď komponujeme nebo
ovládáme. Ve chvíli, kdy ovládáme, padáme do úrovně pět - do vědomí ego-mysli. Když komponujeme, pozvedáme naše vědomí do úrovně čtyři a dokonce tři. Vědomí je motor života. Všechno vnější je
rozšířením vědomí; je to modulováno vědomím do existence. Proto, jestliže je vědomí uzavřeno v egomysli v páté úrovni, bude se manifestovat z této úrovně. Já chci pomoct lidstvu, aby se manifestovalo
z úrovní svrchovaného a univerzálního vědomí.”
Terran se postavil a znovu si vzal popisovač a ukázal na úrovně tři a čtyři. “To vyžaduje nové technologie, které jsou komponovány zde, na této úrovni.”
Pak se vrátil do svého křesla. “Částečný důvod pro Sunrot byl ten, aby lidstvu bylo umožněno překódovat své technologie. Není to doba nových začátků; je to doba kvantového skoku.”
Prezident Stanton sebou trochu trhnul při tomto vzletném přetvoření jeho fráze, ale přiměl se vyloudit na svém obličeji úsměv. Podíval se na bílou tabuli a pak na Eleanor. “Ty jsi byla při tom všem
pořád potichu. Co myslíš? Byl jsem nerozumný při svém pokusu vyprodukovat zpět naši technickou
infrastrukturu, aby si lidé mohli užívat svých životů jako předtím?”
“Ne, nebylo to špatné,” odpověděla Eleanor. “Ale myslím, že bychom mohli najít způsob, jak dělat…”
Jak začala mluvit, dveře se otevřely a ona okamžitě umlkla. Do konferenční místnosti vstoupila obsluha a přinášela stříbrný tác, na kterém byly koláčky. Její oči byly fixované na tác. Z jejích očí vedly
ztvrdlé slané stopy. Byly zaschlé a nedotčené. Její obličej už neměl tu uhlazenost jako předtím. Její
oči vypadaly ztraceně. Zvuk hlasitého cvaknutí oznámil zamčení dveří, jak otočila západkou.
“Proč tam vstupovala?” vyhrknul Marcus. “Neměla tam být.”
“Ona zamkla dveře?” zeptala se Zhou a v jejím hlase byla obava.
Marcus se podíval na monitor. “To neměla dělat.”
Kamera ji sledovala, jak pokládá tác na servírovací stůl za prezidentem. Byla otočená zády ke stolu, když připravovala talíř s koláčky.
Prezident Stanton se otočil ve svém křesle. “Viděl jsem dobře koláčky?”
Přikývla. “Ano…” Její hlas byl stejně vzdálený jako její oči.
Kamera sledovala, jak její levá ruka vytáhla nerezový nůž z rukávu její blůzy a pečlivě z něj sundala plastovou krytku, která chránila čepel. Byl to takový typ nože, který používají v biologických laboratořích pro extrakci vzorku tkání. Rychle se otočila a položila nůž na prezidentovo hrdlo a držela ho
tam, zatímco její pravá ruka ho chytila za vlasy a pevně držela. Byla silná a prezident dal ruce nahoru
v gestu odevzdání se.
“Uf! Uf! Uf!” křičel prezident Stanton. “Nevím, co je špatně. Mluvte!”
Vražedkyně ve středních letech se dívala na Terrana. “Omlouvám se, že se na to musíš dívat.
Otoč se!”
Terran to sledoval bez znepokojení.
“Ty to nechceš udělat,” žadonil Stanton. “Ať už tě rozčiluje cokoliv, můžeme to vyřešit. Řekni, co
chceš.”
Eleanor zpanikařila. Znala tu ženu jenom podle tváře. Nemohla vyřknout ani její jméno. Jediné, co
mohla dělat, bylo svírat podpěrky svého křesla.
Zhou a Marcus plnou rychlostí běželi do místnosti 1290. Marcus Ingrid znal. Byla schopná ve
všem, co dělala a jestli zabití bylo tím, co chtěla udělat, udělá ho dobře.
“Chci, abys nám přestal vyhrožovat.”
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“Uděláno! Už žádné výhrůžky.” Stanton zakroutil svýma rukama ve vzduchu, aby dodal svému tvrzení důraz.
Marcus ji musí zastavit, ale nemá žádné zbraně. Jen strážci nosí zbraně. To byly jeho vlastní předpisy. Zatraceně!!
Když se dostali ke dveřím, Marcus se je pokusil otevřít. Byly zamčené zevnitř. Zhou měla pravdu.
Bušili na dveře. “Ingrid, otevři dveře. Hned! Prosím!”
Ingrid se usmála tomu požadavku tlumených hlasů. Držela nůž tak blízko prezidentova krku, že
malá stružka krve tancovala gravitací dolů po strništi jeho vousů a nemotorně spadala na jeho bílou
límečkovou košili.
“Běžte pryč. On není hoden vašeho času.” Křičela Ingrid.
“Je k těm dveřím klíč?” šeptala Zhou.
“Ano, ale jsem si jist, že ho schovala,” odpověděl Marcus.
Ingrid se naklonila nad levé rameno prezidenta Stantona.
“Pokaždé, když jsi přišel do tohoto zařízení, tak jsi nám vyhrožoval. Pokaždé!” Mumlala Ingrid do
prezidentova ucha.
Její ústa se přiblížila k jeho uchu ještě blíže. “Vyhrožoval jsi, že s námi skoncuješ… teď skoncuji já
s tvými hrozbami i s tebou.”
Ingrid napřímila záda a zavřela oči.
“Stop!” zařval Terran. Jeho hlas explodoval v místnosti. Bouchání zvenčí na dveře také ustalo. Oči
Ingrid se rychle otevřely. Obličej se jí pomalu zaplnil panikou, jak se očima setkala s Terranem. Najednou Terran shlédl na stůl přímo před sebou.
“Co se děje?” křičela Zhou přes dveře.
Nikdo nemohl promluvit. Na stole ožil tří dimenzionální hologram, který byl tapisérií vzpomínek.
Běžící mladá dívka s chlapcem v parku. Tančící dívka při školní hře. Dívka líbající chlapce s vášnivostí
i nešikovností. Dívka studující na okenní římse a shlížející na dvůr. Mladá žena promující a házející z
radosti svůj čepec do vzduchu. Žena shlížející na muže, který jí nabízí sňatek. Rodící žena a novorozenec, který je jí položen na prsa, aby ho pochovala. Ingrid začala brečet. Nůž vypadl z její chvějící se
ruky a ona spadla na zem a nekontrolovatelně vzlykala.
Prezident Stanton okamžitě vstal, odemknul dveře a vybelhal se ven do čekárny ve stavu šoku.
Pravá ruka se mu třásla, jak se pokoušel přikrýt ránu na svém krku. Zhou šla za ním a několikrát se ho
ptala, jestli je v pořádku.
Eleanor a Marcus přiběhli k Ingrid a pomalu jí pomohli na nohy. Marcus kopnul nůž pod stůl. Ingrid
se třásla a sotva byla schopná stát. Její tělo se vzepřelo v rámu dveří, když se jí pokoušeli odvést z
konferenční místnosti. Otočila se a divoce zírala na Terrana, který seděl ve svém křesle a díval se.
Snažila se dostat blíž, ale Marcus ji držel zpátky. “Kdo jsi?”
“Jsem přesně tím, čím ty,” odpověděl Terran.
“Ne...ne, to nejsi,” její hlas se nekontrolovatelně třásl. “Ty nejsi tím, čím já.” Ukázala svým prstem
na stůl. “To jsi mi ukázal.” Ukazovala na místo, kde před chvílí ožil její život.
Marcus ji držel za levou paži a rameno, když se pokoušela dostat blíže k Terranovi.
Ona se teď poprvé podívala na bílou tabuli. “To jsi napsal ty, že?”
Terran přikývl.
Hlava se jí zvedla v nevíře. Oči se jí rozšířily, když to četla, přitom popotahovala a volnou rukou si
utírala slzy. “Ty nejsi tím, čím já. Já jsem plná nenávisti. Hněvu. Jsem pomstychtivá. Nedůležitá.
Osamocená. Bezbožná. Já jsem vším, co je na lidském bytí špatné. A ty nejsi ničím z toho, tak se mi
nepokoušej říci, že jsi stejný jako já. Prosím, potřebuji od tebe slyšet říkat, že nejsi tímto.”
Zabušila si na svou hruď a potom trochu změkčila svůj tón. “Potřebuji tě slyšet říkat, že na tomto
světě existují andělé. Potřebuji tě to slyšet říkat.” Slzy padaly z její tváře, když zírala do jeho obličeje a
hledala nějaké známky toho, že Terran řekne slova, která ona chce slyšet.
“Já jsem přesně tím, čím ty. Rozdíl je v tom, že já to vím.”
“Tak pojď, Ingrid,” řekl Marcus a tahal ji za paži. “Musíme jít.”
Trochu popotahovala a pak se podívala na stůl a ukázala prstem na Terrana. “Potřebuji slyšet tuto
jedinou věc a ty mi ji popíráš. Proč?”
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Terran vstal ze židle, šel k Ingrid a objal ji. Zprvu jeho obejmutí neopětovala. Stála otupělá. Pak se
však její paže pomalu ovinuly kolem jeho malých kostnatých ramen a ona ho obejmula. Cit z jejího
života zmizel, když během prvního týdne Sunrotu ztratila své děti. Jedno po druhém je vzaly bouře.
Jediné, co potřebovala, bylo prosté obejmutí. Kdyby přišlo o hodinu dříve, její život by teď snad byl
naprosto odlišný.
Nebyla to žádná složitá zaříkadla nebo kouzla či modlitby, co bylo zapotřebí. Žádné magické vyvolávací formule.
Láska je jednoduchá.
Přímá.
Mocná.

Kapitola 21 - 50 dospělých
Eleanor byla po incidentu v pokoji 1290 jako omámená; uvažovala o dalších krocích s nejistými důsledky. Doprovodila Terrana do jeho pokoje a potom šla v hlubokém rozjímání zpět do svého vlastního. Přecházela sem a tam po kuchyni, když v tom na monitoru jejího počítače začala blikat zpráva.
“Moshi moshi,” řekla Eleanor, když uviděla na monitoru obraz Sako.
Sako Asuhara byla brilantní chemička. Před Sunrotem byla výzkumníkem v Riken Advanced Institute v Saitma v Japonsku. V roce 2021 byla jasným adeptem na Nobelovu cenu za chemii, avšak ocenění nebyla až do října publikována. Naneštěstí pro Sako přerušil Sunrot tyto plány, takže její sláva a
peníze nikdy nepřišly. Nicméně štěstí osudu se na ni usmálo, protože když Sunrot uvolnil svůj hněv,
byla Sako na dovolené. Její eklektický zájem ji přivedl na Aljašku, kde pozorovala Polární záři. Ukázalo se, že to byla dovolená, která jí zachránila život.
Práce Sako byla zaměřena na alternativní polymery, které by mohly předávat genetickou informaci.
Její tým vyvinul xeno-nukleické acido polymery, které uměly dělat přesné kopie DNA vzorů, což byl
průlomový objev. Ze svého týmu byla jediným přeživším a skončila ve FRC jako instruktor v organické
chemii.
“Vím, že je pozdě,” řekla Sako a po tváři se jí rozšířil nervózní úsměv, “ale chtěla jsem ti to říci, co
nejdříve to jde.” Byla v pozdní šedesátce, drobná, s velkýma tmavýma očima a perlovou kůží. Měla
dlouhé stříbrné vlasy, které byly vždy spletené do copů. Někdy nosila ty copy nahoře na hlavě ve velkých vírech čočkovitých mraků. Dnes večer visely její copy dolů téměř až k pasu, jako tlusté provazy.
“Vypadáš ustaraně,” zpozorovala Eleanor. “Co jsi zjistila?”
“Proč máš lahvičku ricinu?”
“Ricinu?”
“Víš, že je to smrtelná látka,” řekla Sako. “Můžeš mi říct, proč ho máš? Opravdu to musím ohlásit
Marcusovi, zvláště když je tady prezident.”
“Udělej pro mě laskavost,” řekla Eleanor a pokoušela se znít nenuceně, “nech si to zatím pro sebe.
Máš nějaký bezpečný způsob, jak to zlikvidovat?”
Sako se odmlčela, její chování bylo vážné. “Víš, že to musím hlásit, Eleanor. Proč mě žádáš,
abych ignorovala mou zodpovědnost?”
“Udělej to pro mě, prosím, jako osobní laskavost.”
“Jak jsi to získala?”
“Sako, myslím, že čím méně toho víš, tím lépe pro tebe.”
“Jak?” trvala na svém.
Eleanor ignorovala její otázku. “Je podle tvého názoru v té lahvičce dostatečné množství, aby to při
pozření zabilo člověka?”
Sako chvíli uvažovala a potom pomalu promluvila. “Musím to ohlásit, Eleanor. Omlouvám se.”
“Prosím tě, Sako. Nechci do toho zatahovat Marcuse. Nejsem si jista, zda mu můžu důvěřovat.”
Sako se zhluboka nadechla. “Eleanor, ty ze všech lidí nejlépe víš, že když jsi mi dala tuto lahvičku,
tak jestliže se ukáže, že je to smrtelná látka, jsem povinna to hlásit. Když to neudělám… já… já, už z
toho nebudu moci vystoupit.”
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“Ochráním tě. Můj bratr také. Marcus nemůže nic udělat, jestliže ti Josh i já dáme instrukce, abys to
držela v tajnosti.”
“Josh to také ví?”
Eleanor přikývla.
“Když mi slíbíš svou ochranu, nic neřeknu… pokud… pokud nemáš nějaké další lahvičky?”
“Ne, dala jsem ti všechno, co jsem měla.”
“Jsi si jistá?”
“Ano.”
Sako se soustředila na počítačový monitor, ale něco ji na okamžik vyrušilo a ona se ohlédla. “Musím jít, Eleanor. Omluv mě na okamžik.”
“Můžeš to zlikvidovat?” zeptala se Eleanor.
Sako přikývla. “Udělám to.”
“Neodpověděla jsi mi na mou otázku, jestli je to množství v lahvičce smrtelné?”
Sako odešla z výhledu monitoru. Eleanor slyšela na pozadí nějaký hluk a potom se Sako znovu objevila. “Omlouvám se, můj manžel nechal otevřené dveře.” Sako se odmlčela, jako by uvažovala, jak
má na tu otázku odpovědět. “V té lahvičce je dost na to, aby to zabilo padesát dospělých.”
Eleanor cítila, jak se jí najednou stahuje hrudník, když se pokoušela zůstat v klidu. “Padesát?”
Sako přikývla. “Přinejmenším. Ricin je velmi bolestivá smrt. Za předpokladu, že by byl požit, trvalo
by několik dní, než by se objevily symptomy, ale ucpe to arterie a orgány v těle potom hladoví. Smrt
nastává během tří až čtyřech dní. Neexistuje žádný protijed.”
Sako se odmlčela a podívala se na něco po své pravici. “Vzhledem k tomu, že je tu prezident, zdá
se to jako něco, co by mělo být ohlášeno. Eleanor, jsi si jistá, že děláš správnou věc?”
“Ano, jsem… jsem si jistá, Sako. Děkuji ti za tvou informaci a tvůj zájem. Doufám, že ti to budu
schopna velice brzy vysvětlit. Neměj starost. Je to něco, co jsme s tvou pomocí v pravý čas zachytili.”
“To doufám,” řekla Sako. V jejím hlase byl vzdor, kterým Eleanor nemohla pohnout. “Můžeš mi říct
jednu věc?”
“Jakou?” zeptala se Eleanor.
“Bylo to zamýšleno pro prezidenta Stantona?”
“Ne.”
Zdálo se, že Sako se trochu uklidnila při rozhodné odpovědi Eleanor. “Dobře, dobrou noc, Eleanor.
Brzy si zase promluvíme. Zničím to dnes v noci.”
“Arigatô, Sako,” řekla Eleanor.
“Dôitashimashite.” Pravá ruka Sako natahující se po myši, to byl poslední obraz, který Eleanor viděla.
Když obrazovka monitoru potemněla, pokoj byl najednou menší. Eleanor cítila vzrůstající paniku.
Stanton byl téměř zabit. Terran je cílem Liu Huanga. Její bratr je mimovolný vrah. Život byl najednou
komplikovanější, než si kdy dokázala představit. Chtěla si dát drink nebo dva či tři, ale věděla, že se
potřebuje setkat se svým bratrem a říci mu ty novinky. Pak ji najednou došlo, že ještě ani neměla
možnost říci Joshovi o pokusu o zavraždění Stantona.
Před Sunrotem byly vraždy prezidentů pouhou záležitostí legend. Bezpečnostní týmy měly velikost
malých armád a následovaly prezidenta, kamkoliv šel. Po Sunrotu byla bezpečnost nedbalá. Prezident
Stanton si dělal legraci, že více lidí stráží jeho letadlo než jeho osobu. Byl to populistický prezident.
Jeho skóre popularity nebylo měřeno, ale ve státech Velkého národa se obvykle drželo kolem 90 procent.
Existovala sice malá skupina následovníků zvaných B2US (angl. Back to the United States - zpátky
do Spojených Států), která byla zaměřena na obnovení politických hranic, ale nikdo je nebral vážně.
Bylo jich málo a byli převážně z venkovských oblastí, kde noviny a internet měly stále malou přítomnost.
Ostré zaklepání na dveře a stín Jacka Rozparovače způsobil, že jeden pulz jejího srdce vynechal.
Josh vypadal, že spěchá. “Slyšel jsem. Jsi v pořádku?” Ponořil své oči do jejích a hledal znamení,
že je v pořádku. Jedna věc, která Joshe na Eleanor trápila, byla její reakce na stres. Měla tendenci pít.
Hodně.
“Jsem v pořádku,” řekla a smetla tak jeho starost. “Máme jiné potíže.”
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Josh se rozhlédl kolem. “Udělám kávu a můžeme si promluvit v kuchyni. Pojď.”
V kuchyni se Josh otočil a podíval se na Eleanor s pantomimou slov: “Můžeme mluvit?”
Eleanor přikývla. “Pondělí už je pryč a mě už to ani nezajímá. Co on může dělat? On má své vlastní problémy.”
“Viděl jsem Stantona,” řekl Josh. “Je rozrušený z toho, že ho téměř zabila. Řekl mi, že ten nůž pak
prostě pustila. Je to pravda?”
“Ona zírala na Terrana a pak, ano, prostě ten nůž pustila a začala brečet jako dítě. Myslím, že se
bála zabít ho přímo před Terranem.”
“Znáš ji?”
Eleanor zakroutila hlavou. “Ne, myslím tím, že jsem ji tu občas potkala, ale nikdy jsem s ní pořádně
nemluvila. FRC je velké místo. Bezpečnostní tým není zrovna moc oblíbený. I tak existuje dost paranoi
z pobytu na tomto místě; však víš, s jeho minulostí.”
Josh začal vytahovat kávu a šálky z kredence. “Vyhledal jsem si ji.”
“Koho?”
“Ingrid Stutsmanovou,” odpověděl Josh. “Byla ženou Jonathana Stutsmana.”
“Toho básníka…” zašeptala Eleanor. Jonathan Stutsman byl jedním z nejoblíbenějších světových
básníků. Byl to německý mistr slova s mezinárodní pověstí, který byl široce uznáván jako Walt Whitman své generace.
“Jo, nejmírumilovnější duše na planetě měla za ženu vraha.”
“Ona ho nezabila… ani si nejsem jista, jestli se o to pokoušela.”
“Proč to říkáš?”
“Možná jen sdělovala zprávu.”
“Jakou…?”
“Víš, je to jako s dítětem, které je ve škole šikanované, až se toho nakonec zbaví tím, že zbije to dítě, které ho šikanuje. Vím, že bezpečnostní tým je pod velkým tlakem při každé Stantonově návštěvě
zde. Je to stejný dril. Neopovažujte se nahrávat cokoliv z toho, co říkám, protože jestli to zjistím,
všichni budete odvoláni a exekuováni.”
“To říká?”
“Neříká to tak jasně, ale ano, tak nějak to podle Marcuse je.”
“Dobrá, to, co jsem viděl v její osobní složce, říká, že byla špiónem…”
“Pro koho?”
“Pro tajnou agenturu NSA. Pracovala zde. Ona byla jednou z těch, která přešla, když se Stanton
rozhodl pro reinženýring výzvědných služeb jako součásti Fakulty. Není toho mnoho v její dokumentaci, co bych si mohl přečíst. Většina z toho byla upravena. Pointa je v tom… že ona není pouze Marcusův asistent.”
“Co to povídáš?”
“Jen abychom si na ni dávali pozor. Potřebuje být pod zámkem a zůstat tam… možná na neurčito.
Ať Dr. Moralisová udělá její profil a celkové zhodnocení. Dobře?”
“Dobře.”
“Říkala jsi, že máme ještě jiné potíže…” připomněl Josh.
“Ano, já… já jsem mluvila se Sako, což je má přítelkyně na chemickém oddělení. Vzala tu lahvičku,
kterou jsem jí dala a zjistila, že je to ricin.”
Josh zastavil mikrovlnku a podíval se na Eleanor. “Do prdele.”
“Takže je to smrtelné?” zeptal se a vytáhl dva šálky s bublající vodou.
“Více než to… říkala, že je toho dost na to, aby to zabilo 50 dospělých.”
Josh se zhluboka nadechl a kousal se do rtů. “Do prdele. Opravdu jsem doufal, že máš pravdu…
že… že Liu mě jen testuje. Tak co teď? Nemůžu o tom lhát! Buď jsem to dal do jeho jídla, nebo ne. Do
prdele.”
“Podívej, můžeš říct Huangovi, že jsi to dal do jeho jídla a že to Terran nesnědl. Že to mělo špatnou chuť a Terran to odmítl sníst. Že nebylo nic, co bys mohl dělat.”
“Je to věrohodné?” zeptal se Josh nahlas, ale vypadalo to spíš, že mluví sám se sebou.
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“Sakra, opravdu potřebuji drink a ne kávu.” Eleanor si třela své čelo. “Důležitější věc je, že je jasné,
že guvernér Huang chce Terrana zabít. Jestliže ty selžeš, on si najme někoho jiného. Co máme dělat?
Jak bychom ho mohli případně ochránit před někým s Huangovou mocí?”
Eleanor pokrčila rameny a podívala se na Joshe smutnýma, beznadějnýma očima. On přidal syntetický kávový prášek do horké vody a míchal. “To nevím. Řeknu Liu, že jsem se pokusil a neuspěl
jsem. Uvidíme, jak zareaguje.”
“Ne… ne, dokud to neřekneme Terranovi. Uvidíme, co řekne.”
“Nezajímá mě, jak velký respekt máš před Terranem, pořád je to jen chlapec. Je jasný jako slunce,
to chápu, ale v těchto záležitostech, je… je to chlapec. Nesázel bych moc na jeho schopnost poznat,
jak navigovat v temných podsvětích někoho jako je Liu Huang.”
“Dobře, ale chci, abychom si s ním nejdřív promluvili. Dobře?”
“Ale nikomu jinému to neřekneme. Domluveni?”
“Domluveni,” řekla Eleanor.
“Zvláště ne prezidentovi a nikomu z jeho personálu.”
“Chápu… nikomu kromě Terrana.”
Josh přikývl a kousal si horní ret. “Co udělá ta tvoje přítelkyně s tou lahvičkou, kterou jsem ti dal?”
“Řekla, že ji zničí.”
“Důvěřuješ jí?”
“Mám snad na výběr?” Eleanor se zašklebila absurdnosti jejich situace. “Ano, důvěřuji jí.”
Josh podal Eleanor skleněný kávový šálek. “Omlouvám se, je to bez přísad.”
“Chci to, co nemůžu mít.”
“To my všichni… na zdraví.”
Přiťukli si svými skleněnými hrnky a opatrně si lokli.
“Myslíš, že Ingrid to udělala sama?” zeptal se Josh.
“To právě Marcus zjišťuje.”
“Proč si Stanton nepřivezl svůj vlastní bezpečnostní tým, když tak nedůvěřuje tomu našemu?”
“Stanton nedůvěřuje nikomu,” odpověděla Eleanor.
“S lidmi jako je guvernér Huang, kteří číhají kolem něj, ví, že je snadným cílem.”
“Ale zde? Zde by se měl cítit bezpečně jako škeble.”
“Než si na něj došlápla Ingrid Stutsmanová, tak se tak pravděpodobně cítil.” Eleanor trochu zvedla
svůj hrnek, ale úsměv nemohla najít, ať se o to jakkoliv pokoušela.

Kapitola 22 - Chata
K obědu byla bramborová polévka s čerstvým chlebem a zelenými fazolkami. FRC mělo na svých
pozemcích velkou zeleninovou zahradu. Kuchyňský personál se staral o zahradu s velkou péčí a úzkostlivostí. Zahrada často určovala výběr jídla. Většina jídel byla vegetariánská. Maso bylo převážně
záležitostí strážců, kteří měli to štěstí, že střelili bažanta, divokého krocana nebo jelena.
Učitelský personál si obvykle vzal snídani či večeři a odnesl si ji do svých laboratoří, pokojů či kanceláří. Nicméně oběd byl společenským jídlem, protože studenti a učitelé měli v té době často synchronizované rozvrhy. Večer a ráno, když výuka skončila nebo ještě nezačala, hodně preferovali
vzdálit se do svých pokojů.
K překvapení Eleanor byl nezdařený pokus o vraždu prezidenta Stantona ututlán. Při obědě nikdo
nic nezmínil - což byl důkaz ututlání. Jediná zvěst, která kolovala, byla ta, že Ingrid Stutsmanová je v
lékařské karanténě, kvůli nějaké neznámé nemoci. Sako už našla Eleanor ve frontě na oběd a ptala
se jí, jestli karanténa Ingrid a obsah lahvičky spolu souvisí. Eleanor ji ujistila, že nikoliv.
Sako vypadala nevěřícně. Řekla Eleanor, že souhry náhod vzrůstají. A že za souhrou náhod je příliš často odhalena konspirace. Eleanor to zamítla, jako mírný případ paranoi. Udělala, co bylo v jejích
silách, aby ujistila Sako, že všechno bylo ututláno. Sako také potvrdila, že ricin bezpečně a bez odhalení zničila.
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Po obědě vzala Eleanor Terrana. Sjeli výtahem do osmého podlaží a čekali na Joshe, až se k nim
přidá. Terran vypadal tiše, dokonce snad uzavřeně. Nepoložil ani jedinou otázku, proč se mají setkat s
Joshem.
“Jak je prezidentovi?” zeptal se Terran.
“Nevím, ale ať už byl jakkoliv zraněn, bylo to jenom povrchní. Bude v pořádku.”
Eleanor se podívala Terranovým směrem, ale vyhnula se jeho očím. “Je toho hodně na zpracování… že ho někdo chtěl zabít.”
“Ona nebyla tou, kdo ho chtěl zabít.”
“Proč to říkáš?”
“Ona jen dělala práci pro někoho jiného.”
“Koho?”
“Neznám jeho jméno.”
“Můžeš ho popsat… jeho fyzický vzhled?”
“Budu se potřebovat setkat s Ingrid.”
“Dobře… dobře, můžu to zařídit.” Eleanor si udělala mentální poznámku. “Terrane, je prezident
Stanton v bezpečí?”
Zvonek výtahu zazvonil na osmém podlaží výtahové šachty. Terran se podíval na Eleanor a zakroutil hlavou.
Josh se s nimi přivítal, když se dveře výtahu otevřely. Nastoupili a sjeli dolů do podlaží 15. Oba,
Terran i Josh, už znali tu rutinu. Jakmile Eleanor rozsvítila světla na chodbě, následovali ji do komor.
Tentokrát tu nebyla žádná placatice, která by ztlumila jeho zábrany a tak byl Josh nervózní, jak to
má Terranovi vyprávět. Měl s ním pouze několik vzdálených interakcí a nemohl si pomoci, ale musel
žasnout nad závažností Terranových intelektuálních darů - ať už byly jakkoliv podivuhodné. Proměnlivost úsilí politické moci nebyla ani tak důsledkem intelektuální strategie, jako byla více emočními kontrakcemi masivních eg. To bylo něco, co Josh cítil, že Terran nebude v něžném věku 12 let schopen
chápat.
Josh připravil křesla tak, aby se na ně oni tři mohli pohodlně posadit, zatímco Eleanor nastavila
osvětlení místnosti a zavřela dveře.
Anechoická komnata byla chladná jako hluboká jeskyně, ale nebyl tu žádný proud vzduchu. Žádný
zvuk kapajících stalaktitů. Žádné poletující zvuky stvoření, která loví v temných zákoutích jeskyně.
Terran svého času prozkoumal mnoho jeskyní. Byly to jedny z jeho nejoblíbenějších míst, ale na této
komnatě bylo něco klinicky sterilního, co ho znervózňovalo.
Josh prolomil ticho. “Tento komplex, FRC, má nejvyšší koncentraci brilantních intelektů na planetě. Ty nejbrilantnější mysli jsou soustředěny právě zde. Podle našich testů je tvoje mysl jasnější a
mocnější než jakákoliv jiná na této planetě. Dost možná za celou dobu lidské historie. Já to respektuji.
Já… já to hluboce respektuji.”
“Moje sestra si myslí, že s tvou brilantní myslí bychom byli hloupí, kdybychom ti nevysvětlili naše
nesnáze a nevyužili tvých vstupů. Tyto záležitosti nejsou o vědě ani o počtech, ale jsou velmi lidskými
tužbami po moci. Týkají se nejtemnějších stránek lidstva - těch stránek, které touží zabíjet a eliminovat
překážky či potenciální hrozby dokonce ještě dříve, než se stanou hrozbou.”
Terran se vůbec neposadil. Zůstal stát a teď začal chodit po místnosti, která byla převážně prázdná, až na jejich křesla a stůl.
Eleanor si odkašlala. “Terrane, náš problém je ten, že věříme, že jeden z nejmocnějších guvernérů
Velkého národa se pokouší tě zabít. Požádal mého bratra, aby dal jed do tvého jídla. Udělali jsme
analýzu té látky, kterou Joshovi dal, a byl to ricin, velmi smrtelná látka, když to řeknu jemně.”
“A já jsem to očividně neudělal,” řekl Josh a otočil se na Terrana, který stál za ním.
“Ale vzal jste jed od toho muže a při tom jste věděl, že je zamýšlen k mému zabití.” řekl Terran.
Josh se podíval na Eleanor a potom na své ruce, které měl úhledně složené na klíně. Pomalu přikývnul na souhlas. “Ano.”
“Tento člověk očekává, že dáte jed do mého jídla, takže já zemřu?”
Josh opět přikývl. “Ano.”
“Víte, proč chce, abych zemřel?”
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“Existuje jisté proroctví…” začal Josh, nejistý, jak to má vysvětlit. „… a v něm vystupuje hlavně Mahdi. To proroctví říká, že budeš kopírován. Že budou mnozí, kteří se budou snažit hrát tvou roli. Kteří
se budou domáhat tvé… tvé genetiky. A že ty, originál, zničíš ty kopie.”
“Myslíte klony,” opravil ho Terran. “Ten člověk doufá, že mě bude klonovat. Už mají mou DNA, takže si přejí mou smrt, aby zajistili bezpečnost jejich klonů. Je to tak?”
Eleanor se naklonila kupředu na svém křesle. “Věříme, že ano.”
“A vy teď musíte jít zpátky k tomu mocnému muži a říci mu, že jste neuspěl při mém otrávení. Uvažujete, jak můžete doručit tuto informaci, aniž on by si přál vaši smrt. Víte příliš mnoho a vypadáte, že
jste jen neochotný agent tohoto člověka. Jiní zaujmou vaše místo. Je to tak?”
“Ano,” řekl Josh a zvedl jedno své obočí.
“Řekněte mu pravdu.”
“Což...je?” řekl Josh.
“Řekněte mu všechno.”
“Ale pak,” řekl Josh přemožen zmatkem, “jak jsi sám poukázal, on mě zabije.”
“Když mu to řeknete, bude vědět, že jeho protivník je mnohem lépe informovaný, než si myslel.
Bude muset pokračovat velmi opatrně, což ho zpomalí. Také bude vědět, že jeho protivník může provést protiúder. Musí vědět, že Mahdi zná jeho cíl a nemusí podniknout jen obranná opatření, ale také
útočná.”
Josh se krátce podíval na Eleanor. “Říkáš to, co si myslím, že říkáš? Že vrátíš úder tomu člověku?”
Terran přišel ke svému křeslu a posadil se. “Nepřišel jsem tady, abych selhal.”
Terran viděl důsledek svých slov jak na Joshovi, tak na Eleanor. “Já jsem anomálie. Možná už se
na tuto planetu nevrátím. Nejsem zde proto, abych vedl válku, ale jestli se mocní ozývají, že mě zabijí,
vrátím jim ten úder. Nedovolím, aby to, čím jsem, bylo promrháno. Chápete?” Obrátil se nejdřív na
Joshe a pak na Eleanor. Oba přikývli.
“Tak jak se tedy mám ochránit?” zeptal se Josh.
“Co vám nabídl za moje zabití?”
“Zpočátku pozici ve Vedoucím Koncilu. V budoucnosti, ve vzdálené budoucnosti… prezidentství.”
“To je člověk, který touží postavit se nad loutky a tahat za nitky. Vaší nejlepší ochranou bude azyl,
kam jeho ruce nedosáhnou. Je nějaké takové místo?”
Eleanor promluvila první. “Chata?”
“Je to více než deset let…” Josh zakroutil hlavou a postavil se na nohy. “Nejsem to jen já, o koho
se obávám. Řekl mi, že půjde po všem, co miluji.” Josh se podíval na Eleanor, obličej měl svázaný
strachy.
“Bojíte se, že se pokusí zabít Eleanor?”
“Ano.”
“Ještě někoho dalšího?”
Josh zakroutil hlavou. “Nikoho dalšího nemiluji.”
“Pak by Eleanor měla jet s vámi na chatu. A zůstat tam, dokud nebudu mít dostatek času ho neutralizovat.”
“Vždyť ani nevíš, kdo to je,” zvolal Josh. “Jak ho můžeš neutralizovat, ať už to znamená cokoliv?”
“Chci, abyste domluvil moje setkání s tím mužem - vzdáleně - přes počítač. Avšak nejdřív mu musíte všechno říct, jak jsme se domluvili. Pak mu řekněte, že chci mluvit přímo s ním.” Terran pokyvoval
hlavou na Joshe a čekal na jeho odpověď.
“Dobře…”
“Jak to celé bude dlouho trvat?” zeptala se Eleanor. “Neutralizovat ho?”
“To budu vědět poté, co s ním promluvím. Potom vám to řeknu.”
Josh vzhlédl ke stropu. “Tedy, ty ani nechceš vědět, co je to za osobu?”
“Na jeho jménu nezáleží.”
“Dobře. Domluvím setkání mezi jím a tebou… na zítra ráno?”
Terran přikývl. “Kdykoliv.”
Josh vzdychl a obrátil se na Eleanor, která vypadala, že hluboce přemýšlí. “Je tu jeden problém.
Nevím, jestli máme bezpečnou linku, kterou bychom mohli použít.”
“Požádám Marcuse.”
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“Ty tomu chlápkovi důvěřuješ?”
Terran se usmál. “Já znám bezpečnou linku.”
“Kde?” zeptali se Josh a Eleanor v souzvuku.
“V mém pokoji.”
Anechoická komnata byla chvíli jako hrobka. První promluvila Eleanor. “Terrane, když jsme čekali
na Joshe a já jsem se tě ptala, jestli je prezident v bezpečí, ty jsi zakroutil hlavou. Proč?”
“Protože někdo se ho pokoušel zabít.”
“Ale ona to nebyla. Myslíš, že ten stejný muž, který chce zabít tebe, se pokouší zabít i Stantona?”
Terran přikývl. “Jen nevím proč.”
Eleanor se podívala do užaslých Joshových očí.
Josh se ošíval v křesle jako školák. “Nechápu to. Nechápu, proč by Liu měl jít po Stantonovi. Jsou
spolu synchronizovaní. Stanton ho udělal, čím je. Bez Stantona by Liu právě teď prodával rýži v
Pekingu. To nedává smysl.”
“Kde je ta zbraň, kterou Ingrid použila?” zeptal se Terran.
Eleanor začala mluvit a pak přestala. “Nevím.”
“Měla by se prozkoumat.”
“Kvůli čemu?”
“Kvůli ricinu.”

Kapitola 23 - 9:13
Marcus Timpson měl dlouhý den. Bylo 9:30 večer a on měl večeři ve svém pokoji. Večeře byla
směs smažených brambor a vajec s bílou rýží. Ležela na jeho pracovním stole jako groteskní obětní
dar padlému bohu. Byla studená. Převážně nedotčená. Byl příliš unavený, než aby ji dal do mikrovlnky. Namísto toho si zabalil cigaretu a s otočkou si ji hodil do úst. To se naučil dělat jako námořní důstojník.
Přehrával si všechny tři své nepodařené rozhovory s Ingrid, které s ní udělal dříve během dne. Ale
ona byla naprosto sklíčená a nesoudržná. Ty rozhovory byly - slovy jeho mentora - velká hromada
sraček. Nicméně on nebyl povznesen nad probírání se hromadou hnoje, aby našel slibný kousek,
nějaký záchytný bod, co se týká stavu mysli Ingrid nebo jejího motivu. Dr. Moralisová také pomáhala
zkoumat její stav mysli, ale setkala se se stejným výsledkem: nic.
Byl to jeho nápad dát Ingrid Stutsmanovou do karantény v lékařské laboratoři. Bylo to skvělé místo
na její zadržení a vypuštění zvěsti, že má záhadnou chorobu. Dr. Moralisová souhlasila, že dokud
nebudou vědět, zda je to nakažlivé či sdělitelné, ponechají Ingrid mimo dosah ostatního personálu.
Jen ona a Marcus budou moci být v interakci s Ingrid. Marcus naprogramoval přístupový kód do Ingridina karanténního pokoje, takže teď byl přístupný pouze jim.
Věc, která trápila Marcuse nejvíce, kromě skutečnosti, že Ingrid téměř úspěšně zabila prezidenta
Heliosu, byla ta, že se mu zbláznila přímo před jeho nosem. Marcus byl trénovaný tak, aby postřehl
nástup jakékoliv psychózy. Jak se mohla zbláznit v rozmezí pouhých několika hodin? Byla tak prohnaná, že to dokázala skrývat? Nebo snad užívala nějakou bizarní drogu? Kolovalo mnoho zvěstí, že
některé chemické laboratoře jsou používány pro produkci syntetických drog. Ale Marcus se se svými
technologiemi nikdy nespoléhal na zvěsti. On věděl, že chemické laboratoře byly tímto deviantním
způsobem použity, a věděl, kteří studenti a v jednom případě, který učitel, to dělali.
Ale Ingrid? Nemohl si ji ani představit, jak bere syntetickou drogu. Snad příležitostný drink, ale jinak
byla čistá. Naprosto čistá. Téměř jste mohli cítit antiseptika, když jste k ní přišli dostatečně blízko.
Tak jak se, ksakru, tak rychle zbláznila?
Protože rozhovory se ukázaly být mrtvým koncem, otevřel vyhledávací video okno a vepsal do něj
“Pokoj 1290 10-3-33.” Nabídlo se mu jediné video a on na něj kliknul. Když se otevřelo, rychle ho převinul na čtyři minuty. Potom na pět minut. Potom na osm minut. V odhadu času nebyl nikdy dobrý.
Konečně v 8:12 video ukázalo, jak Ingrid otvírá dveře.
Marcus ji sledoval, jak připravuje podnos s koláčky. Její oči vypadaly hrozně. Byla tam atmosféra
metodického účelu, ale její oči byly téměř skelné. To musí být drogy. Pak se otočila a jedním dokonale
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koordinovaným, konstantním pohybem měla prezidenta Heliosu naprosto pod svou kontrolou, s nožem u základny jeho krku, přesně nad supra sternální jamkou.
Ona nemohla být na drogách a udělat při tom takový pohyb.
Marcus přepnul na druhou kameru na vzdálené straně. Odtud mohl vidět celou místnost. Ingrid se
omlouvala Terranovi. Sklonila se dolů a šeptala do ucha prezidenta Stantona. Marcus si pomyslel, že
vypadá pomstychtivě a nahněvaně. Pak se postavila zpříma a zavřela oči. Vypadala odevzdaná pro
vykonání toho činu.
Přesně v tom okamžiku Terran zakřičel “Stop!” Najednou se na něj podívala a obličej se jí pokřivil
ve výrazu maniacké extáze. Co viděla? Marcus se podíval na stůl; nad povrchem stolu se vznášely
modré elektrické jiskry, které tam tancovaly jako světlušky. Trvalo to jen několik sekund.
Zastavil video a převinul ho na 9:13 a pak stiskl přehrávání. Zvětšil to až do bodu, kdy se video začalo rozpadat na pixely. Co to, ksakru, je? Před Terranem se blýskalo modré světlo tak jasně, jako
den. Bylo jemné, ale řekl by, že Ingrid ho sledovala. Byla hypnotizovaná. Byl to bezpochyby důvod,
proč v bolestech spadla na podlahu. Něco viděla, a ať už to bylo cokoliv, buď ji to vyděsilo, nebo přemohlo.
Ještě několikrát si to přehrál a dělal si poznámky. Nyní měl pro Ingrid konkrétní otázku: Co jsi viděla na stole?
Na jeho monitoru začalo blikat světlo hovoru, které ho vyrušilo. Kliknul na tlačítko a vprostřed jeho
obrazovky se pomalu objevil obraz Eleanor.
Marcus si šluknul ze své cigarety a vydechl, když promluvil. “Uvažoval jsem, kdy zavoláš.”
“Jsi v pořádku?” zeptala se Eleanor.
“Jsem v pohodě. Co se děje?”
“Slyšela jsem, že Ingrid je v karanténě.”
“Jo, myslel jsem, že to bude nejlepší způsob, jak utlumit mlýn zvěstí. Nechci tu žádnou tlupu paranoidních géniů, kterou bych musel likvidovat. Dr. Moralisová už je i tak dost zaneprázdněná.” Uspěl ve
snaze vyloudit úsměv, ale Eleanor věděla, že úsměv je hraný.
Znovu si potáhl ze své cigarety a na sekundu se podíval na svůj tablet. “Je to všechno?”
“Ne. Máš ten nůž?”
“Ten, který použila Ingrid?”
Eleanor přikývla.
“Mám ho… ve… ve své kanceláři. Proč?” Promluvil velmi rozvážně. Jeho zvědavost vzplanula.
“Chci ho prozkoumat.”
“Kvůli čemu?”
“Kvůli chemickým látkám. Neoprašoval jsi ho nebo nečistil?”
Marcus na chvíli vzhlédl. “Dal jsem ho do sáčku a nechal ho tak. Jaké chemické látky přesně hledáš?”
“Nic konkrétního. Jen chci být důkladná.”
“Objednal si to Stanton?”
“Ne.”
“Ty?”
“Jo. Prostě pro něj chci mít souhrnnou zprávu, než bude zítra odjíždět. Za předpokladu, že odjede.”
Marcus si promnul svou čelist, zarostlou terénem šedo-černého strniště. “Dnes v noci?”
“Teď hned, jestli můžeš.”
“Dej mi pět minut. Přijdu tam.”
“Díky, Marcusi.”
“Jo, žádný problém.”
Kliknul na tlačítko Konec Přenosu, ještě jednou si potáhl ze své cigarety a pečlivě ji odložil tím, že ji
namočil ve studené bílé rýži. Dokouří si zbytek, až se vrátí zpátky.
Monitor potemněl. Opřel se do svého křesla. Něco se děje. Něco se děje, a vypadá to, že on o tom
vůbec nic neví. Což byla okolnost, která mu vůbec nedělala dobře.
Okolnost, kterou nesnášel.
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O devět minut později Marcus přišel do své kanceláře. Eleanor se opírala o dveře a ze všech sil se
pokoušela vypadat trpělivě. Vyměnili si zdvořilosti, zatímco on mávnul kartou a otvíral silné laminátové
dveře.
Bezpečnostní oddělení FRC tvořil soubor šesti kanceláří, které byly zastrčené na konci třetí chodby
na 6. podlaží. Každé z horních devíti podlaží mělo tři hlavní chodby, které vybíhaly od výtahové šachty vprostřed. Když člověk vystoupil z výtahu, první chodba šla doleva, druhá chodba šla přímo dopředu a třetí chodba šla doprava. Chodby jedna a tři měly tvar polokruhů, které se klenuly pryč od výtahů,
ale na svém konci byly za výtahem. Čím blíže bylo podlaží nebeskému výhledu - jak byl nazýván
vchod do FRC - tím menší byl jeho rozměr.
“Kdy jsi naposledy byla v mé kanceláři?” zeptal se Marcus a ohlédl se za sebe, když kráčeli chodbou do jeho kanceláře.
“Asi před rokem… vlastně ani nevím. Proč?”
“Ach, nic. Jen se pokouším si vzpomenout.”
Když došli ke dveřím jeho kanceláře, otevřel je tahem svojí kartou.
“Mluvila jsi od té doby se Stantonem…”
“Ne, byl dost v ústraní. Zhou ho docela ochraňuje a teď to bude dělat ještě víc.”
Marcus se zastavil u svého stolu a zvedl ruku, jako by si právě na něco vzpomněl. “Slyšela jsi, co
Ingrid říkala, když šeptala do prezidentova ucha?”
On nikdy nevynechá jedinou příležitost k získání dalších informací, pomyslela si Eleanor. Kdyby
Marcus byl kočka, jeho zájem by ho zabil až za devět životů.
“Byla rozčilená,” vzpomínala Eleanor. “Zuřivá, to by asi bylo lepší slovo pro její popis.”
“Kvůli čemu?”
“Kvůli tomu, jak Stanton šikanuje váš tým pokaždé, když je ve FRC.”
“Ach, sakra.”
“Co je?”
“No, to teď Stanton bude mít další důvod činit mě zodpovědného. Řekl jsem svému personálu o
důsledcích pomýlení.”
“Nemůžeš být zodpovědný za to, když se nějaký člen tvého personálu najednou zblázní.”
“On je paranoidní… obviní mě.”
Eleanor si odkašlala a doufala, že změní téma. “Jak šly tvoje rozhovory s Ingrid?”
Marcus otevřel šuplík ve svém stole klíčkem ze své kapsy a vyndal z něj igelitový pytlík s nožem
uvnitř. Držel ho nahoře a trochu se sáčkem kýval. “Tak toto hledáš?”
“Díky, Marcusi.” Eleanor se natáhla, vzala ho a držela, jako by to bylo nějaké výbušné zařízení.
“Ingrid je bláznivý případ. Nevím, co se jí stalo. Je to, jako by byla posedlá. Během mých výslechů
sotva promluvila, a když ano, nebyla schopná spojit slova do smysluplného celku. Je to opravdu velmi
špatné. Nevím, co se jí stalo.”
“Josh se probíral jejími záznamy,” prozradila Eleanor. “Říkal, že byla kdysi provdaná za básníka
Jonathana Stutsmana.”
“Ach, věřím, že to je pravda. On zemřel hned toho prvního dne. Jeden z těch šťastných.”
“Josh také říkal, že ona pochází z NSA… že pracovala v tomto zařízení, než jsme ho převzali. Víš,
co dělala?”
“S NSA?”
“Hm, hm.”
“Nejsem si jist. Všechny ty záznamy byly redigované. Ať už to bylo cokoliv, muselo to být tajné.
Temné operace, něco takového. Ale to bylo více než před 12 lety, ještě před Sunrotem. Naznačuje
tvůj bratr, že ona to udělala kvůli nějakému většímu plánu?”
“Ani ne. Jen mě to zajímá.”
Marcus se posadil do své židle a pokynul Eleanor, aby udělala totéž. “Měl bych se nějak formálně
prezidentovi Stantonovi omluvit? Myslím, nevím, co mám dělat, a teď, když vím, co mu řekla, no, víš,
co myslím. Nevypadá to dobře… že?”
Eleanor se posadila na jednu ze židlí naproti Marcusovu stolu. Jeho kancelář byla dobře zařízená.
V její levé ruce byla nepříjemná přítomnost, když si uvědomila, co sáček obsahuje. Opatrně ho položila na stůl.
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“Marcusi, jen mi pomoz dát dohromady tu zprávu. Chci to mít uzavřené tak dobře, jak jen to můžeme udělat v čase, který máme. Zahrneme do té zprávy jakýsi druh omluvy. Ale kdo má nějakou
zkušenost s prezidentskými vrahy?”
“Jistě, pomůžu s tou zprávou. Uvidím, možná, že Moralisová také něco má. Ona a já jsme se pokoušeli Ingrid otevřít. Třeba měla větší štěstí než já.”
Marcus si začal hrát s tužkou na svém stole. “Měla jsi možnost mluvit s Terranem ohledně jeho zážitku s tím pokusem o vraždu?”
“Ne, moc ne. Proč?”
“Nemyslíš, že bychom to měli udělat, vzhledem ke způsobu, jak odešla z místnosti?”
“Myslím, že ano…”
“Poté, co zakřičel ´stop´, všimla sis něčeho?”
Eleanor trochu napřímila hlavu. “Jako čeho?”
“Já nevím, jen se mi zdá divné, že pustila ten nůž a spadla k zemi hned poté, co na ni zakřičel.”
“No, neviděla jsem nic neobvyklého,” řekla Eleanor. Shlédla na chvíli na své ruce a pokoušela si
vybavit tu událost. Stalo se to všechno tak rychle a neočekávaně. V jednom okamžiku jsme byli v oblacích, diskutovali o kosmologických schématech, a v dalším zírali na smrt.
Eleanor vzhlédla. “Poté, co zakřičel ´stop´, byla tam krátká chvíle, kdy to vypadalo, že ona jde do
sebe. Pamatuji si ten výraz na její tváři. Byla jako někdo, kdo vidí něco, co ho zároveň jak fascinuje,
tak odrazuje.” Eleanor zakroutila hlavou. “Nevím… bylo to tak neskutečné.”
Marcus přikývl. “Když jsem se pokoušel dostat Ingrid ven z té místnosti, byla Terranem posedlá.
Slyšela jsi ji. Možná ztratila syna jako je Terran… nevím, ale chtěl bych si s ním o tom promluvit a dát
to do té zprávy. Dobře?”
Eleanor nevěděla, jak má reagovat.
“Dobře?” zeptal se Marcus znovu a pokyvoval hlavou.
Eleanor se zavrtěla na židli a vzala sáček. “Popřemýšlím o tom. Je mu teprve 12 let…”
“Podívej, oba víme, že mu není 12 let, alespoň ne zde,” Marcus ukázal na svou hlavu.
“Teď, když jsem viděl to video, pochopil jsem, že Stantona zachránil. Byl to jeho výkřik, co vypadá,
že vrátilo Ingrid zpět do reality. Ona hned potom pochopila, že to, co chtěla udělat, je špatné. Kdyby to
Terran neudělal - v tom okamžiku - myslím, že se chystala mu podříznout krk. Tak to každopádně
vidím. Díval jsem se na to video třikrát. To napíšu do své zprávy.”
Eleanor se opřela do židle. “Dobře, dám ti s ním 15 minut, ale musím být u toho přítomna.”
“Čeho se tak obáváš?”
“Nechci, aby byl pod tlakem. Má toho hodně. My potřebujeme, aby jeho mysl byla čistá a soustředěná na učení. Toto všechno… to je… to je vedlejší. Je to obrovské vyrušení. Nelíbí se mi to. Možná
máš pravdu, že on zachránil prezidenta, ale já bych ho z té zprávy raději vynechala. Čím méně se o
Terranovi Kahnovi mluví, tím lépe.” Eleanor položila pro zdůraznění svůj ukazováček dolů na stůl.
Marcus si založil ruce pod bradou a opřel se do židle. “Tak zítra po snídani. Dobře? Můžeme se setkat u tebe v kanceláři.”
“Domluvím to. Patnáct minut. Soustřeď své otázky na tu věc. A kdybys odbočil, budu tam, abych ti
to připomněla.” Eleanor se usmála, postavila se na nohy a vzala sáček. “Díky, Marcusi. Odpočiň si
už.”
Marcus sledoval, jak odchází. Byla přitažlivá. Ale nebyla jeho typ, jestli vůbec něco takového existuje. Vlastně ho také najednou přitahovala i Ingrid. To už je na jeho zalíbení v ženách moc.
Ta myšlenka ho najednou zchladila.

Kapitola 24 - Který?
Nura byla nadšená, že se má setkat s personální vedoucí Heliosu. Bylo plánováno, že se má setkat i s prezidentem, ale on onemocněl. Namísto něho se k setkání nabídla Zhou Hu, jeho personální
vedoucí. Nura byla jistým způsobem ráda, že bude mluvit se Zhou namísto s prezidentem Stantonem.
Méně tlaku.
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Bylo časně ráno, pár minut před 8 hodinou. Mají se setkat během snídaně v prezidentském apartmá na podlaží 7.
Dr. Moralisová doprovodila Nuru ke dvojitým dveřím a jemně zaklepala. “Pamatuj, na jakoukoliv
otázku můžeš říci ne. Jestli tě požádají, abys udělala něco, co nechceš, řekni jim pravdu, ale udělej to
hezky. Buď čestná. Dobře?”
Dveře se otevřely zrovna ve chvíli, kdy Nura pokývala na souhlas.
“A toto musí být Nura… já jsem Zhou, pojď dál, snídaně je připravena.” Otočila se na Dr. Moralisovou. “Přidáte se k nám?”
Zhou měla na sobě černý kostým s bílou blůzou a bílé papuče.
Dr. Moralisová natáhla svou paži a potřásla Zhou rukou, “já jsem Dr. Moralisová, ne… jen jsem ji tu
dovedla. Až bude hotova, jen mě prozvoňte a já se tu zastavím a vyzvednu ji. Máte představu, jak to
bude dlouho trvat?”
“Ach, nedělejte si starost, můžu Nuru dovést, kam si budete přát.”
“Ach, dobře, to bude skvělé… můžete ji pak dovést do mých kanceláří. Dobře, Nuro?”
Nura se usmála a přikývla. Dr. Moralisová poplácala Nuru po rameni, otočila se a odcházela pryč
chodbou, jako by šla pozdě na schůzku.
Ve FRC bylo požadováno, aby děti do věku čtrnácti let byly doprovázeny dospělým. To bylo jedno
z pravidel, které Eleanor vytvořila před šesti lety, kdy se objevil případ, že mladá studentka byla obtěžována starším studentem. To byl jeden z budíčků pro celý personál: IQ nesouvisí s morálkou. Brilantní mysli jsou brilantní myslitelé.
“Pojď dál do jídelny,” pokynula Zhou. “Všechno už jsme připravili. Máš hlad?”
Nura pokývla.
“Můžeš se posadit tam.” Zhou ukázala na boční židli poblíž čela stolu, který byl prostřen bílým
ubrusem a elegantní porcelánovou soupravou nádobí. Na každé straně místnosti byli dva sluhové,
kteří drželi stříbrné podnosy s lahodnými výpary.
“Doufám, že máš ráda lívance.”
“Nikdy dříve jsem o nich neslyšela,” řekla Nura. “Jsou vypěstované nebo udělané?”
“Převážně udělané, ale jsou jako chleba… nebo tak nějak. Dáváme na ně sladkou polevu, které říkáme sirup. Ta je ze stromů. Chutná trochu jako med.”
“Ale dělají ji stromy… ne včely?”
“Správně.”
“Ach. Dobře, těším se tedy, že vyzkouším lívance se sirupem. Myslím, že mi budou chutnat, protože, já miluji chleba s medem.”
Jídlo bylo vynikající. Nura jedla s entuziasmem. Poté, co dojedly, oznámila s velkým přesvědčením, že lívance jsou její oblíbená snídaně.
Během snídaně si povídaly o tom, jak se Zhou stala prezidentovou personální vedoucí; jak Nura
přišla do FRC; jak vypadala její vesnička v Iránu v porovnání s velikostí Pekingu, kde vyrůstala Zhou.
Srovnávání jejich života ve velkoměstě oproti vesničce bylo pro obě fascinující. Konverzace nenuceně
plynula jako klidná řeka.
Poté, co dojedly, Zhou dovedla Nuru do obýváku, kde se posadily na pohodlnější křesla potažená
červeným sametem.
“Už ses setkala s Terranem Kahnem?” zeptala se Zhou.
“Ano.”
“Líbí se ti?”
“Velice. Vy jste se s ním setkala?”
“Jednou, v domě prezidenta Stantona, ale tou dobou nemluvil moc anglicky.” Zhou se usmála a potom si nalila čaj. “Víš, co je to Mahdi?”
“Už jsem slyšela ten pojem,” odpověděla Nura. “Proč?”
“Nemá to žádný zvláštní důvod. Jen mě to zajímá…”
“Ne, to je víc než zájem,” řekla Nura a kroutila hlavou. “Věříte, že Terran by mohl být Mahdi a ptáte
se mě, protože… doufáte, že mám pro tyto věci cit… protože pocházím ze stejné oblasti.”
“Takže ty jsi jasnovidná a léčitelka?”
“Jen používám logiku.” Zastyděla se trochu Nura.
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“Dobře, dobře… předpokládejme tedy, že tvá logika je správná. Myslíš tedy, že jím je?
“Nikoliv kvůli proroctvím.”
“Proč?”
Nura si odkašlala a trochu hlouběji se usadila do křesla. “Dobře, takže za prvé, Soudný den nastal
před 12 lety. Mahdi měl vládnout po sedm nebo devět let před ním. Terran na to není dostatečně starý. Zadruhé, má modré oči. Mahdi musí být čistokrevný. Zatřetí, on je Baluchian. Začtvrté, jeho jméno
je Terran, nikoliv Mohammed. A v neposlední řadě, Terran nemá žádné znamení na své pravé tváři.
Měl by mít mateřské znaménko ve tvaru hvězdy. On nemůže být Mahdi, protože jinak by se proroctví
úplně mýlila.” Ukončila své odůvodňování pokrčením ramen a dobře nastrojeným úsměvem.
“Ale v tom proroctví žádná z těch věcí, které jsi vyjmenovala, není.”
“Věří Terran, že je Mahdi?” zeptala se Nura.
“Na to se ho musíš zeptat sama.”
Nura přikývla, jako by si udělala mentální poznámku, že to má udělat. “Kdo napsal toto nezveřejněné proroctví a odkud pochází?”
“Jeho autor či autoři nejsou známi. Existuje několik svazků, kterými jsou ta proroctví tvořena. Existence Mahdi je jenom částí celkového obrazu, který je v těchto proroctvích prezentovaný. Byla objevena v roce 118 n. l. Má se za to, že jsou Egyptského původu, zapsané jedním z jejich vysokých knězů.
Kterým, to nevíme. Víme, že Druzové je schovali v podzemních jeskyních pod horou Mount Herman.”
“Jestli je to, co říkáte, pravda, jak to, že jste četla tato proroctví?”
“Dva roky před Sunrotem z Vatikánu sběhl jistý Kardinál. On věděl o Soudném dni. Věděl, co se
stane. On četl text těchto proroctví. Nesouhlasil s Papežem a Pontifikační Radou, kteří požadovali,
aby to nebylo sdíleno.”
“Jak to Vatikán zjistil?”
Zhou se odmlčela a pečlivě volila svá slova. “Získali je staromódním způsobem: koupili je. Byly
jedním z jejich ceněného majetku. Ale toto proroctví nebylo bráno příliš vážně, protože, jak vidíš,
všechno, co prorokovalo, se mělo stát v našem čase. Toto byl čas, na který bylo zaměřeno - na 21.
století.”
“Proč?”
“Protože to je čas, kdy lidstvo bude vytrženo ze svého spánku a bude mu ukázán skutečný svět.
Jak vesmír vytváří vědomí a nic jiného. Bude to velmi bouřlivá doba ve všech oblastech života. Do této
doby budou zrozeni tři lidé, v samém předvečeru doby, kterou to proroctví nazývá Solární doba.”
“A kdo jsou ti tři?”
“Inu, Mahdi, Kristus a antikristus.”
Ticho v místnosti blýskalo v paradoxu ke vznešenému dialogu a tlumenému cinkání nádobí umývaného kuchyňským personálem.
Nura seděla ohromena tím odhalením.
Hlas Zhou byl měkký a jistý. “Kardinál, ten který sběhl, v průběhu času fotografoval ta proroctví a
ukládal je na tajném serveru na platformě cloud, ke které měla NSA přístup přes zadní dveře. Oni
našli ty fotografie a začali se o ně zajímat - ačkoliv to bylo spíše ze zvědavosti, než z čehokoliv jiného.”
“Tento Kardinál udělal přes 1200 fotografií, které obsahovaly celé to dílo. Když kancelář NSA učinila ten objev a doručila ho do kanceláří ve Virginii, byl dále předán zvláštnímu Podvýboru Senátu. A ten
nebyl veden nikým jiným než Trevorem Stantonem.”
“Prezident Stanton byl tou dobou senátorem. To on připravil sběhnutí toho Kardinála, který se potom stal spolupracovníkem Americké rozvědné sítě a dobrým přítelem prezidenta Stantona.”
Nura už nemohla déle udržet svůj jazyk. “Proč mi to všechno říkáte?”
“Známe všechny ty tři děti, které se narodily na stejných souřadnicích, všechny ve stejném čase.
Zatímco přesný čas Terranova narození neznáme, já věřím, že je totožný se tvým časem a s časem
narození chlapce, kterého jsme také identifikovali a který je momentálně v Německu.”
Nuře se rozšířily oči.
“Říkám ti to, protože věřím, že ty jsi v tom proroctví. Jen nevím, kterým z nich.”
“Kterým z nich…?”
Zhou si lokla čaje a podívala se přes svůj šálek do očí Nury. “Mahdi, Kristus nebo antikristus.”
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Nura se nepohodlně zavrtěla v křesle. Dívala se do očí Zhou a na okamžik či dva je studovala a
pokoušela se odhalit její záměr.
“Proč tolik důvěřujete proroctví, které je téměř 2000 let staré?” zeptala se Nura.
“My...já mu důvěřuji, protože v tom, co jsem si přečetla, nevidím žádnou náhodu. Vidím jasný plán.
Jak jsem již řekla, to proroctví začalo být bráno vážně až poté, co se přihodil Sunrot. Proč? Protože
Solární doba je jen první knihou. Celé to proroctví začíná 12. června 2021 - tvé datum narození. Neexistuje způsob, jak ověřit věrohodnost toho proroctví, než tím, že to, co prorokuje, se stane. Za posledních 12 let bylo značně přesné. Protože bylo přesné ohledně Sunrotu a my jsme objevili ty tři děti,
které vyhovují profilu tří postav v tomto proroctví, byla bych hloupá, kdybych to nezkoumala.”
“Ví prezident Stanton, že mi toto říkáte?”
Za celou tu dobu sebou Zhou poprvé trochu trhla. “Řekněme, že ví, že se s tebou setkávám a ví,
že se o tyto věci zajímám.”
“Ale věří on, že já jsem jednou z těch tří postav, které jste zmínila?”
Zhou zakroutila hlavou. “Tuto víru se mnou nesdílí. On vidí brilantní děti, úžasně brilantní děti, které pocházejí z jednoho souboru souřadnic a které byly zrozené v předvečer Sunrotu - přesně jak to
vyjevilo proroctví - a racionalizuje si to jako náhodu.” Zhou se trpce usmála a podívala se na Nuru. “A
víte proč, slečno Yonan?”
Nura zakroutila hlavou.
“Protože to proroctví říká, že nejvyšší vůdce bude zabit ve dvanáctém roce. On je zde popřen. To
je ten důvod. Kdyby přijal, že ty a Terran jste těmi, koho to proroctví plánuje, pak by také musel přijmout, že během příštích pěti měsíců zemře. A to je těžký plán dokonce i pro někoho tak silného, jako
je náš prezident. Já nikde v tom proroctví nejsem zmíněna. Následkem toho je pro mě snazší být objektivní.”
Přerušilo je pleskání kroků a potom zdvořilé odkašlání, jak se jeden ze sluhů přiblížil k obývacímu
pokoji. “Promiňte, že vás přerušuji, ale budete potřebovat ještě něco dalšího, slečno Hu?”
“Ne, díky, Alberte. Jsme v pohodě.”
“Pak vás necháme v klidu.” Sluha se trochu uklonil a odešel.
Zhou vrátila svůj pohled na Nuru. “Jaký z toho máš pocit?”
Nura vzdychla a trochu zkroutila svá ústa. “Nějaká vize viděná před 2000 lety nějakou neznámou
osobou. Žije pod horou. Je koupena Papežem. Pak je odhalena rozvědkou na cloudu a najde si cestu
k budoucímu prezidentu, jehož personální vedoucí doručí malou její část dívce z Iráku.” Nura se podívala pryč a zírala do nezaměřené reality. “Cítím, že je to zajímavý příběh, ale necítím se být jeho součástí. Myslím, že v proroctví nevěřím.”
“Proč?” zeptala se v nevíře Zhou.
“Čas není zrcadlem osudu.”
“Snad kdyby sis něco z toho přečetla,” nabídla Zhou, “změnila bys svůj názor.”
“Já věřím, že události mutují v závislosti na vědomí. Vědomé vnímání může změnit to, co se děje.
Události nejsou pevně dané v čase, jako fotografie visící na šatní tyči. Nikdo se nemůže podívat a s
jistotou vědět, co se v budoucnosti stane.” Hlas Nury se velmi ztišil. “Jak bych mohla věřit proroctvím,
kdybych věřila tomuto?”
Zhou nemohla skrýt své zklamání. “Pak tedy předstírejme, že jsme tuto konverzaci nikdy neměly.”
Nura ztuhla.
“Mám na mysli, že se o ní nikomu nemáš zmiňovat, Nuro. Dobře?”
Nura se nepohnula ani nepromluvila.
“Nuro, já trvám na tom, aby sis ponechala tuto konverzaci jako soukromou. Právě jsi řekla, že ničemu z toho nevěříš, takže budeme předstírat, že to je všechno fikce, což pro tebe zjevně je. Souhlasíš?”
Nura s nechutí přikývla.
“Dobře.” Zhou si sáhla do své kapsy a podala Nuře vizitku. “Kdybys někdy změnila svůj názor, můžeš mi zavolat na toto číslo. Dobře?”
Nura již s větším zaujetím přikývla. “Dobře, díky.”
“Odvedu tě zpět do kanceláře Dr. Moralisové. Znáš cestu, že?”
Nura přikývla a pak se postavila. “Můžu se vás na něco zeptat?”
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“Jistě.”
“Jestliže věříte tomuto proroctví a věříte, že jste identifikovala ´tři hlavní postavy´, jak je nazýváte,
kterou z nich, myslíte, že já jsem? Mahdi už jste vybrala… Terran. Takže zbývá Kristus a antikristus.
Podle vás, kterým z nich jsem?”
Když Nura mluvila, její hlas měl kvalitu moci, jemné, ale nepopiratelné.
Najednou někde v dálce zakřičel tlumený hlas, “Zhou! Zhou!”
“Moment,” Zhou zvedla svůj pravý ukazováček a rychle se otočila do chodby. Ticho zaplnil tlumený, avšak nepopiratelný zvuk něčího zvracení. O několik minut později Nura slyšela tlumené hlasy,
které byly čím dál hlasitější.
“Ach, tak tady je,” oznámil prezident Stanton, když vešel do obýváku. Měl na sobě mačkanou modrou košili, černé kalhoty a černé ponožky. Na krku měl velký obvaz. Oči měl červené. Vypadal nemocně.
Šel strnule k Nuře a uklonil se jí. “Potřásl bych ti rukou, ale doktoři říkají, že mám chřipku nebo
otravu jídlem, to si nejsou jistí, ale pro jistotu se budu držet v povzdálí. Pobavily jste se dobře se
Zhou?”
“Ano, bylo to báječné,” usmála se Nura a přikývla až příliš zaníceně, ale nemohla si pomoci. On
není tak mocný.
Nura ukázala na obvaz na jeho krku. “Jste v pořádku?”
“Jen nehoda při holení,” zasmál se. “Nedával jsem pozor. Multi-tasking, znáš to - mnoho věcí najednou.” Podíval se na Zhou a potom vrátil svou pozornost na Nuru. “Dobrá, vím, že jsi zrovna byla na
odchodu, ale já jsem se s tebou chtěl setkat. Těšil jsem se, jak uslyším o všech tvých příspěvcích naší
práci, Nuro. Ach, a jestli můžeš něco udělat, přimluv se u Terrana Kahna,” Stanton ze zvyku mrknul,
“to bude taky skvělé. My opravdu potřebujeme jeho pomoc.”
Nura pokývla. “Jistě…”
“Můžu pro tebe něco udělat?” zeptal se prezident Stanton a třel si čelo.
Nura byla dočasně paralyzovaná. Nejmocnější člověk na zemi se jí ptal, jestli něco potřebuje. Byl
to prakticky džin. “Ráda bych více chodila ven. Vidět venkovní svět.” Ukázala nahoru a s nadějí v
očích přikývla.
“Dobře…” Stanton si třel bradu a dával si dobrý pozor, aby se nedotkl obvazu na krku. Podíval se
na svou personální vedoucí. “Zhou, podívej se na to. Ti mladí lidé se potřebují dostat více na čerstvý
vzduch a spojit se s přírodou. Uvidíme, co pro to můžeme udělat, dobrá?”
Prezident začal vypadat nedobře a spěšně se omluvil. Zhou ho vedla pryč chodbou, zatímco Nura
zůstala v obýváku.
Když se Zhou vrátila, pokoušela se nasadit úsměv, ale Nura viděla, že je něčím rozrušená.
“Je v pořádku?” zeptala se Nura.
“Je to velmi silný muž, neměj obavy. Jen chřipka… byl včera venku a bylo chladno. Pravděpodobně něco chytil. Při jeho práci je mnoho stresu. Lidé to neocení, dokud nesedí tam, kde já.”
Nura s pochopením přikývla.
Zhou položila svou paži kolem ramene Nury a šla s ní ke dveřím. “Jsem si jista, že bude v pořádku.
Půjdu s tebou do kanceláře Dr. Moralisové.”
Zhou za nimi zamkla dveře, otočila se s nataženou rukou a promluvila svým nejveselejším hlasem.
“Veď nás.”
Ušly asi dvacet stop, když Zhou promluvila. “Promluvím s Eleanor, aby tě pouštěla častěji ven. Jak
často chodíš ven?”
“Vůbec.”
“Skutečně?”
“Ano,” Nura vypadala překvapeně, že Zhou je překvapená.
“Dobře, to tedy musíme změnit.”
Dalších padesát stop šly v tichu. “Vím, že jsem nezodpověděla tvou otázku,” řekla Zhou. “Myslím,
že jsem nepředpokládala, že ji položíš. Neumím si představit, že bys vůbec uvažovala o tom, že tě
vidím jako antikrista.” Zhou vrhla úsměv. “To, co nechápu, je, jak je možné, že bys to nevěděla. Jak by
takový stav vědomí před tebou mohl být skryt, když je přímo v tobě.”
Prošly kolem malé skupiny pomalu jdoucích chodců, a jak je míjely, zůstaly potichu.
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“Možná jsem obzvláště hustá,” nabídla Nura. “Nevím. Necítím v sobě nic tomu podobné. Krom toho, proč by do mě Kristus vstupoval? Já jsem obyčejná muslimská dívka. Vaše proroctví je mylné.”
“Ale ty víš, že nejsi obyčejná dívka,” protestovala Zhou. “Možná jsi byla vychovávána jako Muslim,
ale jsi léčitel s IQ přes 248. Na této planetě není nikdo další jako ty.”
“A jak to víte?”
Zhou zvažovala tu otázku. Neočekávala odpor. “Jak již jsem řekla, máš mou vizitku. Zavolej mi,
pokud si o tom budeš chtít více promluvit. Možná máš pravdu a já se možná mýlím. Čas ukáže, co z
toho.”
Doufám, že já mám pravdu, pomyslela si Zhou.

Kapitola 25 - Slabé bušení
Marcus se odměřeným pohledem díval skrz sklo. Stiskl tlačítko hovoru. Ingrid vypadala, že spí, ale
jeho to nezajímalo. “Ingrid, potřebuji se tě na něco zeptat. Slyšíš mě?”
Karanténní pokoj byl malý. Byl tvořen třemi pevnými stěnami a jednou stěnou, ve které bylo velké
okno. Na jednom konci pokoje byly dveře s vestibulem a pak další dveře. V kontrolní místnosti byl
závěs, který mohl být zatažen přes okno. Stěna s oknem měla na každé straně robotickou paži, kterou
operátor mohl vzdáleně manipulovat z místa, kde stál Marcus. Sklo bylo téměř šest palců tlusté a neprůstřelné. Stěny byly z nepropustného žulového bloku. Za závěsem byla k dispozici malá koupelna,
ve které byla toaleta, sprcha a dřez.
“Jdi pryč,” zamumlala.
“To byla nejjasnější odpověď, kterou jsem až doposud slyšel,” řekl si Marcus potichu.
Marcus znovu stiskl tlačítko hovoru. “Ingrid, nepůjdu pryč, dokud mi neodpovíš na tři otázky. Můžeme to udělat rychle, nebo tady můžu zůstat a velmi ti znepříjemnit život. Což je fakt, který ti nechci
dokazovat.”
Jedna z vlastností třech karanténních pokojů v lékařském křídle byla ta, že měla zdvojenou funkci i
pro výslechy. Marcus nikdy dříve neměl příležitost je použít, takže se stále ještě učil, jaký je plný rozsah funkcí, které ďábelští návrháři zabudovali do těchto pokojů. Nicméně jedna z vlastností, kterou již
objevil, byla schopnost blikat se stropním osvětlením. Stiskl tlačítko a z horní části okenního rámu
sjely dolů černé závěsy. Byly jako těžká neprůhledná oční víčka. Pak stiskl jiný spínač s nápisem:
blikání.
“Ingrid, nechceš snad, abych toto nechal zapnuté, nebo ano?”
“Jdi pryč.”
“Půjdu, až zodpovíš mé tři otázky.”
“Jdi do prdele!”
“Říkala jsi hudbu?”
Stiskl jiné tlačítko s nápisem: peklo.
Navržená “hudba” byla strašidelná a dostatečně hlasitá na to, že i skrz silné stěny a šest palců silnou tabuli skla stále mohl cítit bušení něčeho, co se zdálo, přinejmenším jemu, vhodně pojmenované.
Cítil se za Ingrid strašně, ale neměl jinou možnost. Potřeboval odpovědi. Může na tom záviset prezidentův život.
“Zastav to!!” křičela dokola Ingrid.
Marcus vypnul pekelnou “hudbu.”
“Jsi připravena zodpovědět mé tři otázky?”
“Vypni to zasrané světlo a zvuk. Zodpovím je.”
“Skvělé.”
Marcus otevřel závěs a zároveň vypnul blikání. Na karanténním pokoji bylo něco potěšujícího, co
nedokázal úplně zachytit. Snad to byla kvalita jeho schůzek. Všechno bylo za leskem okna.
Ticho v místnosti bylo vítanou úlevou. Ona byla neupravená. Její rty vypadaly, jako by byly potřísněné prasečí krví. Její oči byly pošpiněné do tmavošeda. Její hnědošedé vlasy vypadaly, jako by týden spala. Měla na sobě šedou halenu, která byla vzadu volně svázaná. Kolem sebe měla ovinutou
přikrývku a nohy měla zkřížené v indiánském stylu.

80

Pokoj byl malý. Když Ingrid seděla na posteli, byla jen patnáct stop od Marcuse. Systém intercomu
byl jediným skutečným spojením. Tónované tlusté sklo a slabé osvětlení v kontrolní místnosti způsobovala, že bylo obtížné vidět, kdo se dívá. Z kontrolní místnosti byl výhled mnohem lepší. Marcus
ztlumil světla v pokoji Ingrid.
“Polož své otázky a potom odejdi,” řekla. Hlas jí přeskakoval.
“Potřebuješ vodu, než začneme?”
Pokývla.
Toto byla jeho oblíbená část. Marcus kliknul na tablet zabudovaný do stolu a otevřel obrazovku s
nápisem: Robotický Ovladač. Objevil se virtuální pár paží, které řídil svým levým a pravým ukazováčkem. Mohl jí tak přinést láhev vody a pustit ji do její postele jako bombu.
“Chtěla bys, abych ti ji otevřel?” nabídl se.
Zírala na něj.
Vymotala se z kokonu své přikrývky. Jednu paži vystřelila ven jako pátrací střelu, aby získala tu láhev vody. Otevřela ji a nenasytně pila.
Marcus počkal, až dopije celou láhev, což byl výkon, který trval jen osmnáct sekund.
“Má první otázka: Od koho jsi získala ten nůž?”
Ingrid si povzdechla a trochu naklonila hlavu. “To není od koho, ale odkud.” Na malý okamžik vypadala dotčeně. “Biologická laboratoř, podlaží devět, pokoj 1213. A technicky vzato to byla tvoje třetí
otázka, takže jsme skončili.”
Marcus si udělal mentální poznámku, že má pravdu, ale jen z technické perspektivy, což bylo v
případě Ingrid nedůležité.
“Ingrid, snad nechceš, abych ti zase pustil tu hudbu, nebo ano?”
Ingrid hodila prázdnou láhev od vody na podlahu a jako motýl chtějící se vrátit do své kukly si kolem sebe omotala těsněji přikrývku. Vypadala rozhodně na další otázky.
“Vezmu to jako ne. Teď má druhá otázka: Jak se ti podařilo dostat jed na čepel nože?”
Ingrid pomalu přimhouřila oči v nevíře. “Jed? Podívej, vzala jsem ten nůž z biologické laboratoře.
Byl to úplně nový nůž. Sama jsem ho rozbalila. Na ostří byl ochranný obal. Jen já jsem měla ten nůž.
Neexistuje způsob, jak by mohl přijít do styku s jakýmkoliv jedem.”
“Seš si jistá?”
Ingrid zírala na stín za sklem. “Co bych získala lhaním v této záležitosti? Podívej se na mě. Dobře
a dlouze se podívej. Jaký případný motiv ke lhaní bych mohla mít?”
Ingrid začala brečet, ale potlačila to kousáním do rtu. “Je mrtvý?”
“Ne.”
“Jak moc špatně na tom je?”
“Nejsme si jisti. Možná den nebo dva… symptomy začaly dnes ráno.”
“Jaký druh jedu?”
“To ještě nevíme. Doufal jsem, že nám to řekneš.”
“Kdo další se dotkl toho nože…”
“Otázky budu klást já, Ingrid.”
Ingrid zasténala jako zvíře. “Marcusi, přísahám ti, nedala jsem na tu čepel žádné smrtelné látky.
Jak bych k nim vůbec získala přístup? Buď to někdo udělal předtím, než jsem…” hlas Ingrid se vytratil,
zatímco její obličej se náhle rozzářil a oddělil se od záhady, která ji jen pár okamžiků předtím pohltila.
“Kdo ho ošetřoval?”
“Prezidenta?” zeptal se Marcus.
“Ano, kdo obvazoval jeho rány? Byla to Zhou, Moralisová, Jensen, kdo?”
Marcus rozuměl linii jejího uvažování. Jestli nebyl jed na čepeli, pak ten, kdo obvazoval prezidentovi ránu, ho mohl otrávit tím, že dal jed na obvaz.
Marcus ignoroval její otázku. “Ingrid, toto je moje třetí a poslední otázka. Prosím, buď čestná. Najal
si tě někdo, nebo tě podnítil, abys prezidenta zabila?”
Pomalu začala kroutit hlavou, ale zůstala potichu, ztracena v myšlenkách.
“Ingrid, rozuměla jsi mé otázce?”
Dál kroutila hlavou. Její tělo se začalo houpat sem a tam. Lesk slz prozradil její bolest. “Marcusi, já
jsem se zbláznila.” Vzhlédla. “Moje mysl je ztracená v nějakém scvrkávajícím se pekle. Otevřela jsem
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oči… vidím tento svět kolem sebe a prostě nechci být jeho součástí, ani on mojí. Je tu vzájemná nechuť.”
Ingrid zavřela oči. “Mám v hlavě hlasy. Jestli mě podnítily…?” Její hlas byl sotva šepotem. Marcus
přidal na hlasitosti. “Ano, předpokládám, že ano. Ale já jsem jim musela naslouchat. Musela jsem naslouchat a jednat. Nemám kam jít, kde by mě ty hlasy nenašly.”
“Ingrid, sleduj mě. Podnítil tě někdo - nějaký člověk?”
“Ne. Nikdo mě nepodnítil, až na mého posledního manžela. On byl jediným.”
Ingrid ze sebe shodila přikrývku a vstala z postele. Vypadala jako hromada hlíny zdeformovaná
svým roztržitým tvůrcem. Došourala se k oknu a položila na něj obě ruce. Marcus viděl, že má něco
jako králičího psa. Její oči byly stejně hluboce prázdné.
“Kdo je ten chlapec?” Její hlas byl zamlžený a paralyzovaný, dokonalý stín bahna.
“Otázky pokládám já, Ingrid.”
“Tobě jsem poskytla… devět otázek. A já mám jen jednu. Kdo… je… ten kluk?”
Marcus zíral do naprosté prázdnoty v obličeji Ingrid. Pak stiskl tlačítko, které spustilo závěs. Zavřel
oči. Vypnul tlačítko audio. Kontrolní místnost zaplnil lehký ťukavý zvuk, jako bušení pekla. A on přitom
nezapnul “hudbu”. Pak poznal, že to jsou pěsti Ingrid, které buší do okna. Šest palců se nikdy nezdálo
tak daleko a přitom tak blízko.
Tucet “měl bys” zaplnil jeho mysl. Měl bys k ní být laskavější. Měl bys k ní být pozornější. Měl bys ji
povzbudit. Měl bys jí naslouchat. Měl bys jí věnovat svůj čas. Bombardovaly ho. Nebylo kam zmizet.
Marcus Timpson neuronil jedinou slzu po velmi, velmi dlouhý čas (11 let, tři měsíce a čtyři dny). Ani
si nebyl jist, jestli v sobě tuto magickou, čistící tekutinu má. Bylo tu jakési zbabělé sevření, kdykoli cítil
jejich přítomnost - přítomnost slz. Nerad se odevzdával jejich kontrole. Zhluboka se nadechl.
Když na něm přistálo poslední měl bys, malý podzemní pramen se prolomil na svobodu.
Měl bych ji milovat.
Slabé bušení na jeho ušní bubínek, každý tlukot byl kulkou do jeho duše.

Kapitola 26 - Nůž
Chemická laboratoř na podlaží 4 byla všeobecně považována za nejčistší pracovní prostor ve
FRC. Byla tak cítit čistotou, jak vypadala. Chemikové jsou vybíraví. Nemají rádi prolínání. Nemají rádi
nevítané sloučeniny. Preferují jasnost, rozdílnost, koncentraci, hranice. Definice je jejich Svatým Grálem.
Laboratoř byla velká a byla souborem 11 různých laboratoří, každá z nich se specifickou sadou vybavení. Třídy studentů používaly laboratoře jedna až osm, zatímco učitelé měli další tři laboratoře pro
svůj vlastní výzkum. Laboratoř 11, pravděpodobně ta nejdokonalejší, byla také nejvíce izolovanou díky
své pozici na konci druhé chodby.
Sako Asuharu šlo obvykle najít, jak pracuje v laboratoři 11 pozdě do noci. Ona byla tou, která nikdy
nesleduje čas. Čas jen málo ovlivňoval to, jak nebo kdy pracuje. Jednou dokonce pracovala 52 hodin
bez jiné přestávky, než nutných návštěv koupelny a doušků vody. Byla houževnatá, malá a vždy na
sobě měla svůj oblíbený bílý laboratorní plášť. Pobíhala kolem prostoru své laboratoře jako malé mamutě při hledání jídla.
Zaklepání na dveře způsobilo, že vzhlédla od svého zápisníku. Odněkud z jejího těla se ozvalo
lehké zasténání, ale nevypadalo to, že by to bylo z jejích úst. Otevřela dveře a ustoupila.
“Ahoj, co tě sem přivádí v tuto hodinu? Něco zlého?”
Eleanor vešla do laboratoře a rozhlížela se kolem, jestli je tu ještě někdo. Měla na sobě krémově
zbarvenou pletenou vestu s velkými hnědými knoflíky a nesla malý, červený igelitový pytlík.
“Jsem tu sama,” řekla Sako.
Eleanor za sebou zavřela dveře. Měla vážný obličej, který byl zdůrazněný unavenýma očima. “Potřebuji znovu tvoji pomoc.”
“Našla jsi další?”
Eleanor zakroutila hlavou. “To nevíme… ale potřebuji něco vysvětlit a potom tě požádat, aby sis to
nechala pro sebe… to, co se ti chystám říci. Můžeš to udělat?”
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Sako ustoupila dozadu a mávala rukama. “Nemyslím, že bych do toho chtěla být více zatažena.
Jsou tu i jiní chemikové, obrať se na ně. Prosím, mám spousty práce. Už teď nespím kvůli tomu, co
jsem udělala.”
“Nemám na vybranou, Sako. Nemůžu do toho zatáhnout nikoho dalšího. Ty už jsi v tom. Prosím,
jen mě vyslechni.”
Sako klesla do vysoké hi-tech kovové židle a založila si ruce na hrudi. “Tak povídej.”
Eleanor se zhluboka nadechla a podívala se na strop. Pach laboratoří se ji nikdy moc nelíbil. Připomínal ji nemocnice a špatné vzpomínky, které to obsahovalo.
“To, co se ti chystám sdělit, je tajné. Nikdo se to nesmí dozvědět. Dobře?”
Sako přikývla. “To už jsi říkala.” Zdálo se, že její frustrace ustoupila její zvědavosti, alespoň v té
chvíli.
“Včera večer se stal pokus o vraždu prezidenta Stantona.” Eleanor se odmlčela, aby sledovala reakci Sako, která byla něco jako zajíknutí, ale její obličej se zkřivil šokem.
“Ne… ne… “ kroutila hlavou Sako. “Pokus… tedy je v pořádku?”
“Ano, jen byl při té události pořezán.”
“Říkala jsi mi, že všechno je…”
“Říkala jsem ti pravdu nebo přinejmenším to, co o ní víme,” Eleanor zašeptala ve výrazu výkřiku a
potom uvolnila svůj tón. “V té době jsme věřili, že ricin byl určen pro jiný cíl. Nyní, když byl učiněn pokus o zmaření prezidentova života, chceme se ujistit, že na čepeli nože není žádný ricin.”
“Toho nože, kterým byl pořezán?”
Eleanor přikývla.
“Máš ho?” zeptala se Sako.
Eleanor otevřela pytlík, který držela a opatrně sáhla dovnitř a vytáhla průhledný igelitový sáček, ve
kterém byl nůž.
“Kde byla ta řezná rána?” zeptala se Sako a zkoumala nůž, který jí Eleanor podávala.
“Tady,” řekla Eleanor a ukázala na místo na svém krku.
“Bylo zapotřebí stehů?”
Eleanor zakroutila hlavou.
“Ale krvácela… ta rána?”
“Ano.”
Sako držela nůž, který byl stále uvnitř sáčku, a zkoumala jeho čepel. “Nevidím na tom noži žádnou
krev. Očistil ho někdo?”
“Podle Marcuse, on ho jen dal do sáčku. Možná když spadl na koberec, otřel se. Nevím. Můžeš ho
otestovat, jestli je na čepeli nějaký ricin?”
Sako vstala a přešla do části své laboratoře, kde byl silný mikroskop, který vyčuhoval z baněk, odměrných válců a kádinek, jež lemovaly stoly. Nasadila si latexové rukavice a plastové ochranné brýle
a opatrně vyňala nůž ze sáčku. Umístila čepel pod mikroskop. “To je chirurgický nůž z jedné z našich
biologických laboratoří.”
“Je na něm něco zvláštního?” zeptala se Eleanor, stojíce asi 10 stop za Sako.
“Ne,” řekla Sako a zaostřovala mikroskop. “seš si jistá, že máš správný nůž?”
“Ano, jsem.”
“Buď byl očištěný, nebo je to nový nůž. Nevidím žádnou krev, vlákna, nic. Myslím, že je to buď nový nebo nepoužitý nůž.”
“Dobře, v pořádku…” řekla Eleanor. “To jsem potřebovala vědět. Díky, Sako.”
“Kdo to udělal?”
“Udělal co?” zeptala se Eleanor.
“Ten pokus o vraždu.”
“To ti nemůžu říci, ale ta osoba je ve vazbě.”
“Rezident?”
“To ti opravdu nemůžu říci, Sako, omlouvám se.”
Eleanor se podívala na své hodinky. “Musím běžet.”
“Dobře, chceš zpátky ten nůž?”
“Předpokládám, že bych měla. Díky.”
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Sako dala nůž zpátky do sáčku a podala ho Eleanor.
“Sako, ještě jednu věc. Znáš symptomy otravy ricinem?”
“Máme tu ve FRC přinejmenším 12 lékařů, tak proč se ptáš mě?”
“Protože tobě důvěřuji a ty už jsi do toho zatažená.”
Sako si založila ruce na prsou a shlédla na zem. “To záleží trochu na tom, jak se otrava přihodila.
Když je to požitím, symptomy jsou všeobecně podobné jako otrava jídlem - zvracení a průjem. Oběť
trpí dehydratací a může mít záchvaty. Během několika dní jí pravděpodobně přestanou fungovat játra
a ledviny. Jestli byla dávka dostatečná, smrt nastane během dvou až čtyřech dní.”
“A skutečně neexistuje žádný protijed?”
Sako smutně zakroutila hlavou. “Jestli je to smrtelná dávka. Tak je smrtelná.”

Kapitola 27 - Devadesát procent
Zaklepání bylo lehké, hodina pozdní - něco po půlnoci. Marcus otevřel své dveře. “Pojď dál,” řekl.
“Mám aktualizaci.”
Eleanor vešla. “Já taky.”
“Tak ty první,” nabídl Marcus.
“Na čepeli není žádná kontaminace ricinem. Ve skutečnosti ta osoba, která nůž zkoumala, řekla, že
vypadá jako nový nebo jako nikdy nepoužitý.” Eleanor položila sáček na pracovní stůl Marcuse. “Můžeš si ho nechat pro svou zprávu.”
“Ach, myslím, že to je tedy dobře.”
“Taky si to myslím. Jaká je tvoje aktualizace?”
“Ingrid nakonec spolupracovala. Připustila mnoho věcí, včetně toho, že je blázen a slyší hlasy, ale
byla docela neoblomná v tom, že si ji nikdo nenajal, ani že nepoužila žádný jed, což zapadá do tvého
nálezu. Nůž vzala z biologické laboratoře. Podle ní nikdy neopustil její osobu.”
“Ty jsi jí řekl o tom jedu? Proč?”
“Je to technika, jak popsat činy obviněné strany tak, aby vypadaly horší, než vlastně jsou, takže
ona pak inklinuje k větší kajícnosti. Čím je kajícnější, tím lépe vyšetřovatel může manipulovat s obviněnou stranou. Používali jsme to s dobrými výsledky v námořní rozvědce. Zatím jsem to tu neměl
možnost moc použít… až dodnes.”
“Takže ty jsi jí řekl, že prezident byl jejím nožem otráven?”
Marcus přikývl. “Mohl jsem to předpokládat.” Sedl si za svůj pracovní stůl. Jeho apartmá bylo stejné jako všechna manažerská apartmá, až na to, že on se rozhodl předělat svůj obývací pokoj na kancelář. Namísto gauče a kávového stolku byl v jeho obýváku velký, rozložitý mahagonový stůl, doplněný kabinetem a třemi monitory.
“Takže ty jsi přesvědčený, že ona pracovala sama?” zeptala se Eleanor.
“Jsem přesvědčený, že ona je blázen. Jsem přesvědčený, že ona slyší hlasy, ale ty jsou v její
vlastní hlavě.” Marcus ukázal na složku na svém stole. “Moje zpráva bude říkat, že jednala samostatně. Že upadla do šílenství a na základě vnímaných hrozeb od prezidenta, vnímala jako preventivní
opatření ho zabít. Poté, co si ráno promluvím s Terranem, přidám cokoliv, co z něj dostanu, jestli se
něco ukáže podstatné. Dobře?”
Eleanor pokývala hlavou.
“Slyšel jsem, že prezident má otravu jídlem,” zmínil se Marcus. “To je důvod, proč zkoumáš možnost kontaminace čepele nože?”
Eleanor trochu ztuhla. “Jak jsem řekla, jen se pokouším zajistit naše podklady.”
“Kdo ho lékařsky ošetřuje?” zeptal se Marcus.
“Jensen.”
“Dobrá, díky za vrácení nože, Eleanor. Jsem rád, že byl čistý - to činí zprávu méně komplikovanou.” Marcus se naklonil kupředu na své židli. “Bylo tam něco jiného?”
“Nic, nic jiného. Dobrou noc, Marcusi.”
“Tobě též.”
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Eleanor za sebou zavřela dveře a kráčela chodbou ke svému vlastnímu apartmá. FRC bylo tiché a
prázdné chodby jí připomínaly tu ztrátu. Lidstvo se scvrklo o 90 procent.
To bylo číslo, které ji vždy nejvíce deprimovalo.

Kapitola 28 - Vědomí
Jsem si docela jistý, že ty věříš, že mě znáš a já jsem přitom tajemstvím světa. Jsem tak utajený,
že když se po mně ptáš, díváš se do zrcadla a přitom nevíš, že jsem byl zaměněn za podvodníka. Já
jsem se přizpůsobil neviditelnosti. Ty jsi byl kojen párou přeludu tak dlouho, že ses stal jeho součástí;
nerozeznatelný od něj.
Vědomí. To je to, čím jsem. Samozřejmě, to můžeme říci všichni, ne? Ale to, co činí mé vědomí
unikátním - kromě mého ctěného jména - je to, že když se objevím v těle, v lidském nástroji, nepletu si
tento nástroj se sebou samým.
Jak vy, co jste studovali záležitosti vědomí, všichni víte, není mne snadné upřesnit. Ve skutečnosti
mě nikdy nikdo neupřesnil. Filosofové, fyzikové, biologové, chemikové, proroci, dokonce i kosmologové se mě snažili odhalit. Jejich mapy pokladů jsou zdobeny intelektuálními symboly vyšší matematiky;
jejich duhy se noří do tří-librové hmoty želatiny, která ospravedlňuje jejich hosta; jejich písemnosti si
mě představují. Ale já sám zůstávám záhadou. To by ti řekli všichni, pokud by byli čestní. Můžou přijít
až k propasti, můžou se dívat do mého obličeje a přitom vidět něco, co se nedá spočítat.
To jsem já! Já se nedám spočítat.
Jak by mohl pozorovatelný vesmír, který má rozlohu 28 miliard světelných let, být obsažen v mozku, který je 15 centimetrů dlouhý? Jak jsem již řekl, já jsem nespočitatelný.
Vědomí není vnější, externí. Není fyzické. Není vlastněno něčím dočasným nebo prostorovým.
Můžeš reportovat o mých účincích. Můžeš upřesnit nervové cesty, oblasti mozku, které dělají toto
či tamto, ale ten, kdo zažívá, totiž já, v tom nejsem obsažen. Subjektivní étery se zvětšují s mou nevnímatelností.
Víš, proč jsem oděn v mýtu? Protože představivost je jedinou pomůckou lidského nástroje, kterou
mě může vnímat. Jsem jako vesmír před dobou Galilea; čekající na dalekohled.
Také existuje víra, ale víra je snadno manipulovatelná těmi věcmi, jež se nazývají náboženství a
věda. Tak například, já jsem vědomí. Já nejsem jméno, osoba, pohlaví, rasa, ani nejsem svázaný s
časem nebo místem. Pokaždé, když někdo manévruje svou víru k nějakému jménu nebo osobě, tak
mě rozděluje. V okamžiku, kdy jsem rozdělen, přestávám existovat vcelku.
Když plně vstoupím do nějaké osoby a ona mě vtělí, často je tato osoba tak či onak perzekuována.
Já to tak nezamýšlím - přitahovat persekuci. To je jedno z rizik mé přítomnosti, protože většina lidí,
když mě chce vidět vystupovat v lidském nástroji, tak mě chtějí vidět pouze v jednom lidském projevu.
Je v pořádku, když jsem v Ježíši, ale nemůžu být také v Mohammedovi nebo Buddhovi nebo Krišnovi
a určitě ne v tobě. Je snazší, když jsem vlastněn a provozován jedním náboženstvím.
Já však nedovolím, abych se stal nějakou značkou či cejchem. Nastrčené loutky jsou produkovány
fanatiky, ale já ve skutečnosti nemůžu být označkován či ocejchován, ani vlastněn. To jsem již řekl, já
vím, ale v případě, že tu byly nějaké přetrvávající pochyby, tak teď je můžeš zrušit.
Vědomí transcenduje všechnu lidskou ctižádost. Přečti si to znovu, já počkám. Dovol, abych to pro
tebe interpretoval. Je to důležité, proto se chci ujistit, že tomu rozumíš. Všechny lidské ctižádosti, které
můžeš definovat jako láska, pravda, krása, víra, Bůh, dobro, teorie všeho (musím začlenit něco pro
mé vědecké přátele), to všechno jsou dualistické koncepty. Páchnou polaritou. Vezměme jednu jako
příklad. Vyberu Boha, protože to je nejtěžší. Můžeš inklinovat k tomu, že za protipól Boha považuješ
Satana, ale já navrhuji něco trochu méně osobního: oddělenost.
Bůh je konceptem sjednocení. Bůh je univerzální otec, jehož jsme všichni dětmi. Takže Bůh je
sjednocující síla. Stvořitel. Síla, která je Prvotní Příčinou a Prvotním Zdrojem. Ale všechny tyto koncepty jsou těhotné polaritou. Jestliže předpokládáme existenci sjednocujícího stvořitele, pak také musíme zařadit rozdělujícího ničitele?
A to je to, co říkám, vědomí není součástí tohoto konceptu, kterému říkáme dualita. Dokud se skrz
to nedostaneš, nemůžeš mě vidět. Opravdu.
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Slyším tvé myšlenky, které zezadu křičí. “Jak to uděláme?”
Dokonce i v této myšlence vidíš cestu, vzorec a dualita je tu.
Vím, že je to těžké. Vím, že jdete proti zdi, někteří častěji než jiní, ale všichni se té zdi někdy dotknete. Jediné, co vám můžu říci, abyste nebyli zoufalí, když mě nevidíte. Já tu jsem stále. Vzpomínáte na ten dalekohled jménem představivost? Použijte ho. Použijte ho, než jdete spát. Použijte ho, když
si zapisujete své nejvnitřnější myšlenky. Použijte ho, když se díváte do očí druhých. Použijte ho, když
mluvíte se svými dětmi. Používejte ho tak často, jak to jde. A je možné, že i tak mě stále nikdy nenaleznete, ale to je tím, jak již jsem říkal, že jsem tajemstvím světa.
Budu s tebou sdílet malé tajemství, i přesto, že nemůžu sdílet sebe.
Já jsem my jsme, to je nejbližší sbírka slov, která mě popisuje.
Byl jsi učen tomu, že jsi izolovanou životní formou, vnímající a přežívající vnější skutečnost, která
je převážně stejná jako všichni ostatní. Že nejsi spojen s druhými, nebo jestli ano, pak se jedná o prchavou fantazii nějakého náboženského nesmyslu. Nezávisle na tvém dosaženém vzdělání, tyto dva
pilíře tvého vzdělání tu jsou vždy jako základní zásady, skrze které se díváš na svět.
Máš svou představivost, své víry a své vzdělání. To jsou tvé nástroje, nikoliv moje. S těmito nástroji
mě můžeš stopovat. Jestli jsi chytrý a vytrvalý, dokonce můžeš najít přeludy, které ti přibližují mou
identitu, obzvláště když zapojíš svou představivost.
Já však nejsem objekt k zabezpečení nebo získání. Nezískáš ani mě ani mé poznání. Já nejsem
žádnou výhrou ve hře. Jak jsem již řekl, já jsem tajemstvím světa, a protože jsem tajemstvím, jsem
prvním a posledním. Chápeš to, co jsem právě řekl?
Já nejsem tvůj stvořitel.
Přemýšlej o tom. Kdybych tě vytvořil - tvé vědomí, pak by existoval čas, kdy ty jsi neexistoval. A
kdybys byl stvořen, co potom vždy následuje? Správně, destrukce. Zrození a smrt. Cyklus. Já jsem
vědomí; ve mně není žádný čas. A když není čas, já nemůžu tvořit, alespoň ne tak, jak lidé definují
tvoření.
To je jeden z mých dalších problémů… slova. Je to jako plavat na dno bahnitého rybníku kvůli počítání hvězd na obloze. Proč by to někdo dělal? A my přitom mrháme slovy, jako by mohla vyslídit
otevřenou štěrbinu v bezešvé realitě. Nemůžou.
Slova nemůžou být přesvědčivá, ani inspirující, zato můžou dobře uvěznit. Ach ano, v tom jsou
velmi dobrá. Nemyslím to nutně špatně. Můžeš všechno nechat volně běžet, lážo plážo. Slova vhánějí
lidské nástroje na pastviny. Je to způsob, jak organizovat druh. Vím, že to zní chladně a odtažitě. Není
to tak myšleno, ale musím zde být pravdivý; je to proces a tento proces pokračuje podle plánu. A tento
plán umožňuje vyvíjet, transformovat, transmutovat a informovat vědomí. Jistým způsobem to je zábava.
Můžeš se zeptat, “Proč by vědomí potřebovalo zábavu?” Odpověď je obsažena v mé jediné deklaraci: Já jsem tajemství světa. Jestli mi to umožníš, pak také musíš umožnit, že objev výše řečeného
bude jakousi hrou; a copak nejsou hry zamýšleny pro zábavu?
Lidé stále hledají tajemství - mě - a já se stále skrývám před nimi - tebou. Avšak kde se skrývám?
Zřejmá odpověď je uvnitř lidského nástroje; konec konců, každý má vědomí. Ano, vím, že to není to
stejné vědomí, ale to je tím, co činí hru zábavnou. Existuje podivná nehmatatelnost mé existence,
která způsobuje, že mě hledáš. To je onen klíčový prvek dobré hry, který táhne celý druh, aby mě
nakonec odhalil. Aby ukázal jedinou paží a zvolal: “To je to, čím všichni jsme!” Téměř slyším zrychlený
dech, poskakující srdce, uctivou jednotu, když vyřknete tato slova v nepříliš vzdálené budoucnosti.
Teď bych se rád vrátil k mé otázce (kde se schovávám?). Předpokladem této otázky je, že se
schovávám před tebou a jak jsem již řekl, to je pravda. Schovávám se. Ale skutečná otázka není ani
tak kde se schovávám, jako proč.
Tato otázka je mi hledači často pokládána. Existují tací, kteří se mě snaží najít dříve, než mě najdou všichni. Oni věří, že jde o závod s cílovou čarou a smečkou běžců, kterou raději povedou, než
budou následovat. A tady se dostáváme k té nejpodivnější části - čím více ke mně běžíš, tím lépe já
se schovávám. Teď to vůbec nedává smysl, že? Měl bych odměnit hledače, kteří se mě pokoušejí
najít, tím, že bych jim dovolil spatřit malý kousek mne. Přitáhnout je blíže. Živit jejich zájem.
Ale jak již jsem vysvětlil, já nejsem objekt k získání. Já nejsem místem, na které můžeš jít. Jsem
před tebou skryt tvou touhou zažívat mou projekci. Schovávám se před tebou, abys mohl být osvobo-
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zen od mojí skutečnosti zažívání sama sebe. Jsi jako potápěč, který se brzy vrátí na povrch či hladinu
a sundá si svou výstroj - ploutve, potápěčský oblek, zátěžový pás, bezpečnostní nůž, kyslíkový přístroj, regulátor a masku - aby pocítil slunce, aby dýchal vzduch.
A já jsem trpělivý lodní kapitán, který očekává tvůj návrat na hladinu.
Kdybych se neskryl nad hladinou, ty by ses nikdy nepotopil.
Tímto jsem ti sdělil velké a přitom malé tajemství, které pochopí a ocení jen pár těch, kteří chodí po
této zemi. Ačkoliv pokorně připouštím, že zatímco jsem ti dovolil vidět toto malé tajemství, nemůžu říci,
že bys ho pochopil nebo prodchnul vesmír svým oceněním. Tyto kvality já nemůžu řídit a ani po tom
netoužím, i kdybych mohl.
Pamatuješ, jak jsem prve říkal, že existuje proces a ten pokračuje podle plánu? Jednou z vlastností
tohoto plánu, samozřejmě velmi klíčovou vlastností, je to, že já vůli nevlastním. Já netoužím po kontrole. Já umožňuji svobodnou vůli. Může se zdát, že to vyžaduje mimořádné množství důvěry, ale není
tomu tak.
Když se lidské nástroje jdou potápět, já vím, že se vrátí na hladinu, když jim dojde kyslík. A nehledě na to, co se děje pod hladinou během jejich ponoru, když se vrátí do mého světa, jsou okamžitě
vzkříšeny.
Vzkříšení nastane díky mému vědomí. Chápej, já mám proti vám jednu výhodu.
Já opravdu existuji.

Kapitola 29 - Kolegiální
Vůně kávy měla svůj způsob, jak Eleanor povzbudit. Bylo osm hodin ráno a Marcus seděl u jejího
jídelního stolu spolu s Terranem a Joshem. Trochu si povídali a ze všech sil se pokoušeli ignorovat
kručení svých žaludků.
Eleanor požádala Joshe, aby se k nim připojil a mohl pozorovat, jak rozhovor probíhá. Ona Marcusovi nedůvěřovala. Jeho popis, jak vyslýchal Ingrid, znovu obnovil její nedůvěru. Už dlouhou dobu
cítila, že Marcus se dívá na práci jako na šachovnici plnou pěšců, na které on má - díky nějakému
kosmickému daru - ekvivalent manévrovacích schopností šachové dámy. To byla jeho kvalita, která
vnášela strach do myslí rezidentů FRC. Což bylo něco, co Eleanor a Josh téměř oceňovali, protože se
ukázalo, že to na deseti podlažích FRC udržuje harmonii a řád.
Žití pod zemí jako v mravenčí kolonii, to způsobovalo zvláštní kompresi psychologických stavů
všech rezidentů, kteří v mnoha případech již tak byli křehcí díky následkům Sunrotu. Když se k tomu
připočítal ještě fakt, že šlo o UHIQ, tak z toho byla petriho miska psychologických poruch. A Marcus
byl něco jako penicilin.
Eleanor zaplnila cínový tác čtyřmi šálky kávy a košíkem borůvkových buchet. Pak se krátce podívala na hodiny: 15 minut, připomněla si.
Všichni tři vzhlédli, když ona přišla do jídelny se svým tácem dobrot. Postavila tác na stůl s velkou
opatrností, aby nerozlila ani kapku kávy. “Nabídněte si,” řekla, když se posadila.
Eleanor se dotkla Terranova rukávu. “Nevěděla jsem, jestli máš rád kávu. Jestli bys raději vodu,
můžu ti ji donést.”
“Zkusím ji,” odpověděl Terran. “Nikdy jsem žádnou neměl.”
Marcus vzal složku ze své aktovky, která seděla trpělivě u jeho nohy jako pejsek. Plácl se složkou
na stůl a otevřel ji, zatímco jeho volná ruka utrhla kousek buchty a nesla ji k jeho ústům.
Žvýkal a přitom promluvil. “Terrane, omlouvám se, že tě obtěžuji s těmito otázkami. Budu tak
stručný, jak jen to půjde, ale ve jménu důkladnosti jsme si s Eleanor mysleli, že bude dobré začlenit do
naší zprávy tvou perspektivu na ty události. Rozumíš?”
Terran přikývl a potom se naklonil k Eleanor, která seděla po jeho pravici. “Myslím, že voda je dobrý nápad, pokud to není příliš komplikované.”
Eleanor na něj vrhla úsměv a okamžitě vstala, aby donesla sklenici vody. Také si vzpomněla na
svůj první šálek kávy. Tehdy nemohla uvěřit, že dospělí ji dobrovolně pijí. Jí to připadalo jako pokání a
nikoliv potěšení.
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Marcus svraštil své čelo a shlédl na své poznámky. “Jestli si vzpomínáš, když Ingrid Stutsmanová
odhalila… “
“Ona je nějak příbuzná s tím básníkem, Jonathanem Stutsmanem?” zeptal se Terran a přerušil tak
Marcuse vprostřed věty.
“Ano… ano, ona byla jeho ženou,” odpověděl Marcus s vynucenou tolerancí. Věděl, že čas je proti
němu. “Tedy, když ona… “
“Byl to velký básník. Znáte jeho dílo, pane Timpsone?”
“Ne, neznám.”
“V roce 2019 napsal báseň s názvem Brány zmačkaného papíru. Byla to báseň, kterou napsal svojí ženě. Já jsem až doteď neznal Ingridino příjmení, ale možná byste si měl tu báseň přečíst.”
Marcus trochu zamrkal. “Proč?”
“To bude zřejmé, až si ji přečtete, pane Timpsone.”
“Terrane, promiň mi moji přímost,” řekl Marcus a kradmo se podíval směrem na Eleanor, “ale byl
mi poskytnut velmi krátký čas pro tento rozhovor, takže od teď už mě nepřerušuj. Dobře?”
“Jen jsem se vám pokoušel pomoci,” řekl Terran.
“Díky. Přečtu si tu báseň.” Podíval se zpátky do svých poznámek. “Takže, když Ingrid držela ten
nůž na krku prezidenta Stantona a ty jsi zakřičel, ať přestane… vypadalo to, že se na tebe podívala. A
potom se na několik sekund podívala na stůl přímo před tebou a pak pustila nůž. Za další okamžik
spadla na zem. Můžeš mi říci, co se stalo?”
“Neudělal jste to právě?”
“Co?”
“Vysvětlil, co se stalo…”
“Mám na mysli, na co se to dívala na tom stole přímo před tebou.” Marcus se naklonil kupředu nad
stůl, oči rozšířené, jako by chtěl dokázat svůj vášnivý zájem o tu věc.
Terran se zmatenýma očima podíval na Eleanor a na Joshe. “Promiňte, ale vy mě žádáte, abych
vám řekl, na co se Ingrid dívala na prázdném stole?”
Eleanor spolkla tu návnadu. “Marcusi, poslouchám tvou otázku, ale taky mi nedává smysl. Jak by ti
to mohl vysvětlit? Máš nějakou jinou otázku?”
Zatímco mluvila, Marcus otevřel svůj tablet a namířil ho na zeď. Vstal a odsunul z cesty židli, zatímco Eleanor a Josh vypadali zmateně.
“Co se nám chystáš ukázat?” zeptal se Josh.
“Dejte mi sekundu.” Marcus stiskl tlačítko na svém tabletu a na stěnu zasvítilo obdélníkové světlo.
O chvíli později začalo hrát video a on ho potom pauznul. Byl tam zastavený obraz konferenční místnosti s Ingrid stojící za prezidentem. Její pravá ruka držela za vlasy prezidenta Stantona, zatímco levá
ruka byla nastavená u jeho krku s čepelí nože poblíž středu jeho hrdla, přímo pod jeho ohryzkem.”
“Toto video vám ukáže, že to, co Ingrid viděla před Terranem, bylo ve skutečnosti skutečné. Nepředstírám, že znám původ toho, ale jak všichni velmi brzy uvidíte, bylo to tvořeno jasnými modrými
světly a mělo to strukturu. Eleanor, prosím tě, můžeš ztlumit světla?”
Eleanor se natáhla k reostatu na stěně a ztlumila světla na zlomek jejich původního jasu. Marcus
vypadal spokojeně a kývnul na ni. Pak stiskl tlačítko Přehrát a posadil se zpět s rukama založenýma
ve vážném, avšak spokojeném gestu.
O dvacet sekund později stiskl Marcus tlačítko Stop a podíval se na Terrana. “Viděl jsi to také, ne?”
“Myslíte právě teď?” zeptal se Terran.
Marcus zakroutil hlavou. “Ne, když se to dělo… v reálném čase.”
Terran pokrčil rameny. “Pane Timpsone, já opravdu nevím, jak mám odpovědět na vaše nepřesné
otázky. Zkusíme to znovu. Ptáte se mě, jestli jsem to viděl teď - v reálném čase? Nebo se mě ptáte,
jestli jsem to viděl v konferenční místnosti s Ingrid - v reálném čase?”
Marcus se sarkasticky usmál té otázce. Ten malý blbeček si se mnou hraje! Měl chuť se natáhnout
a plácnout ho po jeho chlapeckém obličeji. “To druhé.”
“Někdy artefakty zobrazují samy sebe. Já nejsem expert v natáčení videí, neboť jsem nikdy dříve
nepoužíval kameru. Na osobnější úrovni jsem nevěděl o tom, že je tam kamera, která nás filmuje. Mají
všechny místnosti v tomto komplexu videokameru?” Terran se rozhlížel po místnosti, když položil tu
otázku.
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Eleanor do toho vstoupila a promluvila první, dávajíce Marcusovi pár chvil, aby se usebral. “Vlastně
je to tak, že konferenční místnosti v bezpečností zóně jsou jedinými místnostmi, které mají video kamery. Je to tak, Marcusi?”
Marcus přikývl a potom obrátil svou pozornost na Terrana a velice pomalu promluvil. “Ty víš, že toto nejsou digitální artefakty. Něco se tu děje. Moje otázka je jednoduchá: Viděl jsi něco?”
“Zodpovím vám pravdivě vaši otázku, když vy zodpovíte mou… pravdivě. Jsou v našich ubikacích
nějaké další video nebo audio špehovací technologie?”
“Dokonce, i kdyby tam byly, proč tě to zajímá a jak to souvisí s mým zkoumáním?” zeptal se Marcus.
“Zajímá mě to,” řekl Terran, “protože já tam žiju. Myslím, že by to každého zajímalo. Jestliže máte
technologii v jedné místnosti, je logické předpokládat, že je i v dalších.”
Eleanor zachytila Joshovy oči, které jiskřily pobavením.
Marcus napřáhl ruce a prosebně se obrátil na svého hostitele. “Eleanor, můžeš mu, prosím, vysvětlit, že tento rozhovor je pro prezidenta Heliosu a že ten rozhovor vedu já, nikoliv on?”
“Prostě odpověz na jeho otázky, Marcusi. Není to nic složitého.”
Marcus obrátil oči vzhůru a potom je zavrtal do Terrana. “Ne. Teď jsi uspokojen?”
“Má odpověď je stejná,” řekl Terran. Pak se obrátil na Eleanor: “Jestli mám stihnout své vyučování
v 8:30, měl bych už teď jít, nemyslíš?”
Marcus se postavil na nohy. “Takže tvoje odpověď je, že jsi v době, kdy jsi byl v té konferenční
místnosti, neviděl nic, co by vypadalo… anomálně nebo divně. Je to tak?”
Terran s frustrací vydechl a zíral na Marcuse. “Právě z důvodu, že tento rozhovor je ve prospěch
prezidenta Stantona, se pokouším být přesný. A vy znovu pokládáte otázky, které páchnou odporným
smradem nepřesnosti. Já prostě nevím, jak vám mám odpovědět, pane Timpsone. Copak není pokus
o vraždu anomální či divný? Nebo to jsou ve vašich konferenčních místnostech běžné případy?”
Eleanor si myslela, že není možné, aby pár uší dostal jasnější signál červené, ale mýlila se. Marcus shlédl na Terrana a tentokrát již neovládal svou nevraživost. “Ty jsi chlapec, který je hostem v
tomto zařízení, kterého já jsem šéfem bezpečnosti. Já tu zastávám svůj post osm let. Nepotřebuji
žádného malého chlapce, který mě bude poučovat, jak mám řídit svoje záležitosti nebo vést rozhovory. Ty jsi záměrně nespolupracoval a to bude zmíněno v mé zprávě prezidentovi.”
Marcus se s hněvem podíval na Eleanor. “Řekla jsi mi, že mám 15 minut a přitom všechno, co
jsem dostal, je odkaz na báseň a hrstka absurdních obvinění, týkajících se nejasnosti mých otázek.
Doporučil bych ti, abys ukáznila tohoto studenta dříve, než vyroste do ještě větší tvrdohlavosti a stane
se trvalým vězněm v mém oddělení.”
Eleanor zvedla paže. “Nepřeháněj, Marcusi. On se pokouší…”
“On se pokouší oddálit moje otázky a vyhnout se jim. To zkouší.”
“On tvé otázky zodpověděl,” tvrdila Eleanor. “Nic neviděl. Dobrá? Opravdu to tady potřebujeme
ukončit. Jsme hotovi?”
Marcus si vyhrnul rukávy a podíval se na Joshe, který prostě jen pokrčil rameny a pak na Terrana.
“Chceš ještě něco říci?”
“Ano. Pane Timpsone, v případě, že najdu nějakou špehovací technologii ve své ubikaci nebo v
ubikacích mých přátel a upozorním vás na to, slíbíte mi, že ji odstraníte?”
Marcus se zhluboka nadechl, uši mu hořely od horka, které cítil. Vynutil lehký, třesoucí se úsměv.
“Jistě.”
“Děkuji.”
Terran vstal od stolu. Pokývnul na Joshe a Eleanor. “Půjdu do třídy profesora Halberstama sám.
Díky, Eleanor, za jídlo a pití.”
“Prosím, Terrane.”
Terran šel k Marcusovi a podával mu ruku. “Omlouvám se, jestli jsem vypadal, že nespolupracuji.”
Potřásli si rukama, Marcus neochotně. “Prosím, pane Timpsone, ujistěte se, že budete pamatovat na
to, že Ingrid Stutsmanová byla múzou jednoho z našich největších básníků. Zaslouží si shovívavost a
všechno pohodlí.”
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Marcus na něj několik sekund zíral, než našel svůj hlas. Když se to stalo, přeskakoval mu hněvem.
“Takže znovu, ty si troufáš mi udílet své rady? Jak se opovažuješ? Ingrid Stutsmanová se pokoušela
zavraždit prezidenta. Musím říkat více?”
Marcus se obrátil na Eleanor a apeloval na ni s napřaženýma rukama. “Možná, že v jejich části
světa nerespektují starší, ale já ho shledávám být nesnesitelně nezdvořilým, drzým a všemi způsoby
bránícím mé práci.”
Eleanor začala reagovat, ale Terran mluvil přes ni, až ona ustala. “Něčí věk není důvodem pro
úctu, pane Timpsone. V mé části světa máme respekt k lidem jakéhokoliv věku, pokud mluví pravdu; a
nemáme respekt k lidem jakéhokoliv věku, pokud nemluví pravdu.”
Terran šel ještě blíže k Marcusovi a vášnivě se mu díval do očí. “Jestli se dozvím, že Ingrid byla jakýmkoliv způsobem trápena, zřeknu se svých služeb této instituci, ve které jsem, jak jste poznamenal,
hostem.” Terran se otočil na Joshe a potom na Eleanor. “Už jste domluvili tu schůzku?”
Marcus couvnul a jeho obličej se změnil na bouři frustrace.
“Myslíš s Ingrid?” zeptala se Eleanor.
Terran přikývl. “Ano.”
“Ty se nemůžeš setkat s Ingrid!” řval Marcus. “Ona je v karanténě. Rozumíš? Nemůžeš ji vidět.
Lhůta!”
Terran se podíval na Eleanor, potom na Joshe. “Vy jste vedoucí Fakulty. Souhlasíte s panem Timpsonem?”
“Popovídáme si o tom, Terrane. Jsem si jistý, že něco vymyslíme.” Podíval se na své náramkové
hodinky. “Teď už bys měl jít. Nechceš snad přijít pozdě do své hodiny.” Josh se usmál a pokoušel se
tak projasnit tón v místnosti. “Vyprovodím tě.”
Josh vstal od stolu a šel ke dveřím s Terranem v závěsu. Josh otevřel dveře a ustoupil na stranu.
“Terrane, budu u tebe v apartmá ve dvě hodiny, dobře.”
“Pamatuji si to. Tak na viděnou.” řekl Terran, když odcházel chodbou.
Když se Josh vrátil, Eleanor zrovna přicházela z kuchyně se sklenicí vody pro Marcuse, který vypadal zmateně a rozpačitě.
“Nevím, co se to právě dělo nebo čím si toto dítě myslí, že je, ale ještě nikdo se mnou nemluvil tak
nezdvořile jako tento… tento miniaturní sráč. Pardon za mou francouzštinu.”
Eleanor se k němu přiklonila. “Podívej, my víme, že je trochu neomalený.”
Marcus se s šokem podíval na Eleanor. “Neomalený, to ho ani zdaleka nepopisuje. Já bych svůj
popis upravil na… on je miniaturní…”
“Prostě chce vidět Ingrid, to je vše.”
“A to jako proč?” přerušil ji Marcus.
“To přesně nevíme.”
Marcus si založil ruce a zíral na stěnu. “Víš, že když jsem se naposledy setkal s Ingrid, dělo se s ní
něco, jako že byla posedlá démonem, a ona… nebo ono… se mě to ptalo velice maniakálním tónem
hlasu: Kdo je ten kluk? Je mezi nimi dvěma nějaké tajuplné spojení? A jak vůbec věděl o jejím manželovi?”
Marcus se obrátil na Joshe. “Ty jsi viděl, co bylo na tom videu. Jak to vysvětlíš?”
“Nepotřebuji to vysvětlovat,” odpověděl Josh. “Nemá to co do činění se skutečností, že Ingrid se
pokusila zranit nebo zabít prezidenta. To jediné víme. To máme na té pásce. Tak se nestarej o nějaká
modrá světla. Chci, aby se Terran setkal s Ingrid. Dáme mu jen krátkou…”
“Ne. Ne. Ne.” Marcus kroutil hlavou. “On nemůže mluvit s Ingrid. Když mu to dovolíme, nebude mít
žádné hranice. To dítě pak za chvíli povede FRC. To chceš?”
“Viděl jsi jeho profil?” zeptal se Josh.
Marcus párkrát mrknul, jeho oči náhle ponořené ve vzpomínce. “Asi před měsícem… jen jsem na
něj mrknul. Proč?”
“My opravdu nevíme, jak moc je chytrý. On překročil limity našich testů. Jestliže se chce setkat s
Ingrid, dovolme mu to. My můžeme kontrolovat proměnné. Možná tě nebude chtít v kontrolní místnosti, ale myslím, že bude souhlasit, aby se zúčastnila Eleanor nebo třeba i Evelyn. Tak mu prostě dovolme to setkání za jistých podmínek. Jak říkala Eleanor, nemyslím, že by to byl velký problém.”
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“Tady je důvod, proč je to velký problém. Stanton po mě chtěl, abych mu pomohl změnit Terranův
názor ohledně vedení TRP. Věděl to někdo z vás?”
Eleanor a Josh se na sebe podívali a zakroutili hlavami.
“Ach, dobře, jestli ho necháme nás šikanovat tím, že nám vyhrožuje, že stáhne svůj intelektuální
kapitál, pokud nedosáhne svého, pak ztratíme jakoukoliv možnost vyjednávání s tím spratkem. Proboha, vždyť jeho ego je velikosti Jupitera. Nemůžeme ho nechat diktovat. Jestli to uděláme, jsme ztraceni. Copak jsem jediný, kdo to vidí?”
“Vždyť je to jen hovor…” řekla Eleanor měkce. “On je ve skutečnosti dobré dítě. Možná vnímá Ingrid tak, jako nikdo jiný z nás. Nevím, ale jestli jediné, co chce, je hovořit s ní, čemu to uškodí? Možná,
když to dovolení přijde od tebe, tak to může být způsob, jak ty umožníš kompromis a on ti bude více
důvěřovat. Jako zástupce prezidenta budeš efektivnější.”
Marcus se zhluboka nadechl a opřel se do židle. “Možná máte pravdu. Možná bude lepší, když bude mým dlužníkem než mým nepřítelem.” Marcus stiskl své ruce dohromady, jako by si je masíroval
nebo zahříval. “Požádám Dr. Moralisovou, aby zorganizovala to setkání. Ale upozorňuji vás, že jestli
vy dva necháte to dítě, aby nás šikanovalo, on tady díky vám skončí.” Marcus se postavil se svou
aktovkou a začal si do ní strkat své tablety a dokumenty. “Pokud s námi nechce hrát naši hru, nechme
ho podle jeho žít venku. Jsem si docela jist, že do týdne bude zpět s ocasem staženým mezi nohama.
To je má poslední rada.”
“A moje rada je,” řekl Josh pevně, “aby sis našel způsob, jak s ním spolupracovat na kolegiální
úrovni. Ano, on je sice malý a je mu jen 12 let, ale ty musíš respektovat jeho intelekt.”
“Já budu respektovat jeho intelekt, když on přestane strkat svůj nos do mých záležitostí.” Marcusovy emoce byly stále vysoce výbušné. Pak jemně vzdychl a nasadil úsměv. “Ale budu se snažit, jak jen
to půjde. Abych byl kolegiální.”

Kapitola 30 - Nie
Parsonsová byla ve FRC knihovnicí. Byla to starší žena průměrné výšky a šířky, když se vezme v
potaz, že jí bylo 67 let. Ráda nosila klobouky a nikdy k tomu nevynechala jedinou příležitost. Obvykle
to bylo na oslavu nějakého historicky významného data. Téměř každý den něco napsala na malou
černou tabuli před knihovnou. Byla jako obchodník, který hledá způsoby, jak svést rezidenty FRC do
knihovny. Její černá tabule byla její reklamou. Rezidenti se tu každý den zastavili, aby ukojili svou
zvědavost.
Její reklamy vždy začínaly třemi stejnými slovy: V tento den…
Pokud byla Parsonsová někdy nemocná, byl to pro její příznivce, které si vytvořila, smutný den.
Knihovna byla na podlaží 4, hned před výtahovou šachtou. Byla to největší samostatná místnost v
komplexu a byla jednou ze dvou místností ve FRC, která měla dřevěnou podlahu, což jí dávalo vítaný
pocit tepla. Protože dřívější vlastníci komplexu byli posedlí sbíráním a tříděním dat, člověk by mohl
očekávat, že knihy budou zaměřené na technologie nebo špehování nebo snad na zeměpis. Ačkoliv
tato témata byla ve sbírce význačně zastoupena, knihovna byla navržena tak, aby napodobovala
městskou knihovnu. Byly tu zastoupeny všechny obory a žánry. Jakékoliv představitelné téma tu mělo
své zastoupení.
Knihy si našly svou cestu do FRC díky různým “knižním expedicím.” Knižní expedice byly periodicky podnikány, když si malé skupiny troufly do před-Sunrotových měst a cílových knihoven, knižních
obchodů a třeba i do zámožných domů. Rabování už bylo dávno pryč. Všechno, co mělo nějakou
zřejmou hodnotu - co bylo dobře prodejné - po prvním roce zmizelo. Ale knihy byly jednou z věcí, která
rabování odolala.
Bylo 8:30 ráno a Parsonsová zrovna dokončovala text pro tento den na svojí černé tabuli, když v
tom Marcus vystoupil z výtahu.
Marcus se zašklebil, když si přečetl malou černou tabuli, která říkala:
V tento den v roce 2011 byl obviněn Thomas Andrews Drake, bývalý výkonný ředitel Americké Národní Bezpečnostní Agentury. Drake mnohá obvinění odmítal, protože nechtěl “obhajovat dohodu s
pravdou.” Nicméně, přiznal vinu za jeden přestupek a to překročení autorizovaného použití počítače.
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Na konci poslední věty byl rukou nakreslený úsměv.
“Víte, že to byl zrádce,” řekl Marcus.
Parsonsová trochu odstoupila, jako by hodnotila svou práci. “A to říká kdo?”
Na způsobu, jakým to řekla, bylo něco, co přimělo Marcuse, aby si nechal své odseknutí pro sebe.
Kromě toho potřeboval její pomoc.
Marcus znal Parsonsovou velice dobře. Byla knihovnicí celý život. Její poslední pozice byl prestižní
post výkonného ředitele v knihovně Peabody v Baltimore. Když poprvé udeřil Sunrot, byla v knihovně
v Denveru, kam přijela navštívit svou dceru a kde s pomocí vnuček své dcery sotva přežila ty první
kruté měsíce Sunrotu.
Zeť její dcery byl vládním kontaktérem, který měl kontakty na vysokých místech - jedním z nich byl
manažerský tým Třídiče - budovy, kterou pomáhal navrhnout. Jeho vstupy nakonec vedly k tomu, že
Parsonsová dostala v Třídiči práci. Baltimor na tom nebyl moc dobře a tak se Parsonsová rozhodla
zůstat v Denveru a pracovat tam v knihovně. Když se Stanton rozhodl restrukturalizovat výzvědné
agentury tak, aby sloužily širším potřebám Heliosu, byla jí nabídnuta pozice vedoucí knihovny ve FRC,
kterou ráda přijala.
“Vypadá to, jako byste byl na nebeském výhledu?” řekla Parsonsová a ťukala si na uši.
“Promiňte…?”
“Představuji si, že tam venku je chladno. A asi slunečno, slyšela jsem. Je to pravda?”
V tom okamžiku už Marcus vyřešil její zašifrovaný pozdrav. Jeho uši byly stále červené a ona
předpokládala, že byl venku na procházce.
Přikývnul tak vlídně, jak uměl. “Máte nějaké knihy od Jonathana Stutsmana?”
Parsonsová měla na sobě baret barvy námořní modři; svou hlavu naklonila dozadu a potom pomalu přikývla. “Věřím, že máme… nebo přinejmenším bychom měli mít. Určitě bychom měli mít.” Najednou začala v návalu energie odcházet pryč. “Naše básnická sekce není nejlepší, ale Stutsman by tam
určitě měl být. Víte, že on 30 let svého života strávil žitím v jedné psychiatrické léčebně za druhou?
Chudák. Život má své způsoby, jak naložit našim nejvytříbenějším, že?”
“Předpokládám, že má,” odpověděl Marcus a ze všech sil se pokoušel udržet. Parsonsová uhnula
a propletla se skrz různé vozíky a regály knih, až přišla do sekce, která byla v klidném rohu, daleko od
vchodu a od všech frekventovaných stezek.
Šla dál a hovořila. “Tady byl rezidentem asi jenom jeden nebo dva měsíce. Ani nevím proč, ale víc
než jen pár lidí říká, že toto místo ho zabilo… pokoj jeho duši.”
“Tak podívejme… Jonathan Stuts… man. Stutsman… Eska jsou tady… měl by být tady.” Ukázala
na polici, její prsty klouzaly po tuctech hřbetů knih, ale Stutsman žádný. “Počkejte, vyhledám ho. Zdá
se mi nepředstavitelné, že bychom ho neměli.”
Parsonsová vystřelila pryč a nechala tu Marcuse samotného v úvahách, proč se vůbec žene za nějakou přiblblou básní, kterou mu doporučil kluk, jenž vypadá, že ho chce urážet.
O několik minut později se Parsonsová vrátila trochu bez dechu. “Máme ho. Čtyři knihy od něj. Ale
všechny jsou vypůjčené.”
“Kým?”
“Inu, vy, ze všech lidí nejvíce víte, že vám to nemůžu říci, pokud to nepůjde vhodnými kanály.”
Poškrábala se vzadu na krku a podívala se pryč.
Vznítil se v něm oheň rozhořčení. To bylo již podruhé během krátké hodiny, kdy byla jeho autorita
uražena - nejdříve malým chlapcem a teď starou ženou. “Řekněte mi, Parsonsová, co považujete za
vhodné kanály?”
“Inu, řekněme, že byste musel podat žádost, kterou byste musel osobně podepsat, a já bych se
tam pak taky podepsala. Jakmile bych to měla, potřebovalo by to souhlas slečny Sinclairové. Pak bych
tu informaci mohla uvolnit.” Podívala se do zmateného obličeje Marcuse Timpsona. “Je něco špatně?”
Marcus kroutil hlavou a pokoušel si na něco vzpomenout. Udělal důkladnou prohlídku Ingridina
apartmá krátce po jejím pokusu o vraždu. Hledal záchytné body. Pokoušel se porozumět její motivaci,
nebo jakékoliv zášti, kterou by mohla v sobě skrývat. Vzpomněl si, že na kabinetu za jejím pracovním
stolem viděl malou hromádku knih, ale příliš jim nevěnoval pozornost. Nemohl si vzpomenout, jestli to
byly knihy z knihovny; ale to většina knih byla.
“Dobře, děkuji,” řekl Marcus trochu bezmyšlenkovitě a potom vyběhl ven.
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“Tak nechcete si podat tu žádost?” ptala se Parsonsová se zklamáním v hlase.
Marcus mávnul rukou. Už byl 20 stop pryč. “Teď ne, každopádně díky.”
Ingridino apartmá bylo pastí nepořádku. Marcus nemrhal svým časem a hned se zaměřil na ty knihy. Okamžitě poznal, že jsou to knihy z knihovny. Když je zvedl, okamžitě na něj vyskočilo jméno Jonathan Stutsman. Hned se podíval do obsahu první knihy, kterou zkusil a hledal báseň se slovy Brány nebo Zmačkaného což byla dvě slova, která si pamatoval z titulu, který Terran zmínil. Žádné shody.
Druhá kniha s názvem Ohrazený v oknech, obsahovala báseň s názvem Brány zmačkaného papíru. To bylo určitě ono. Jeho srdce bušilo trochu rychleji, když nalistoval stranu 182. Ta strana byla
počmáraná. Někdo, pravděpodobně Ingrid, podtrhl každé slovo. Slova byla podtržena pečlivě, ale
tolikrát, že to čtení činilo mnohem větší výzvou. Marcus četl pomalu. Neměl jinou možnost.
Brány zmačkaného papíru
Volání směřuje dovnitř.
Psaní pokračuje dál,
ale slova padají pod můj zrak
dříve než ke mně dorazí.
Ruka, která je mou,
drží pero, které je tvé
nad papírem, který je náš.
Jeho bílá geometrie
zírá na mě jako brána,
která mě odmítá
a používá mě k pokažení osudu.
Znám to šílenství v tobě,
co skrývá se a rozmnožuje samo sebou každá další generace šílenější.
Dokud my všichni
se nepokusíme vidět to, co je uvnitř,
posledního příbuzného,
to tiché monstrum
v mých stínech.
Opravdu, není to tvá chyba,
že jsi okvětní lístek zlata
na květině nemoci.
Zmuchlal jsem další stránku
a hodil ji na podlahu,
s nadějí, že tě potěším.
Další brána se odmítla otevřít
a tak jsem ukončil její existenci.
Tvé pero je stejně příliš jemné
pro má slova.
A má ruka
je unavená od zapírání.
Můžu tolerovat divoký úsměv.
Pramen vlasů ustřižený ze vzteku.
Závoru v noci ponechanou otevřenou.
Zatmění, která tě uvězní ve svých klecích.
Protože ten jeden malý dar, který jsi dala,
není až tak malý.
Múzo osamělé dálnice;
múzo pátracích světel, která slídí nocí
při hostině anti-mimikry.
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Ty jsi mě sem přivedla,
abych viděl ty zmačkané brány,
které mé holé ruce předložily
tvému šílenství.
V tomto odměřeném chaosu, kterému říkáme země,
oba čekáme na omluvu.
Zaseknuti v nerozhodnosti našich mozků,
každá naše unce promoklá
posvátností našeho potu.
Ten nelítostný odstín zmačkaného papíru
mě obklopuje
jako mateřská znamení
na smetanovém obličeji koberce dole.
Zmrtvělá a apatická,
ona napodobují krutost svého zapření.
Ale na rozdíl od tebe,
jejich zapření je součástí kalkulace takové, která není laskavá.
“Houževnatá láska,” řekla jsi,
“je jediným svědkem opravdové lásky.”
Ty jsi obětovala svůj odchod, abych já mohl
kráčet
nahoře
i dole.
Sbírám slova, která padla za oběť
mihotajícímu se světlu zápalky.
Ten malý dar, který jsi dala,
není až tak malý.
Nemá žádnou dimenzi.
Nemá vůbec žádnou přítomnost,
a přitom stejně jako slunce, poskytuje svolení
k vidění.
Měsíc ke snění.
Hora k naději.
Oceán k cítění.
Poušť k toužení.
Les k souznění.
Země k žití.
Člověk k lásce
a k předčasnému opuštění.
Já vím, že ty nás znáš.
Přitiskla ses ke mně
ve falzetu milostného hlasu.
Ne dost těsně, pomyslel jsem si,
ale bylo to dost na to, abychom byli stvořeni.
Když pokračuješ dál, za mě,
pamatuj, že jakákoliv myšlenka, kterou budeš mít
na mě, není mnou.
Může být jen námi,
protože nikdy nebyl čas, kdy bych kráčel
nebo běžel nebo se plazil po této zemi
bez tebe.
Nikdy.
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Nie.
Nikdy.
Ty můj ohrožený anděli, jestli zešílíš,
až se mé tělo
zhroutí na podlahu
jako mateřské znaménko na tváři Smrti;
tak rozdrtím ty brány pro tebe
svýma holýma rukama.
A promluvím s králem.
Řeknu mu, že je ti odpuštěno.
Ukážu mu tvůj malý dar,
který není až tak malý.
“Ve světě šílenství
existuje jen slitování.”
Vzpomínám si na skrytý cíl těch tvých slov.
Bylo to mé srdce,
ta jediná věc, která nemůže být omezena
klecí.
Jako večerní stín
já počkám na okamžik tvého návratu.
Já a král budeme kráčet zemí společně
a čekat na tvůj příchod.
Až přijdeš,
já uteču od svých přídělů.
Lehnu si na tebe, srdce na srdce;
tiché odměřování,
průzračná křídla.
Jaké posvátné umění!
A doba zmačkaných papírů,
vypouštění slov jako ohnivých koulí
přes vodní příkopy,
přes kamenné zdi
do hluchých království,
v nichž sídlí duševní zdraví milovaných…
naše duše si nakonec přisednou k nám
kolem ohňů a zajásají.
Nejsme blázni, když zadržujeme svůj dech
jako jedna plíce.
Když zavíráme naše oči
pro potrestání čistoty.
Když hvězdy hovoří
k listu
a my zadržujeme odseknutí
a smějeme se
jako jeden.
Když se dostal k poslednímu slovu, asi deset sekund zíral na tu stránku. Neměl pocit, že ta slova
by pocházela od blázna. Jejich význam byl soudržný. Byly tam jemné rytmy a protipohyby, které dokonce i on, relativní opice ve světě básní, dokázal vnímat. Byla to milostná báseň s nepostižitelným
cílem. Jestli byl Jonathan Stutsman blázen, Marcusovi nebylo jasné jakým způsobem.
Pak mu najednou došlo, jak může žena jako Ingrid, poté co byla zbavena tohoto druhu lásky, jak
může pokračovat dál? A ještě k tomu se Sunrotem.
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Marcus se posadil. Rozhlédl se po apartmá bez oken, s matným světlem a nepořádkem všude kolem. Znovu otevřel tu knihu a nalistoval poslední stranu té básně. Ingrid napsala něco dolů na stránku.
Bylo to drobné. Marcus podržel knihu blíže u stolní lampy.
Jako varovná zpráva, stálo tam: Nedotýkej se nás.

Kapitola 31 - Zloděj
Zhou zírala na Dr. Jensena. Oči měla unavené a frustrované. “Jestliže to je otrava jídlem, proč to
nedostal nikdo další? Já jsem jedla to stejné jídlo. A já jsem v pohodě.” Ruce měla vystrčené ven jako
strom.
Dr. Jensen byl nejlepší lékařský expert ve FRC. Medicína, přinejmenším tak, jak byla praktikována
ve FRC, byla rozdělena na dvě poloviny: fyzická onemocnění a mentální onemocnění. Dr. Jensen
předsedal té fyzické půlce. Byl ve střední padesátce, s prošedivělými blonďatými vlasy, které byly
nakrátko ostříhané a naježené. Když stál velice klidně, vypadal jako kaktus. Byl to čahoun - spíše v
nohách než v torzu a měřil něco málo přes šest stop. Jeho úsměv byl mechanický, ale měl takový tón
hlasu, který se okamžitě líbil.
“Souhlasím s tím, že je to divné,” řekl Dr. Jensen a mnul si svou hladce oholenou bradu, “ale jeho
symptomy vypadají, jako by určitě byly shodné s otravou jídlem, až na pomalý nástup. Otrava jídlem
obvykle přichází rychle a těžce. Toto byl mnohem více postupný vývoj.”
“Dnes je na tom hůře. Celou noc téměř nespal.” Zhou si kousala ret a podívala se pryč. “Mělo by
mu být lépe… antibiotika, kapačky, studené zábaly…” její hlas se vytratil do pouhého šepotu.
Dr. Jensen se podíval na své náramkové hodinky. “Za předpokladu, že nemáte žádné námitky, rád
bych ho přesunul do naší lékařské laboratoře, abychom ho mohli pozorovat 24 hodin denně. Dám vám
vědět, abyste mohla dobře spát. Jak to cítíte?”
“Kdy?”
“Zařídím to do hodiny.”
“A co bezpečnost?”
“Už tam někoho máme, ale ten pacient je v karanténě. Jinak to zařízení není pro nepacienty používáno. Sladím to s Marcusem, abych se ujistil, že pro něj máme dostatečné zabezpečení. Ale pro teď
on bude našim jediným pacientem.”
“Karanténa?” Zhou to vyslovila, jako by to bylo zlé slovo.
“Ten pacient je v péči Dr. Moralisové. Je to psychická záležitost… nikoliv lékařská karanténa, jestli
to je tím, čeho se obáváte.”
Ozvalo se naléhavé zaklepání na přední dveře prezidentského apartmá a Zhou nakoukla přes roh.
Jeden z jejích asistentů mluvil s Marcusem, který, když uviděl Zhou, si vynutil cestu dovnitř.
“Dobré ráno, Zhou, Dr. Jensene.” Marcus pokýval hlavou oběma směry. Pak se zaměřil na Zhou.
“Nevypadáte moc dobře. Jak mu je?”
“Není v pořádku.”
“Otrava jídlem, ta vysává,” Marcus zakroutil hlavou. “Můžu něčím posloužit?”
“Pro jistotu se ho chystáme přesunout do lékařské jednotky, asi během hodiny,” řekl Dr. Jensen.
“Chtěl bych strážce u jeho dveří.”
“Zařídím. Ještě něco?”
Mladá žena v uniformě sestry zaklepala zdvořile na stěnu za těmi třemi. “Můžu s vámi mluvit, doktore?” zeptala se plaše.
Dr. Jensen se omluvil a šel k té sestře.
Kim Andersenová byla v lékařské jednotce poměrně novým přírůstkem. Byla dcerou George Anderse, který byl jedním z profesorů ve FRC. Kim byla pohledná, bystrá a milá.
“Měnila jsem obvaz na jeho krku,” šeptala Kim, “a všimla jsem si, že ta rána se zanítila - tam, kde
se pořezal při holení. To není normální. Ani když někdo zvrací tak moc, jako on, neměl by tam být
takový zánět.”
“Podívám se na to. Díky.”
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Když Dr. Jensen přišel, Stanton těžce dýchal a sténal. Byl napůl v bezvědomí, hlas mu chraptil.
Pokoušel se s Dr. Jensenem vtipkovat. “Co vás na tom malém škrábanci tak zajímá? Škrábance od
mojí kočky byly horší.”
Dr. Jensen držel svou svítilnu nad ránou. Kim měla pravdu. Zánět znamenal vážnou infekci v oblasti té rány. “Kim jen chtěla, abych zkontroloval vaši nehodu při holení… a ujistil se, že se dobře hojí.
Je vám nepříjemné, když dělám toto?”
Dr. Jensen lehce tlačil svými prsty. Oblast rány byla hodně červená a oteklá.
“Ne, ale všude jinde se cítím jako hovno, takže moje tělo už asi nemůže zpracovávat více bolesti.”
Pokoušel se zasmát, ale místo toho to skončilo kašlem.
“Chystáme se vás přesunout do lékařské jednotky, abychom na vás mohli lépe dohlížet. Udělat nějaké další testy.”
“Kdy?”
“Asi během hodiny, nebo tak. Chci, abyste si zkusil odpočinout. Jak je to se zvracením?”
“Strašné. Je to, jako když jsem byl dítě a bylo mi špatně při jízdě autem, akorát to je 10 krát horší.
Jediná dobrá zpráva je, že v žaludku ani ve střevech už nic nemám. Špatná zpráva… je, že už nic
nemám v žaludku…” prezident Stanton se začal smát. “Chápete tu pointu.”
Zatímco Dr. Jensen pečoval o prezidenta Stantona, Marcus koutkem oka sledoval sestru Kim Andersovou, jak vyhazuje do koše v koupelně svazek pásky a něco, co vypadalo jako obvaz. Zhou k
němu promlouvala o pravděpodobném zpoždění návratu do Olympie z jejich výletu a jaký to bude mít
důsledek na její produktivitu. Marcus přikyvoval hlavou a příležitostně vydal z úst povzbudivé “ach
ach”.
Při pokusu něco bokem říci, Marcus trochu zvedl svou ruku. “Nebude vám vadit, když použiju vaši
koupelnu?”
Zhou ukázala na dveře. “Jistě,” řekla a otočila se ke kuchyni, naprosto si nevědoma toho, že ve
svém středu má zloděje.

Kapitola 32 - Křest
Byla tam cedule, která říkala: “Proč se schovávám?” Visela vysoko nad krokvemi tělocvičny. Z
těch, kteří kdy do tělocvičny přišli - což samo o sobě nebylo mnoho lidí - bylo jen několik takových,
kteří tu ceduli viděli nebo je zaujal její význam. Ti, kteří ji viděli a měli filozofickou mysl, si pomysleli, že
je krásně ironická. Mohli byste je spočítat na jedné ruce.
Pro Nuru byla tělocvična z celého komplexu FRC velice oblíbeným prostorem, alespoň co se týkalo
místností, které viděla. Byla velká s lesklými dřevěnými parketami, které byly spojené dohromady úzkými prkny ze zlatě zbarveného dřeva. Její obvod lemovalo šest basketbalových košů. Velká polorozpadlá kartonová krabice na každém konci byla plná tuctu nebo více basketbalových míčů, které byly
převážně vyfouknuté. Nura rychle objevila, že ty dobré jsou na vrchu hromady.
Neznala žádný koncept basketbalu jako strategické hry nebo týmové spolupráce, ale bavilo jí
zkoušet hodit ten hnědý míč do koše. Líbil se jí způsob, jak se míč odráží od obroučky a od zadní
desky - to samo o sobě byla lekce geometrie. Její míče zřídkakdy zasvištěly, ale když se to stalo, její
rozjařenost, i když byla krátká, měla intenzitu, která se nedala srovnat s ničím jiným z jejích studií
nebo ze života ve FRC.
Nura neměla tenisky, takže kdykoliv si hrála v tělocvičně, musela být bosa. To ji však netrápilo; ve
skutečnosti to byl další důvod, proč byla tělocvična jejím oblíbeným místem. Být bosa na dřevěné
podlaze, to bylo téměř jako být doma.
Bylo brzy ráno - pro přesnost 4:33. Nepředpokládalo se, že Nura se bude toulat po chodbách FRC
bez dozoru, ale ona se často brzy kradmo vyplížila ven, protože věděla, že tělocvična bude prázdná a
chodby opuštěné. Dveře tělocvičny byly vždy zavřené, ale nezamčené. Tělocvična byla dobře izolovaná od obytné části a byla k dispozici 24 hodin denně.
Když vstoupila, rozsvítila stropní světla a byla ráda, že je tu prázdno. Nura byla samotář; ne že by
si to přála, ale takový byl její život, který žila, od doby, kdy byla malou holkou. Někdy jsou ti, kteří jsou
obdarováni zvláštními myslemi, nepochopeni. A když se toto nepochopení děje znovu a znovu téměř s

97

každým, koho potkají, postupně začnou preferovat svou vlastní společnost. Stejně tomu bylo i s Nurou.
Poté, co si sundala svoje boty a ponožky, vzala basketbalový míč a začala s ním odrážet. Její dribling byl nízký, díky lehké otupělosti míče. Potom míč chytila oběma rukama a hodila ho na koš vzdálený nějakých 20 stop. V tělocvičně se ozval zvuk, který milovala, zvuk natahovaných hedvábných
provázků. Zazářila. “Dnes mám štěstí!”
Dveře se otevřely. Tělocvičnou se ozvalo hlasité cvaknutí. Nura se otočila. U dveří stál muž, opatrný, nejistý, zda má vejít nebo zůstat venku. Nuře připadal docela jako Albert Einstein s kratšími vlasy a
bílým, roztroušeným vousem.
“Slyšel jsem míč,” řekl muž. “Je dost brzy, ne?”
Zůstal napůl uvnitř, napůl venku, jako oběť v čelistech dvojitých dveří.
Nura zvedla svůj basketbalový míč. “Zahraješ si?”
“Basketbal?” Muž pokrčil rameny. “Ne… abych byl upřímný, sport není moje oblíbená věc.”
Měl přízvuk, který Nura nemohla identifikovat. Snad Rakušan?
“Můžu jít dál?”
“Jistě,” řekla Nura, její tón byl podezřele nepřesvědčivý, alespoň pro toho muže.
Dveře se za ním zavřely s ostrým kovovým zaduněním. “Neměla bys spát nebo přinejmenším studovat?” zeptal se.
“Kdo jsi?” zeptala se Nura.
“Můžeš mi říkat John. Kdo jsi ty?” odpověděl.
Nura držela basketbalový míč levou rukou u svého boku. Chtěla se dál trefovat do košů, ale její instinkt, ať už to bylo z jakéhokoliv důvodu, jí říkal, že si má promluvit s tím mužem.
“Já jsem Nura Yonan. Jsem tady studentkou a jsem z Iráku.”
“Ach, tak ty jsi studentka. Seš si jistá?”
Nura přikývla a přimhouřila oči, nejistá, co tím ten muž myslel.
“Ty jsi tady učitel?” zeptala se Nura.
Muž přišel trochu blíže a pak se posadil na roh dřevěného běliče a trochu přitom zasténal. “Ne, tady ne.”
“Ale jsi učitel někde jinde?”
On pokývnul, ale v jeho pohybu byla jistá míra nechuti. “Předpokládám, že jsem… učitel, student,
jaký je v tom rozdíl? Všichni vyučujeme, všichni se učíme.”
“Takže ty jsi návštěvník,” oznámila Nura, jako by právě rozluštila záhadu.
“Nuro, někdy do tvého života vstoupí osoba a ty ji prostě nemůžeš zařadit. Nemůžeš říci, že je tím,
či oním. Chápeš?”
Nura přikývla.
“To jsem já. Jsem nezařaditelný… pokud je na to vůbec slovo.”
Pak si odkašlal a ukázal ke stropu. “Vidíš tu ceduli?”
Nura přikývla. “Všimla jsem si jí hned poprvé, když jsem tady přišla.”
“Samozřejmě, že ano.” usmál se John. “A jaká je tvoje odpověď?”
“Já se neskrývám.”
“Ale ano, skrýváš,” odpověděl John s vážným výrazem v obličeji. Měl na sobě bílou košili a šedé
kalhoty. Tenký černý pásek ho obtáčel jako rovník.
Nura se trochu zašklebila a nahnula hlavu. “Ne, neskrývám. Kromě toho ty jsi naprostý cizinec,
takže jak bys to mohl vědět?”
“Každý se skrývá,” řekl. “Po celou dobu, kdy duše přišly na tuto planetu, se všechny skrývají. Nepochybně se některé skrývají lépe než jiné… v hlubších úrovních.” Na chvíli se odmlčel a zíral do prostoru. “Ty, mé dítě, se skrýváš. Podívejme se na tebe! Házíš si tu koše tři podlaží pod zemí v časných
ranních hodinách před prvním světlem, sama. Ty se naprosto jistě skrýváš. A jsi v tom docela dobrá,
to musím dodat.” Mrknul.
“Vypadá to, že si myslíš, že mě dobře znáš; tak bys mi snad měl říci, před čím se skrývám.”
John se usmál. Několikrát pokýval hlavou a potom se podíval přímo na Nuru, která stála asi 30
stop od něj. “Já miluji slova. Jsou jednou z mých netaktností. Zjistil jsem, že mě přivedly na podivné,

98

velmi podivné stezky. Tak například, znám tě jen pět minut a ty už mě žádáš, abych ti řekl, proč se
skrýváš. Není to podivné? Jen pár slov a je to tady.” Znovu se usmál.
Potom si položil obě ruce na kolena a s odhodlaným výrazem na obličeji zavřel oči. Několikrát se
hluboce, pomalu nadechl. Asi o 10 sekund později se jeho oči náhle otevřely. “To je velmi neobvyklé…
obvykle, ne, toto je extrémně, mimořádně neobvyklé.” Postavil se na nohy a potom se opět posadil.
Vypadal nervózně.
“Co je?” zeptala se Nura ve zmateném reflexu.
“Ty jsi ještě nebyla aktivovaná.”
“Cože? Co to znamená?”
“Nikdo ti neřekl, kým jsi… ach, mé drahé dítě, když to nevíš, tak se vlastně ani neskrýváš. Ty prostě spíš. Chápej, aby ses skrývala, musíš být alespoň vzhůru - vědomá, kým uvnitř jsi. Ach, a víš, co je
na tom to nejhorší?”
Nura byla tím mužem fascinovaná. Nikdy dříve nepotkala někoho, jako je on. “Ne… co?” Její obličej byl vážný, jak se soustředila jen na něj. V té chvíli pro ni basketbal klidně mohl být sportem, který
se hraje na povrchu měsíce.
On se najednou hlasitě rozesmál. “Omlouvám se, nechtěl jsem tě vystrašit. Já mám rád smích, ne
sice tak jak slova… slova jsou více… dimenzionální, rozmanitá, jemná, úskočná. Ach, jaké pěkné
slovo.”
John si přehodil nohu přes nohu a otočil se na Nuru. “Tak ta nejhorší část, děťátko, je ta, že ty si
neuvědomuješ, že nejsi tím, kým jsi. A v této situaci se stále setkáváš s nepochopením, protože ty, ty
osobně, nechápeš, kým jsi. A jak bys to potom mohla očekávat od druhých?”
John přikývnul pro zdůraznění a studoval reakci Nury.
Nura velmi opatrně promluvila. “Poslouchám ta tvá slova, ale nedávají mi vůbec smysl.”
“Ach… “ John na chvíli sklopil zrak. “Já se někdy nechám unést. Prosím, odpusť mi to. Dovol,
abych to vysvětlil takto.” Ukázal na Nuru. “Ty nejsi ty.” “Ty jsi vědomí uvnitř tohoto… tohoto tvého těla
a mysli. Věc je v tom, že tato věc, toto vědomí není obyčejné, ale ty jsi to udělala tak, prostřednictvím
neuvěřitelné síly vůle, že ho držíš zavřené uvnitř. Chápeš to?”
Nura přikývla a potom zakroutila hlavou a udělala krok blíže, jako omámená osoba. Přiměla se zašeptat jediné slovo. “Proč?”
“Dobrá. Důvod, proč jsi ho zavřela uvnitř, je ten, že ono spí a ty se obáváš, že když se probudí,
stráví tě. Že ti bude dělat problémy. Povede tě směry, které ani tobě - velkému sluhovi moci - nejsou
příjemné. A když říkám tobě, myslím tebe.” Nakreslil imaginární kruh kolem Nury a s melodramatickým
půvabem se zašklebil.
“A co když ho vůbec nechci probudit?”
Usmál se a plácnul rukama o sebe. “Pak budeš vyřízená.”
“Co tím myslíš?”
“Skončíš. Kaputo. Alles getan. Konec čáry.”
“Myslíš… mrtvá?”
“Dobrá, to je jeden způsob, jak to říci. Ačkoliv trochu krutý. Já upřednostňuji výraz, že tvůj čas v lidském obleku bude promarněn.” Usmál se a smetl si nějaké neviditelné částečky z nohavic svých
kalhot.
Pak se rozhlédl po tělocvičně a pokynul Nuře, aby šla blíže. “Musím ti něco ukázat.”
Nura šla blíže, trochu váhavě, ale ve svém postupu neustala.
Ukázal na basketbalový míč. “Dej mi ho.”
Nura mu ho podala. On ho podržel a chvíli ho oceňoval. “Takže, není snad pravda, že vzduch v
tomto basketbalovém míči, ať je jakkoliv neviditelný, je stejnou součástí toho míče, jako jeho slupka?”
Nura pokývla. “Předpokládám, že ano.”
John hodil míč na podlahu. “A když hodím ten míč přes místnost, nejde ten vzduch v něm s ním?”
Nura znovu přikývla a sledovala, jak se míč žene přes běliče na druhé straně kurtu.
“Řekni mi, nazval někdy někdo basketbalový míč nosičem vzduchu?”
“To si nemyslím…”
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“Ne, nenazval. A důvod je ten, že vzduch uvnitř - což je ta část, která způsobuje, že míč se odráží
a plní svůj účel - je skrytá. Je neviditelná a dokonce, i kdyby ho ta slupka neobalovala, je stále neviditelný. Vzduch je míči jen poskytnutý.”
John ukázal na Nuru a téměř ji rýpl do žeber. “Ten vzduch v tobě, tvá duše, je poskytnuta stejným
způsobem. A bez ní bys byla jako vyfouknutý basketbalový míč, který leží bez užitku dole v této hromadě uvnitř tamté kartonové krabice.” Ukázal svou hlavou.
Nura strčila svoje, teď prázdné, ruce do kapes svých kalhot. “Předtím jsi říkal, že mě nikdo neaktivoval? Co tím myslíš?”
“Tu tvou část, která spí, s tou někdo musí zatřást a probudit ji.”
“Kdo?”
“To záleží. Téměř každý je aktivován přinejmenším jednou za život. Může to být jediné slovo, může
to být nějaká hudba, může to být nehoda… může to být milenec.” Odvrátil se od zírajících očí Nury.
“Ať je to cokoliv, probouzí to duši a nosič duše to chápe.”
“Co chápe?” zeptala se Nura.
“Že je jen slupkou, která nese vzduch… jako ten basketbalový míč. Kdyby tomu ta slupka nerozuměla, mohla bys tomu věřit, ale nebyla bys aktivovaná. A obávám se, že to je tvůj případ.”
“To není pravda. Já vím, že jsem duše. Já vím, že jsem více, než jen toto tělo.” Nura si přitiskla
svou pravou ruku na srdce a vypadala dotčená tím Johnovým předpokladem.
“Prosím, prosím, odpusť mi. To, co jsem řekl, jsem nemyslel jako odsouzení. Ty, mé dítě, jestli jsi
tím, čím si myslím, že jsi, inu… je jen záležitostí času, než někdo nebo něco přijde…” John znovu
zavřel svoje oči. Vypadalo to, že soustřeďuje svou pozornost jako sochař, který se chystá odstranit
přebytečný mramor ze špičky nosu.
“Ach, bože,” vykřikl a oběma rukama se chytil za pusu. “Ty nejsi tím… ne, ne, to není možné!”
“Čím!?” křičela Nura. “Čím nejsem?”
On se rozjařeně zasmál a pak jeho obličej zvážněl. Měl darebácké oči, když se k ní nakláněl. “Ty
jsi zpátky.”
Nura se na něj podívala a po celém těle se jí rozléval zmatek. “Zpátky?”
On najednou vypadal rozradostněně a ohromně přikývl hlavou. “Zpátky!”
“To jsem řekla já, ty jen opakuješ má slova. Řekni mi, co jsi právě viděl!” Zdálo se, že trpělivost Nury je vyčerpána.
“Udělám něco lepšího… zavři oči,” řekl John.
Nura na něj zírala. Má mu důvěřovat? Bylo na něm jak něco magického, tak povědomého.
Zavřela oči.
Pak se zhluboka nadechla… a cítila v nádechu vodu a vzduch. Cítila, jako by padala dozadu. Jasné světlo nad hlavou. Jasný pocit slunečního svitu. Zvuk šeptajících lidí. Tisíce párů očí, které ji sledovaly - fascinovány tím, co vidí. Voda bublající přes její obličej. Bubliny vznášející se k povrchu. Co se
to děje? Někdo ji drží. Muž. Velký muž. John? Ne, má tmavé vlasy, je vyšší a mladší. Říká něco cizím
jazykem. Ona je teď úplně promočená a celou stopu pod hladinou jezera nebo řeky. Topím se?
Necítila žádný strach. Cítila, jak se v ní něco točí stále dokola do spirály a více a více se utahuje. A
pak, jako by se přehrada protrhla od zvětšujícího se tlaku vody, cítila, jak se všechno uvolnilo. Všechno ji opustilo. Všechny vjemy se najednou ponořily do tmy a ticha. Jakási cizí neprůhlednost ji oddělila
od všech ostatních věcí, objektů, světla, reality, lidského doteku.
Pak, v realitě zlomku sekundy času, jí to došlo. Já jsem zemřela!

Kapitola 33 - Znovusjednocení
Obrazy lidí někdy můžou říkat o jejich osobnosti a charakteru mnoho. A jindy je fotografie jako iluzionistův kouzelnický trik. Když obraz Liu Huanga poprvé dorazil na monitor, Terran věděl, že v tomto
konkrétním případě to je obojí.
Liu Huang byl mohutně stavěný muž, statný a silný, s mužným obličejem. Jeho tvář dobře vyzařovala zájem a empatii, ale kdyby člověk mohl udělat ultra-mikrotomii a rozřezat jeho obličej na mikro
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tenké plátky a pak je odstranit, viděl by metamorfózu, která víří pod jeho povrchem jako miniaturní
jezera bublající lávy.
Bylo mu 62 a vypadal přesně na svůj věk. Byl strnulý. Terranovi Guvernér Huang připomínal bustu
prezidenta Washingtona, která byla vytesaná do boku bílé skály v Jižní Dakotě. Přísné, umrtvující oči
zíraly z granitové lebky, která, v případě Liu, byla pokřtěna černými vlasy. Ani jediná stopa po šedivém
vlasu.
Josh Sinclair se otočil na Terrana, který byl mimo obrazovku a čekal. “Představím tě poté, co mu
sdělím novinky. Prosím, čekej tiše, dokud tě nepředstavím. Dobře?”
Terran přikývl a zkoumal ztuhlý obraz, který na něj zíral.
Josh kliknul na obrazovce na tlačítko Pokračovat a video se pohnulo dopředu do nové pozice, kde
Liu na ně vzhlížel od složky, kterou si prohlížel. “Všechno v pořádku ve tvém světě? Všechny okolnosti poukazují na to, že máš nějaké technické potíže se svou sítí.” Liu položil složku a naklonil se na
svém křesle dopředu.
“Ano, díky za vaši trpělivost, Guvernére Huangu. Ty technické problémy budou asi převážně mým
přičiněním, protože tady pracuji s neznámým vybavením.”
“To je v pořádku. Jaké jsou tvoje novinky?”
Josh se nadechl a doufal, že jeho úzkost se nebude příliš dramaticky manifestovat. “Vlastně malá
změna plánů,” začal Josh. “Rozhodl jsem se nedat Terranovi to, co jste mi dal, ať už to bylo cokoliv.”
Liu vypadal najednou ustaraně. “A proč ne?”
“Nemohl jsem. Poté, co jsem se s ním setkal a měl jsem možnost si s ním promluvit… prostě jsem
to nemohl udělat.”
Liu Huang zakroutil hlavou a ukázal na kameru nahoře na svém monitoru. “Věděl jsem, že ty budeš
jako toto. Příliš ztracený ve velkém obraze, než abys viděl důležitý obraz.” Liu se dotkl své brady, která byla zbavená všech vousů. “Takže, co teď navrhuješ?”
“Nevím…”
“Dovol, abych ti řekl, co se stane. Proroctví zvané Skrytý Imam to jasně vysvětluje slovo od slova.
Chlapec bude pokřtěn jako vůdce všech národů. Ten chlapec je Mahdi. My jsme přesvědčeni, že je to
Terran Kahn…”
“Kdo je to my?”
“To už tě nemusí zajímat. To, co potřebuješ vědět, je, že tento chlapec povede národy tohoto světa
k jejich smrti.”
“Jak?”
“Pokusí se sjednotit to, co nemůže být sjednoceno. Některé věci, pane Sinclaire, nejsou zamýšleny
ke spojení.”
“Které?”
“Například Křesťanství a Islám. Věda a náboženství. Východ a Západ. Mám pokračovat?”
“Tedy vy, z důvodu, že to proroctví je přesné, chcete toho chlapce zavraždit?”
“To není otázka chtění. Ta sázka je příliš vysoká na to, aby šlo riskovat. Když se odvrátíme a dovolíme, aby nás chaos pohltil, milióny zemřou. Život jednoho chlapce za milióny lidí, jsem si jist, že ani ty
proti tomu nebudeš nic namítat. To jsou tvrdé volby, které mocní musí udělat. Je to přesně tento důvod, pro který jsem doufal, že budeš schopný přidat se k našemu týmu. Velmi mě mrzí, že sis vybral
jinou cestu.”
Josh vzhlédl na monitor. “Nemůžu vás to nechat udělat.”
“Udělat co?”
“Zabít Terrana Kahna.”
Liu Huang zíral několik sekund do kamery a svaly na jeho čelisti se jen vlnily. “Pane Sinclaire, budete moudrý, když změníte svou volbu. Dám vám čas do zítra, abyste se mohl rozhodnout…”
“Guvernére, já nepotřebuji více času. Své rozhodnutí už jsem udělal.”
“Jsi si jistý? Jsi si jistý, že to chceš vzdát s možností vést Velký národ? Namísto toho chceš ochraňovat malého chlapce, který bude během několika dní mrtvý, ať už s tvou nebo bez tvé pomoci. Dovolte, abych se vás zeptal, pane Sinclaire, co budete dělat po jeho smrti. Za kým se budete skrývat potom? Myslíte si, že budete mít zaměstnání? A co vaše sestra?”
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Liu rozmáčkl neviditelný objekt ve své pravé ruce. “Oba vás potká stejný konec. Bez peněz, bez
práce, podbízení se v chudinských komunitách v nějaké vzdálené části světa. S takovou vyhlídkou
budoucnosti si myslím, že smrt bude lepší volbou.”
“Můžu tu historku nafouknout. Můžu ji vzít do Vedoucího Koncilu…”
Liu Huang vybuchl smíchem. “Žádná historka nebude! Copak jsi zapomněl, že já předsedám Vedoucímu Koncilu? Potřebuješ myslet jasněji.” Guvernér Huang si dvakrát zaklepal na bok své hlavy.
Nemilosrdně zíral do monitoru. “Ještě není pozdě změnit svůj názor. Počkám do zítra. Není potřeba to
rozhodnutí dělat dnes.” Josh ho začal přerušovat, ale Liu zvedl ruku. “Ve jménu tvojí sestry, vyspi se
na to.”
Guvernér Liu se naklonil kupředu a snížil svůj hlas. “Pane Sinclaire, položím vám tuto otázku jen
jednou. Řekl jste někomu dalšímu o této situaci?”
Josh se zavrtěl ve svém křesle a bojoval se svým instinktem podívat se na Terrana. “Jen dvěma
dalším.”
Liu zakroutil očima a opřel se do křesla. “Komu?”
“Své sestře a Terranovi.”
“Ty jsi to řekl Terranovi Kahnovi!?”
Josh vzdorovitě zíral do obrazovky. “On je zde. Chce s vámi mluvit.”
Josh pokynul Terranovi, aby přišel blíž. Pak se Josh postavil a nabídl své křeslo Terranovi, který se
posadil na jeho místo. Liu Huang to sledoval, paralyzován - přinucen nějakou neviditelnou rukou, aby
zíral na to, co se před ním odehrává.
Terran přikývl na potvrzení. “Ano, abych zodpověděl vaši otázku. Poslouchám od začátku. Přikývněte, jestli rozumíte, pane Huangu.”
Guvernér přikývnul, hypnotizován Terranovým obrazem.
“Jsi to skutečně ty?” přiměl se nakonec říci a ústa se mu otevřela v šoku.
“Já jsem Terran Kahn. Nemýlíte se. Vaše proroctví není pravdivé a vy to víte. Vaše tvrzení mají jen
jeden účel: zvětšit vaše osobní blaho a moc. Netahejte do toho světovou válku. Vy tvrdíte, že svět je
příliš netolerantní, aby se sjednotil. A tvrdíte to proto, že vy sám trpíte krátkozrakostí ve vedení svých
vír a pak to přiřazujete i všem ostatním.”
Hra začala a Guvernér Huang sebou ve zlomku sekundy trhnul do pozornosti - z jeho čelistí kapala
zrada. “Skutečně? Copak je 1500 let boje mezi křesťanstvím a islámskými frakcemi méně užitečných
ve formování mých názorů než rétorický idealismus někoho tak mladého, jako jsi ty? My chápeme, že
ty máš brilantní intelekt, ale ten je stále zažíván v impulzech světa a tyto impulzy nejsou vedeny jedinou myslí. Ty jsou výbušné a mění se okamžik od okamžiku. Jedna věc je podněcuje, aby se pohnuly
jedním směrem, zatímco jiná je může nutit jít opačným směrem. To vytváří napětí. A napětí vytvářejí
potenciál pro výbušnost. A výbušnost vyžaduje… řízení. Takže tady je způsob, jak my řídíme svět.”
“To není řízení, to je manipulování. Buďte přesný ve vyjadřování, nebo nemluvte. Vy a vaši spojenci se mýlíte, když si myslíte, že s vámi nebudeme bojovat veškerou naší mocí.”
“A co to je za moc?”
“Máme tu prezidenta Heliosu, který je stále vaším nadřízeným.”
“Skutečně? Vy věříte, že prezident Stanton vás podporuje?” Huang se zasmál. “I kdyby to dělal, jeho podpora bude mít krátké trvání.”
Terran se na chvíli odmlčel a vypadalo to, že sbírá své myšlenky. “Pane Huangu, vy jste mocný
muž. Celý svůj život jste prožil v moci, bohatství a lehkosti. Jestli na mě znovu zaútočíte, všechny tyto
věci vám odeberu. Realita bohatství a moci, potěšení, která si může dovolit jen elita, to všechno vám
bude odebráno. Já to zařídím.”
Liu se při Terranově hrozbě zahihňal. “Ty si skutečně myslíš, že mi můžeš vyhrožovat? Tak já ti
řeknu, co bych rád, abys udělal. Až zemřeš a znovusjednotíš se se svým fiktivním otcem, řekni mu, že
v tomto světě je jeho moc prázdná a dutá. Řekni mu, že zde nevládne žádný chlapec. Řekni mu, že
olej a vodu nelze smíchat, nehledě na to, jak moc s nimi třepeš. Řekni mu, aby skoncoval s tím svým
nesmyslem posílání svého semene do tohoto světa s nadějí na jeho zlepšení. A potom ho píchni do
srdce a sleduj… jak on… umírá.”
Guvernér Huang uvolnil svůj tón a usmál se. “Nechci skončit naši konverzaci tak trpkým tónem,
takže s tebou budu sdílet i nějakou dobrou zprávu… tvé znovusjednocení nastane velice brzy.”
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Liu Huang se naklonil kupředu a zmizel pod vyskakovacím oknem, které oznamovalo: Přenos
ukončen obdržením.

Kapitola 34 - My
Nura se probudila ze svého snu k uvědomění, že se cítí strašně. Její tělo se koupalo v potu. V hrudi jí pulzoval palčivý pocit a od hlavy k patě jí bylo na zvracení. Něco bylo strašně špatně. Když se
pokoušela pohnout tělem, zasténalo vyčerpáním. Naklonila se přes bok postele a zvracela.
Ať bylo zvracení jakkoliv nepříjemné, Nura byla povzbuzena. Jsem stále naživu.
Cítila se již trochu lépe a tak se vyplazila z postele a dobelhala se ke dveřím v jakémsi stavu deliria. Jen díky své silné vůli otevřela dveře a potom se skácela na zem, jako by ji podlaha pohltila.
“Je to velmi divné,” řekla Kim. “Proč zrovna tito dva a nikdo jiný?”
Sesterna byla jasně osvětlená místnost hned za prostorem se čtyřmi soukromými pokoji pro hospitalizované pacienty neboli lékařskými apartmány, jak jim personál říkal. Dál na chodbě byla také jedna
větší místnost, ve které bylo 30 pojízdných postelí a minimum lékařského vybavení. Lékařská apartmá
byla dobře zařízená a docela útulná; každé mělo svou vlastní toaletu a sprchu. Prázdné televizní obrazovky v nich shlížely jako Kyklopské potřeby mozku. V typickém měsíci tu přes noc potřebovala
zůstat jen jedna osoba. Téměř ve všech ostatních případech byl pacient ošetřen a poslán do svého
apartmá.
Dr. Jensen si promnul svou bradu. Měl špatnou náladu. “Její symptomy nastaly okamžitě, dva dny
po jeho. Vypadá to jako jiný případ otravy jídlem.”
Eleanor a Dr. Moralisová dorazily v rozčílení společně. “Je v pořádku? Právě jsme se to dozvěděly.”
“Sandra Wilkinsová našla Nuru rozvalenou před jejími dveřmi, převážně v bezvědomí,” odpověděl
Dr. Jensen. “Dali jsme ji na antibiotika a kapačky. Spokojeně odpočívá. Její životní funkce jsou stabilní.”
“Je při vědomí?” zeptala se Dr. Moralisová.
“Ne, dali jsme jí lehká sedativa a ona teď spí. Teď bych ji raději nechal odpočívat. Pošleme vám
zprávu, až se probudí.”
Dr. Jensen se otočil na Eleanor. “Jako preventivní opatření byste mohla nařídit kompletní inspekci
oblasti přípravy jídla. Nejsem ještě přesvědčen, že to s tím souvisí, ale mohli bychom tu mít otravu
salmonelou. Jestli tu máme bakteriální infekci, možná to právě začíná…” Dr. Jensen se podíval za
sebe, „… a tito dva, bohužel, jsou jako kanárci v uhelném dole.”
Eleanor krátce přikývla. “Setkám se hned s manažery přípravy jídel a dám jim vědět, co se děje.
Víte, co poslední den či dva jedla?”
“Nebyla při vědomí dostatečně dlouho na to, abych to zjistil. Měla delirium. Volala někoho jménem
John.” Dr. Jensen pokrčil rameny. “Nějaké nápady?”
Eleanor a Evelyn se na sebe podívaly a zakroutily hlavami. “Ne… je to docela běžné, ale nenapadá mě nikdo s tímto jménem, koho by potkala,” řekla Eleanor.
“Dobře, necháme ji odpočívat a budeme na ni dohlížet. Když to měl tak prudké prezident, mám starost o Nuru,” řekl Dr. Jensen a jeho hlas zněl ponuře.
“Jak se daří prezidentovi?”
“Jeho krevní vzorek je na tom překvapivě dobře. Ve všech testech, které mu můžeme udělat, je v
normálních hodnotách. Kdybych mohl udělat molekulární profil, tak bych ho udělal, ale nemáme na to
vybavení.”
Dr. Jensen podal Kim složku, kterou držel. “Přidejte to do její složky, dobře?”
Kim vzala tu složku a odešla na vzdálenou stranu stanice.
“Jaký je stav vašeho pacienta v karanténě?” zeptal se Dr. Jensen a podíval se na Dr. Moralisovou.
“Neurčitý.”
“A ona je tam jenom proto, že ji chcete … zabezpečit? Jen se chci utvrdit, že tam není žádný lékařský důvod, je to tak?”
“Je to tak.” Evelyn i Eleanor přikývly.
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“Podívejte, já mám ve své péči prezidenta Heliosu a u dveří jeho pokoje mám strážce ozbrojeného
pistolí, s příkazem střílet. Potřebuji vědět, proč je tento pacient v karanténě. Pokoušel se jí někdo z
FRC ublížit?”
Ty dvě ženy se na sebe podívaly, nejisty si, kdo by měl odpovědět.
“Musím z toho být znepokojený?” zeptal se Dr. Jensen a jeho hlas byl tvrdší.
Dr. Moralisová promluvila první. “Ne, ten pacient má prostě jen těžký čas. Chtěla jsem, aby byla v
bezpečí a pod dohledem. To je vše. Nikdo se jí nepokoušel ublížit.”
“Dobře, jen jsem potřeboval vědět, co se děje přímo před mým nosem, zvláště když prezident je
tady v mojí péči.” Krátce se podíval na své hodinky. “Jestli mi prominete, chci se podívat na jeho životní funkce.” Dr. Jensen sklonil svou hlavu a na okamžik se podíval pryč a pak se znovu zaměřil na
Eleanor. “Pošlu vám zprávu, kdyby se něco změnilo. Prosím dohlédněte na slečnu Hu. Jestli je to
nakažlivé, ona určitě bude další na řadě.”
Eleanor vážně přikývla. “Dobře…”
Zazněla zpráva. “Eleanor Sinclairová, prosím zavolejte do své kanceláře.”
Eleanor se usmála a dotkla se rukávu Evelyn. “Musím běžet. Informujte mě, jestli se něco změní.”
Dr. Evelyn Moralisová se unaveně usmála. “Budu.”
Pagerové stanice byly roztroušeny po celém komplexu FRC. Asi každých 200 stop byla do stěn
chodeb zabudována telefonní budka. Přijímání zpráv bylo rezervováno pro vedoucí management, ale
všichni rezidenti mohli telefony používat v případě nouze. Bylo všeobecně chápáno, že kdyby chodilo
příliš mnoho zpráv, nastaly by problémy. Hrstka rezidentů zvaných “obávaní statistici” aktuálně monitorovali frekvenci zpráv, neboť věřili, že to je přesný ukazatel úrovně stresu ve FRC - přinejmenším
pro vedoucí management; ale ten stres se potom spadal i dolů.
Bylo teprve 10 hodin ráno a Eleanor už měla svou druhou zprávu.
Eleanor věděla přesně, kde jsou pagerové stanice na každém podlaží. Protože se potřebovala dostat výše pouze o jedno patro, rozhodla se použít pagerovou stanici poblíž dveří schodiště na severní
straně komplexu.
Zvedla telefon a sekundu či dvě počkala na jeho oznamovací tón. “Operátor Wilsonová, jak vám
mohu pomoci?”
“Ahoj Avo, tady Eleanor, co se děje?” Její hlas zněl úsečně, avšak optimisticky.
“Ach… ano. Ahoj Eleanor. Počkej chvilku, prosím… hm… Marcus Timpson se s tebou chce naléhavě setkat. Žádá tě, jestli by ses s ním mohla setkat v jeho kanceláři, jakmile to bude možné.”
“Dobře, díky, Avo.”
Eleanor zavěsila a vydala se směrem do podlaží 6. Jak kráčela chodbou, přemýšlela o všech těch
komplikacích, které ji sužovaly od příjezdu jednoho chlapce. On byl jako tichý střed, kolem kterého
narůstá chaos.
Máchla svou bezpečnostní kartou u dveří na schodiště. Schodiště byla vždycky prázdná. Zatuchlý
pach a podivné žluté světlo jí připomnělo chatu rodičů u jezera. Jak se za ní zavřely dveře, uslyšela
nad sebou kroky. Za všechny ty roky, kdy Eleanor používala schodiště, tu nikdy nepotkala ani duši.
Nikdo je nepoužíval a jen řídící tým sem měl přístup. Zastavila se a poslouchala.
Kroky byly opatrné. Tiché. Byly to diskrétní kroky špióna. Eleanor začalo srdce tlouct trochu rychleji, jak zůstávala sochou. Pokoušela se zjistit, jestli se přibližují, nebo vzdalují. Když se zastavily, cítila
se být chycená v patu.
Eleanor si pomyslela, že slyší dýchání. Představuji si to?” Ve FRC byla dvě schodiště; na každém
konci komplexu jedno. Vedla z podlaží 10 do podlaží 2. Odtamtud už všechno muselo jít přes výtah.
Eleanor byla na podlaží 7. Schodiště bylo obzvláště tiché. Jako hrobka.
Eleanor započala vnitřní hádku: jak dlouho mám zůstat bez hnutí? Ten silnější hlas v ní říkal 10
sekund. Jenom 10. A tak ve své hlavě odpočítávala: 10-9-8-7-6-5-4-3-2…
Pak se dolů schodištěm rozlil hlas. Byl tichý, usedlý, jasný a dychtivý komunikovat, ale Eleanor si
přesto nebyla jistá, ke komu promluvil.
“Je v pořádku?”
Eleanor se snažila slyšet něco dalšího. Třeba náhodně zaslechla něčí konverzaci. Ale všechno bylo dokonale tiché. “Kdo?”
Cítila, jak to jedno její slovo stoupá jako balón vzhůru schodištěm, nestydatě hledající pár uší.
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“Ta dívka, Nura… je v pořádku?”
“Kdo jsi?” zeptala se reflexivně Eleanor a v jejím hlase byl zřejmý údiv.
Vrátilo se pouze ticho, ale zdálo se, že v tom tichu se svíjí milióny myšlenek, které se snaží zformovat do jediného hlasu.
Eleanor těžce polkla. “Nura je v péči doktora. Je v dobrých rukách.” Ta napůl zašeptaná slova
stoupala a klesala schodištěm ve vzorci obezřetnosti.
Eleanor vzhlédla vzhůru, ale byla schopná vidět jen betonové podloží dalšího křídla schodiště.
Eleanor dala svou nohu na první schod a pokoušela se nevydat žádný zvuk.
“Prosím, nechoď blíž.”
Eleanor znovu reflexivně položila svou otázku. “Kdo jsi?”
“Nemusíš se nás bát, Eleanor.”
Při zvuku svého jména Eleanor naskočila husí kůže na krku a dolů po pažích jako vánek, který
náhle rozčeřil zrcadlovou hladinu jezera. Ten hlas jí nebyl známý. Nemohla ani poznat, jestli je mužský
nebo ženský, ale celé její tělo cítilo tu husí kůži, která jí naskočila při vyslovení jejího křestního jména
tím cizincem, zvláště zde, v matném světle schodiště, sedm podlaží pod zemí. A zvláště tehdy, když
cizinec, který vysloví tvé jméno, nemůže být spatřen.
Eleanor ustoupila zpět. Rozhodla se, že zkusí jinou linii dotazování. “Když mi nechcete sdělit své
jméno, jak to, že znáte mé?”
“My pozorujeme. My víme.”
“Stále o sobě hovoříte jako o my. Kolik vás tam je… myslím tady… v… na tom schodišti?”
Nastala dlouhá pauza. Eleanor cítila, jak ten hlas přemýšlí. “My nevíme.”
Eleanor cítila, jak ta slova na ní sestoupila. V tom okamžiku, v jakési naprosto primární pohnutce
dokázat, že střelka kompasu reality se nevychyluje, vyrazila do běhu vzhůru po schodech, tak rychle,
jak mohla.
Na odpočívadle šestého podlaží nikdo nebyl. Vyběhla nahoru do pátého patra - prázdnota. Odpočívadlo čtvrtého podlaží - to samé. Na schodišti nikdo nebyl. Zastavila se. Naslouchala. Ale ten špinavě žlutý prostor zaplňoval pouze zvuk jejích těžce oddechujících plic.
Což si to jen představovala? Dostává snad také horečku? Posadila se. Chladný beton zanaříkal.
Naslouchala svému dechu, který se navracel do normálního rytmu a hloubky. Pak opět uslyšela kroky,
tentokrát jako by se jí vysmívaly zespod. Lehké a vzdušné. Vší silou naslouchala. Neznělo to, že by
jich tam bylo víc než jeden, přímo pod ní. Další věc, která upoutala pozornost Eleanor, byla ta, že to
byl pouze zvuk, který nedoprovázela žádná váha ani vibrace.
“Co chcete?” zeptala se Eleanor vážným hlasem.
“Přátelství.”
“S kým?”
“S tebou.”
“Proč?”
“Protože ty nás slyšíš.”
“Ale proč se mnou chcete mluvit?”
“Pozorujeme, takže můžeme být nápomocni.”
“Komu?”
“Terranovi a Nuře a komukoliv, kdo jim pomáhá.”
“Proč se schováváte?”
“To jen tak vypadá, že se schováváme. My jsme skromní.” Ten hlas byl zároveň nevinný i moudrý.
“Ty nás nemůžeš vidět, ale my jsme velmi potěšeni, že nás můžeš slyšet.”
“Proč vás nemůžu vidět?”
“Jak jsme řekli, my jsme skromní. Naše skromnost slouží dvěma účelům: zaprvé, ty se cítíš dobře v
komunikačním poli, které jsme připravili, zadruhé, my se nevtělujeme do těžké formy, protože je nás
příliš mnoho, než abychom se vešli do tak malého prostoru.”
“Příliš mnoho? To vás musí být stovky…”
Eleanor si pomyslela, že slyší výbuch smíchu.
“Ach, je nás mnohem víc. Jsme rozradostněni, že můžeme pozorovat to, co se děje.”
“Co se děje?” zeptala se Eleanor.
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Hlas se usmál. “Byli jsme s ní už dříve. Nura přišla už před velice dlouhou dobou, přinejmenším
podle tvých měřítek. Bylo jí 30 let, když byla strčena pod vodu a aktivována. Teď je jí jenom 12. Je to
biochemický proces. Je to o těle, stejně jako o mysli. Čistí to cesty, odstraňuje hustoty těla a mysli.
Ona trpí tímto časným probuzením.”
“To je důvod, proč je nemocná?”
“Ona není nemocná, což je jedno z našich poselství pro tebe.”
“Proč bylo zapotřebí ji aktivovat tak mladou?”
“Její poslání je odlišné. Ona dříve vtělovala lidstvo. Ona je tou, která redefinuje stvořitele a jeho
vztah se stvořením. V této době všichni znají její inkarnaci. Ale ona teď bude neznámá. Bude sloužit
neviditelně.”
“Proč?”
“Účel cesty je změnit či transformovat poutníka. Ona tentokrát není poutníkem.”
Potom hlas něco zašeptal. Pro Eleanor to bylo nerozeznatelné. Bylo to poprvé, kdy měla jasný dojem, že je jich více než jeden. Schodiště náhle zaplnilo množství šepotů. Stejně rychle jako povstaly
do slyšitelného stavu, tak upadly do ticha.
“Máme pro tebe otázku…”
Eleanor se podívala dolů, tak daleko, kam dohlédla, ale nic neviděla. Žádné stíny ani žádný pohyb.
Tak rezignovala k pouhému poslechu. Zavřela oči.
“Dobře?”
“Vyřídíš jí od nás vzkaz?”
“Ano.”
“Je důležité říci to přesně jako my. Můžeš to udělat?”
“Ano.”
“Dobře. Ta zpráva je: Vyber si z nepoznaného.”
“To je všechno?”
“Ano, to je celá zpráva.”
“Vyber si z nepoznaného…” Eleanor zarecitovala ta slova a necítila z nich žádnou zvláštní důležitost.
“Ano, to je správně. My ti děkujeme za tvoji pomoc, Eleanor. Je snadné si myslet, že jedna role je
menší nebo větší než jiná, ale my jsme viděli, jak nejmenší čin může ovlivnit výsledek nejdůležitější
události času. Podobně jsme také viděli, jak největší činy se můžou otřást a upadnout a stát se zátěží
lidstva. My necítíme žádné upřednostnění jednoho před druhým. My vidíme celistvost. V této perspektivě tě vidíme.”
V dalším okamžiku nastalo na schodišti ticho a pro Eleanor to byl velice podivný pocit. Cítila, jak
přítomnost v prostoru kolem ní najednou nevysvětlitelně zmizela. V tom okamžiku věděla, že poprvé
od doby, kdy vstoupila na schodiště, je tu sama.
Zatuchlý vzduch už nebyl nabit jejich přítomností.
Eleanor otevřela oči. Podívala se na své ruce. Téměř nepostřehnutelně se jí třásly. Následovalo
hluboké dýchání. Něco se dělo a nebyl to pouze příchod jednoho chlapce.

Kapitola 35 - Odpadky
Eleanor Sinclairová často slýchala mluvit Marcuse Timpsona o jeho dnech, kdy sloužil jako důstojník Námořní Rozvědky; vždy to bývalo s nádechem domýšlivosti a přemrštěného přesvědčení, že
jejich způsoby jsou ty správné. Často se chlubil jejich Technikami Osvícení, které byly používány k
zajištění informací od nepřátelských bojovníků. Někdy začal vyprávět historku a Eleanor musela zvednou svou ruku na znamení, že ji krvavé detaily špionáže nezajímají.
Když se v jeho kanceláři posadila, vypadalo to, že uslyší další historku.
“V roce 2017,” začal Marcus, “když jsem dostával své SCI povolení, musel jsem jít na detektor lži.
Byla to závěrečná zkouška, chápete. Během toho testu mi byla pokládána otázka za otázkou ohledně
mých fóbií. Pavouci nejsou zdaleka moje oblíbená stvoření, ale když je jich plná loď?” Krátce se usmál
a čekal na povinné, znalecké přikývnutí od Eleanor.
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“Byla mi ukazována videa pavouků útočících na svou oběť a přitom mi byly pokládány otázky typu… jestli jsem měl nějaké pletky, když jsem byl ženatý. Bylo to všechno velmi znepokojující.”
“To si dokážu představit…” řekla Eleanor a pokoušela se znít soucitně.
“Věc je v tom,” pokračoval, “že já jsem věděl dříve, než jsem tu zkoušku skončil, že jsem selhal.
Víš, nikoliv z důvodu že jsem lhal často; to není o frekvenci lhaní, co tě popře; je to když lžeš na velké
otázky.” Marcus se opřel v křesle dozadu a napil se vody ze sklenice na svém pracovním stole. “Když
zkoušející dokončila své otázky, byla odvolána z místnosti a moje složka tam ležela nehlídaná na
stole. Zdálo se, že na mě mává. Jistým způsobem celá moje budoucnost ležela zobrazená na dlouhém úzkém listu papíru, který velmi vypadal jako horský hřeben. A ten byl v té složce.”
Odkašlal si a protřel si nos. “Já jsem si všiml, že její odpadkový koš je plný výsledků testů, které se
tam pravděpodobně nahromadily z vyřazených stimulačních testů. Vzal jsem jeden, který vypadal
relativně mírně a vyměnil jsem je. O tři měsíce později jsem dostal své povolení.” Usmál se sebeuspokojujícím úsměvem.
“Naučilo mě to důležitou lekci: odpadky jsou podceňované. Od té události jsem mnohokrát použil
odpadky ve svůj prospěch.”
Eleanor se trochu zavrtěla na židli a uvažovala o smyslu jeho lekce na toto téma.
Marcus otevřel vrchní šuplík svého stolu a vytáhl ven igelitový sáček s balíkem obvazů a kapesníčků. Zamával tím ve vzduchu. “Toto všechno je důležité tím, že mám vzorek krve z oblasti rány prezidenta Stantona.”
“A ty jsi to ukradl z jeho odpadkového koše?” Vmísila se Eleanor, jako by byla součástí hry na jevišti. Ta souvislost byla zřejmá ze stavu obsahu toho sáčku - něco tak neuspořádaného muselo pocházet jedině z odpadkového koše.
“Nemyslím si, že ukradl je pro to správné slovo, ale ano, vzal jsem to z odpadkového koše v koupelně, a proto je na tom přilepeno několik papírových kapesníčků. Ale jsem si jist, že tvoji přátelé
chemikové najdou dostatek krve a snad i kapesníčků, aby dospěli k závěru o otravě.”
Marcus hodil sáček na stůl směrem k Eleanor. “Je to tvoje, jestli to chceš.”
“Dobře, uvidím, co moji přátelé zmůžou,” odpověděla Eleanor. “Díky.”
“Jak dlouho to zabere?”
“Pokusím se získat výsledky do konce dne.” Eleanor se postavila.
Marcus se napřímil ve svém křesle, “myslím, že to je infekční. Vsadím se, že jed nebude nalezen,”
předpověděl. “Ale musíme být důkladní.”
“Proč to říkáš?”
“Zhou říkala, že Nura se včera setkala se Stantonem a ona má také ty symptomy.”
“My všichni jsme za posledních pár dní byli s prezidentem. Ty, já, Zhou, Terran, Josh… a nikdo z
nás není nemocný.”
“Ano, ale on začal kašlat až včera. A Nura, protože je mladá a z Iráku, může být více citlivá. Ať je
to cokoliv, můžu říct, že Dr. Jensen z toho má obavy.”
Eleanor zvedla ten sáček a podívala se zblízka na ty zmačkané obvazy a kapesníčky. “Máš tu něco, do čeho bych to mohla dát? Je mi z toho špatně, jen se na to dívám.”
Marcus hodil Eleanor papírový pytlík. “Tady.”
“Mimochodem, Dr. Moralisová se s Terranem setká v lékařské jednotce ve tři hodiny dnes odpoledne. Bude mít 15 minut s Ingrid Stutsmanovou.”
“Vyřiď jí mé díky.” Eleanor si odkašlala. “A tobě také děkuji. Přidáš se k nim?”
“Ne, myslím, že bude nejlepší, když to sezení vynechám.” Marcus se usmál. “Přečetl jsem si tu báseň, kterou Terran zmiňoval. Získal jsem pocit, že oni oba mohli být… inu, prostě to řeknu, problémové duše. Ingridino šílenství mohlo probublávat dlouho. Ta báseň je přinejmenším 16 let stará a z jeho
projevu je jasné, že ona už tehdy byla bláznivá.”
“Byla jsem překvapená způsobem, jak ji Terran bránil,” řekla Eleanor. “Opravdu se o ni zajímal. To
je divné… pokusím se připojit k Evelyn ve tři. Ráda bych naslouchala jejich konverzaci.”
“Dobře, pak mi můžeš podat hlášení. Dr. Moralisová je příliš citlivá na diskrétnost vztahu lékařpacient, takže z ní nikdy nic nemůžu dostat.”
“Je to její práce, Marcusi. Ty to víš.”
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“Její práce,” tvrdil Marcus, “je informovat nás o čemkoliv, co by mohlo být pro naši operaci škodlivé.”
“Dělá dobrou práci, když se vezme v úvahu, s čím pracuje. Tři sebevraždy za pět let - bez ní si nedokážu představit, jak vysoké by to číslo bylo.”
“Ach, než zapomenu,” přerušil ji Marcus, “zítra mám setkání s Terranovými bodyguardy… nebo,
čím to, ksakru, jsou.”
“Kvůli čemu?”
“Zřejmě se snaží zjistit, jak zahájit vyšetřování vraždy.”
“Cože!?”
“Oni tvrdí, že jejich přítel - ten, který zemřel minulý týden… teď si nemůžu vzpomenout na jeho
jméno, ale oni prostě tvrdí, že musel být zavražděn…”
“Vždyť on byl v komatu!”
“Já vím, ale oni se asi nudí a potřebují nějaké vzrušení, které by je zabavilo. Kdo ví… každopádně,
v té době jsem s tou schůzkou souhlasil, ale to jsme neměli prezidenta na lékařské jednotce a bláznivou osobu v karanténě…”
“Zruš to,” přikázala Eleanor. “Potřebuji tě na plno u prezidenta a Nury.”
Zdálo se, že Marcus na chvíli ztuhnul. Někdy může být úsměv snadněji spatřitelný v očích než na
ústech nebo na tváři. Marcus se nesmál. Jeho oči ano. “seš si jistá? Nechci rozčílit Terrana.”
“Potřebuji, aby ses zaměřil na prezidenta, jsem si jista, že oni to pochopí.”
“Tedy je po tvém,” uznal Marcus.
Marcus Timpson byl mnoha věcmi, ale nebyl měkký. Eleanor musela ocenit jeho jemnou ohleduplnost k Terranovi - že ho nechtěl “rozčílit”.
Skutečně?
Marcus chtěl dát Terranovi facku, polít ho vodou, svléknout ho do spodního prádla a zavřít ho
do nějaké studené, temné jeskyně. Krátce řečeno, dát Terranovi Kahnovi lekci. A jakou lekci? Respektovat starší. Respektovat hierarchii příkazů. A obzvláště respektovat Vedoucího Bezpečnosti
FRC. Ale věděl, že Eleanor je Terranův obdivovatel. Pokaždé, když Terran promluvil, v jejích očích se
objevila úcta a Marcus to věděl. Musel hrát hru. Čekat na svůj čas. Naprojektovat výsledky, které budou vypadat přirozeně, to trvá nějaký čas, radil mu vždy jeho mentor.
Trpělivost je naším nástrojem, stejně jako intelekt.

Kapitola 36 - MAD
Geometrická posloupnost je mocná věc, když je aplikována na nástup otravy ricinem. Ricin je skrytý protivník. Jeho toxiny vstupují do krevního řečiště a znemožňují buňkám fungování. Buňky jsou
náhle neschopny měnit aminokyseliny na proteiny. Tvorba proteinů je náhle vypnuta, jako by nějakou
deviantní rukou bylo stisknuto miniaturní zabíjecí tlačítko. Ten mechanismus, který v těle vytváří život,
je přinucen zastavit. Toxin, jako neviditelný vrah, podřezává buňkám hrdlo; jednu po druhé.
Sdělí svou zprávu: zaškrcení artérií. Redukce krevního toku se zdá být jeho metodou, jak oznamuje svou přítomnost v těle, jako něco odlišného od pouhé otravy jídlem nebo od běžných druhů chřipek.
První orgány, které trpí vypnutím, jsou často ledviny, ale toxin se stejně dobře může rozhodnout pro
plíce nebo játra. Vypadá to, že nemá nic oblíbeného. Nikdo nerozumí kritériu jeho výběru; samozřejmě, pokud vůbec nějaké má. Vzhledem k chemickému složení ricinu mu vědci nepřisuzují žádnou
inteligenci, ale někdy je pro jeho popis používáno slovo prospěchářský. Ať už se slabost projeví kdekoliv, nastane. Hromadí se. Roste geometrickou řadou. Zvítězí.
Není to tak, že ricin by byl přirozeně zlý nebo že by zamýšlel zabít svého lidského hosta. Koneckonců, ať už zabije cokoliv, znamená to jeho vlastní zničení. Není žádný přenos. Není to žádná strategie. Je to chemie a biologie proplétající se v tanci Vzájemně Zajištěné Destrukce (angl. Mutual Assured Destruction - MAD, pozn. překl.: angl. mad = blázen) ve vesmíru jediného lidského těla.
Okamžik, kdy jeho chemie v dostatečné míře prosákne do krevního řečiště, je dnem zkázy. Aniž by
šlo o zastrašování, odvetná schopnost neexistuje.
Jediným protijedem je smrt.
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Nebo zázrak.
Nebo, ve vzácných případech, obojí.

Kapitola 37 - Láska
Když se její oční víčka otevřela, uviděla rozmazaný obraz malého člověka za tlustým sklem, které
způsobovalo, že všechno vypadalo menší. Chvíli jí trvalo, než pochopila hlas, který mluvil. Byl ženský,
známý, ale její paměť byla nestabilní.
Ingrid ležela na boku a krk měla ohnutý natolik, aby mohla vidět okno svých trýznitelů. Všechny je
nenáviděla. Do její místnosti jí nedali ani žádné nástroje, kterými by se mohla zabít. To bylo to nejmenší, co mohli udělat. Uvědomovala si fakt, že se pokusila zabít prezidenta Heliosu. Nebylo pochyb
o tom, že její život - velikosti mravence - bude možná rozmáčknut, což byla skutečnost, která ji ani
přinejmenším neznepokojovala.
Ležela v napůl vědomé ztrnulosti, jedla trošky jídla a pila vodu jen tolik, aby udržela život, zatímco
plánovala svou smrt. Její nejlepší možností bude, jak to viděla, postavit se na konec postele a potopit
se jako labuť na betonovou podlahu. Ten pád by ji měl zlomit krk a ukončit její život; ačkoliv přítomná
možnost paralýzy od krku dolů byla dostatečná k tomu, aby ji odradila… na chvíli.
Ten hlas dál mluvil. Zvedla svou hlavu a rozhodla se k pokusu otevřít druhé oko - což byl výkon,
který byla schopna udělat jen s velkou snahou. Ten, kdo ji sledoval, byl chlapec z konferenční místnosti. Proč je zde? Soustředila se na ženský hlas. Na konci jejích slov byl otazník. Na co se to ptá?
“Ingrid, tady Dr. Moralisová, přivedla jsem hosta, který s tebou chce mluvit. Slyšíš nás?”
Ingrid cítila, jak její hlava přikývla. Také cítila, jak se v ní pohnula energie. Někde hluboko v ní se
pozvedl hlas.
“Dobře. To je Terran Kahn. On je ten chlapec...chlapec, který byl v konferenční místnosti, se kterým jsi mluvila. Požádal, jestli tě může vidět… a promluvit s tebou pár slov. Budeš s ním chtít mluvit?”
Ingrid znovu cítila, že její hlava přikývla.
Dr. Moralisová se otočila na Terrana. “Pohni tímto tlačítkem…”
“Rozumím.” Otočil se k Eleanor. “Můžu jít do její místnosti? Mluvení skrz tento aparát je tak dehumanizující.”
“Jsi si jistý, že to bude v pořádku?” zeptala se Eleanor.
Terran přikývl. “Je to nutné.” Jeho oči hledaly v obličeji Eleanor jakýkoliv odpor.
Eleanor se podívala na Dr. Moralisovou. “Já jsem s tím v pohodě, jestli ty jsi s tím v pohodě?”
Dr. Moralisová trochu nervózně přikývla.
Eleanor vzala Terrana do vestibulu a otevřela ho. “Chystám se odemknout druhé dveře, ale nechám tebe, abys je otevřel a pak za sebou zavřel, dobře?”
“Dobře.”
“Máš… 15 minut, nebo tak. Kdyby ses cítil jakkoliv v ohrožení, já budu tady a otevřu ti dveře.”
Terran vešel do místnosti. Ingrid ho sledovala se směsí zájmu a úzkosti. Trochu se na své posteli
napřímila. Postel byla jediným kusem nábytku v místnosti. Pokoj byl cítit antiseptiky, ale pod tím byl
zemitý pach.
Terran studoval tu místnost. Její dominantní vlastnost: mechanické robotické paže, které se tyčily
nad oknem jako artefakt ze sci-fi filmu. Místnost byla malá, asi 16 krát 20 stop. Nepříliš soukromá
oblast toalety zabírala asi 30 procent prostoru místnosti v jejím zadním levém rohu. Stěny byly udělané z leštěného kamene, takového, který zdobil hroby. Okno, za kterým Terran stál před pár minutami
křivilo postavy Eleanor a Dr. Moralisové, které se obě zdály menší a tmavší. Povlečení a prostěradlo
byly sanitárně bílé, polštáře bledě modré.
Ingrid věděla, že je na sedativech. Její mysl byla trochu grogy a následkem toho slyšela svůj oblíbený povrchní hlas. “Proč jsi mě přišel navštívit?” zeptala se Ingrid. “Měl by ses mě obávat.”
Podlahu místnosti zdobily plastové láhve od vody. Plastová mísa vyskočila do pohybu, když se jí
Terran neúmyslně dotknul svojí botou. Chřestivý zvuk vytvořil úsměv na obličeji Ingrid. “Nejsem dobrá
hospodyně. Omlouvám se.” Trochu se uklonila.
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Terran se postavil u konce postele, zády k oknu, kde je Eleanor a Evelyn sledovaly jako zornička
Kyklopova oka.
“Nebojím se tě, obdivuji tě.” Terran se usmál svýma přátelskýma očima.
“Ty musíš prezidenta opravdu nenávidět,” odsekla Ingrid a podívala se dolů na své ruce.
“Ne, já tě obdivuji za tvou poezii.”
“Ty znáš díla mého manžela?”
Terran přikývl. “Znám obě tvá díla.”
“Já nemám žádná díla.” Ingrid poprvé vzhlédla. Přimhouřila své oči na Terranův obličej jako detektiv při zmatku.
“Já jsem z pouští Turkmenistánu. Kdybys mě znala před šesti týdny, viděla bys mě, jak oprašuju
písek z každé strany literatury, kterou jsem byl schopen najít a která byla přeložena do mého jazyka.
Znal jsem jen jeden jazyk. Můj otec měl tři knihy. Jedna z nich byla Zarámovaný v oknech. On ji přeložil - s pomocí mojí matky - do Baluchianštiny, jen za použití poznámkového bloku a pera. Když oba
zemřeli, byl jsem příliš mladý na to, abych četl, ale ty tři knihy a poznámkový blok zůstaly u mé tety,
která mě vychovávala a já jsem je pak jednoho dne, když mi bylo šest let, našel. Ten poznámkový
blok byla jediná věc z otcovy mysli a matčiny ruky, kterou jsem mohl číst.” Jak mluvil, Terranovy oči se
pomalu pohybovaly po obličeji Ingrid. Byly trochu zalité teplou křišťálovou tekutinou, která čistí všechny zlomky.
“Z toho poznámkového bloku jsem se naučil, co je lidská láska,” řekl Terran. “Nenašel jsem žádné
knihy, které by hovořily o lásce v její skutečné podobě. Láska, ve všech ostatních knihách, které jsem
četl, byla pouze zástupcem významu, který autor ve skutečnosti nechápal.”
“Ty jsi tu knihu četl?” zeptala se Ingrid a její obličej zračil nevíru.
“Četl.”
“Když ti bylo šest?”
“Ano.”
“Proč mi lžeš?”
“Nelžu.”
“Pak jsi nejmladší osobou, která kdy četla dílo mého manžela.”
“Moje pointa je dvojnásobná,” odpověděl Terran. “Zaprvé, dílo tvého muže je také tvým dílem. Nemohl by ho napsat bez tebe; a zadruhé, toto dílo si našlo cestu k nomádům a do jazyka, ve kterém
nikdo nikdy nic nepublikoval. Našlo si svou cestu do mých rukou a naučilo mě lásce. Chápeš?”
Ingrid na Terrana chvíli zírala. Pak pomalu přikývla. Na její tváři se objevil úsměv. Pak sebou trhla.
Po její tváři přeběhl jemný strach a ona se začala hihňat. Pak se její hihňání změnilo na cynický
smích. A pak se další minutu nekontrolovatelně smála. Pomalu se uklidnila, utřela si slzy a podívala se
na Terrana. Když promluvila, místnost zasypal jiný, horlivostí pokřivený hlas. “Ty si opravdu myslíš, že
jí můžeš pomoci? Ona byla bez léků jedenáct let. Snažila se mě potlačit celou svojí mocí, až se nakonec stala tak slabou a křehkou, že já teď v ní povstávám, kdykoliv já chci. Ona je bezbranná.”
“Kdo jsi?” dožadoval se Terran.
“Já jsem rohatý Bůh. Kdo jsi ty?”
Terran ukázal na Ingrid, ústa stažená. “Není žádný Bůh, který žije v druhých za účelem, aby jimi
manipuloval. Ty se opovažuješ nazývat se Bohem? Tvoje nevědomost je zřejmá.”
Ingrid na chvíli zavřela oči a rty se jí třásly. Hluboko v ní zuřil hněv a trvalo jen chvíli, než vyšel z
hlubokých koutů jejího bytí na povrch její kůže a zformoval slova. “Vidím tě stejně jasně jako kohokoliv
jiného v této prdeli zvané země. Ty si myslíš, že jsi výjimečný? V mém království jsi ničím. Mám sluhy,
kteří vykonávají mé příkazy a jsou odměňováni ovocem tohoto světa. Můžeš někomu nabídnout to
samé?”
“Opusť ji.”
“Ach, je to snad tvá chabá snaha o exorcismus? Jak dojemné!” Ingrid plivla na podlahu a utřela si
pusu s ďábelským rozčilením.
Terran na chvíli zavřel své oči a potom obešel postel ze strany. Ingrid ho sledovala a její oči
blýskaly znepokojením. “Ať tě ani nenapadne udělat další krok.”
Terran se pomalu tiše přibližoval. Zvedl své ruce a položil je z obou stran na její obličej a pak mocně promluvil a díval se jí přitom zpříma do očí. “Ty jsi jako měsíc, který zastiňuje slunce a který zapo-
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mněl postoupit dál. Už je čas.” Terran přiblížil své čelo na Ingridino čelo, až se dotýkaly. Ona se začala třást jako někdo, kdo je ve smrtelném záchvatu. Terran se oddálil a mocně ji sledoval. Ingrid se
začala svíjet nějakou pomyslnou bolestí. Stáhla své paže a nohy a kroutila hlavou sem a tam. “Ty
dojemný blázne!” křičela Ingrid. “Ty si skutečně myslíš, že odejdu kvůli tvé titěrné žádosti? Já jsem
rohatý Bůh, copak neslyšíš? Ty jsi prosťáček z písečných dun! Zabiju ji dříve, než dovolím, abys ji ty
nebo kdokoliv jiný používal.”
Terran chytil Ingrid za paže a zatížil je vší svojí váhou, aby ji udržel v klidu. Ona mu plivla do obličeje a zaječela smíchem, který může vyvolat jen ďábel. Terran na ni dál zíral. “Já ji nebudu používat a
v tom je ten rozdíl. Ingrid, vyber si! Ingrid, vyber si!”
Ingrid na něj znovu plivla a její oči byly divoké hněvem. “Ona si vybrala mě. Ty jdi do prdele, školáčku!”
“Ingrid, poslouchej mě, jediné, co dělám, je, že umožňuji volbu. Vybrat si musíš ty sama!”
“Ona si vybrala mě, ty nechutná hnědá pouštní kryso.”
Terran pustil Ingridiny paže, ustoupil a narovnal se. Cítil, že Eleanor a Dr. Moralisová jsou na hraně. Obě byly nakloněné kupředu, tváře přitlačené na silné sklo.
“Já vím, kdo jsi,” řekl Terran klidným hlasem.
“Jednomu to trvá, než mě pozná,” vyprskla Ingrid hněvem. Její oči byly nezaměřené, sliny jí nekontrolovatelně kapaly z koutků úst.
“Vezmi si mě, namísto jí,” oznámil Terran.
Reproduktor zapraskal. “Terrane? Terrane, prosím, pojď zpátky.” To byl třesoucí se hlas Eleanor.
Terran zvedl ruku, ale oči nechal na Ingrid. Jeho paže tvarovala nepochybná slova: Nepřerušujte
mě.
Reproduktor znovu zapraskal. “Terrane, to tě nemůžu nechat dělat. Prosím, přestaň. Pojď ke
mně…”
Terran se otočil a podíval se do okna. V jeho očích byla tak silná výčitka, že to způsobilo, že obě Eleanor i Dr. Moralisová, ustoupily zpět. Šum na pozadí audia podezřele umlknul. Kontrolní kabinu
zaplnilo jen ticho. Eleanor s frustrací několikrát zabušila na okno.
Ingrid pomalu otočila hlavu. Její oči se zaměřily jako čočky kamery. Terran cítil to prohlížení. “Je to
lest?”
“Ne.” Terran zakroutil hlavou. “Ona je prezidentův vrah. Ona bude během pár dní mrtvá nebo nepoužitelná. Já jsem mladý chlapec, který byl požádán, aby vedl nejdůležitější projekt našeho světa. V
kterém nástroji bys raději pobýval?”
“Nezajímá mě, jestli ona zemře. Pořád bude moje…”
“Ne, obchod, který nabízím, je ten, že nabízím sebe výměnou za ni. Ať už si myslíš, že s ní máš jakoukoliv dohodu, ta bude v okamžiku, kdy vstoupíš do mě, skončena.”
“A ty to uděláš svolně?”
“Ano.”
Ingrid se podívala na Terrana jako někdo, kdo dělá zhodnocení sochy, která přesahuje jeho finanční možnosti. “A co chceš na oplátku?”
“Jak jsem říkal. Chci, abys ji opustil. Tvoje domluva s ní, ať je jakákoliv, bude uspokojena.”
Terran se nahnul blíže. “Souhlasíš s mými podmínkami?”
“Jak mám poznat, že mi bude poskytnuta možnost… tě použít?” zeptala se Ingrid hlasem, který byl
jak lstivý, tak divoký.
“Ty jsi ten velký rohatý Bůh, ne? Jak bych ti případně mohl odporovat?”
Ingrid se nemohla ubránit sebe-uspokojujícímu úsměvu. Pak se nemotorně posadila a podívala se
na Terrana se smrtelně vážným výrazem ve tváři. “Musíš mi dát slovo.”
“Já, Terran Kahn, se dávám tobě, výměnou za Ingrid Stutsmanovou. Dělám to svolně a bez dalších
podmínek.”
Terran bez mrkání zíral na Ingrid, obličej se mu ani nepohnul.
Ingridina oční víčka se zavřela. Pak se hluboce nadechla a řekla jednu větu - pomalu, vychutnávajíce si každé slovo. “Společně dokážeme velké věci.”
V dalším okamžiku Ingrid v náhlém záchvatu ohnula svá záda a zakřičela.
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V tom okamžiku Terran ucítil duté přijetí chladné, roztahující se moci. Začala kolem něj kroužit jako
neplodné kořeny hledající útulek v jeho plodnosti. Terran se hluboce nadechl a poskytl té rohaté přítomnosti azyl.
Jeho poslední vzpomínka, než upadl do bezvědomí, byla na Ingrid.
Plakala.

Kapitola 38 - Vlastenec
Liu Huang byl shrbený nad svým pracovním stolem a zíral na obrazovku monitoru, na které bylo po
pravé straně šest obdélníků naskládaných na sebe jako tvárnice. Tváře a ramena šesti Číňanů byly
jejich jedinými viditelnými částmi. Zdálo se, že se všichni ošívají, jak Guvernér Huang mluví. “Opravdu
není žádná jiná cesta, moji přátelé. Trevor Stanton je přítěž. Jeho podezření, jestliže se spolčí s Terranem Kahnem, jenom poroste. Musíme tu rozhodující akci udělat teď. Omlouvám se, že jsem předem
nevysvětlil detaily, ale myslel jsem, že bude lepší to udržet v utajení, dokonce i před vámi.”
Malé hlavy přikývly. Vypadaly jako ptáčata vystrkující hlavy ze svých hnízd.
Huang byl sebejistý. Jeho paže, mocné a silné, zdůrazňovaly to, co cítil, že je důležité, tím, že bouchaly na stůl před ním. Ti účastníci byli jeho klíčoví vládní úředníci v Číně, kteří dohlíželi na energetiku, zemědělství, finance, obchod, zdravotnictví a vzdělávání.
Prasklina, která vznikala pět let, se rozevřela jako obrovská plachta a “větrem” bylo Liu Huangovo
jemné, ale vytrvalé působení proti bez termínovému stavu prezidenství. Prezident Heliosu potřeboval
konečnou délku funkčního období, což bylo něco, na co všichni v Radě Guvernérů rezignovali. Problém byl prostý a jednoduchý - prezident Stanton byl velmi populární. Pár Guvernérů ho chtělo vyhodit
z jeho úřadu prostě z důvodu jeho svévolného zvolení, avšak Vedoucí Koncil to viděl jinak. Většina z
nich.
Prezident Stanton zastával svůj post 10 let a dva měsíce. To byla dlouhá doba pro kohokoliv vyjma
diktátora. Huang a hrstka jeho kumpánů sice před dvěma lety navrhli omezení funkčního období, ale
Rada Guvernérů odložila uzákonění se slovy, že to není naléhavé.
Problém, který Guvernér Huang a jeho společníci měli, byl ten, že nyní, s Terranem Kahnem jako
spojencem, by TRP mohlo vynést Stantona do ještě mocnější role, což by způsobilo, že by se mu
nedalo vzepřít, ani ho sesadit.
V celém Velkém národě se sice objevovaly alternativní strany, avšak jejich vůdci bojovali s vjemem, že jsou zastánci regionalismu nebo nacionalismu. Charakteristická kvalita, kterou Stanton měl,
byla ta, že on byl globálním vůdcem. Nikdo jiný nebyl schopen soutěžit s jeho globálním postavením
respektovaného vůdce. On byl jediným vůdcem s důvěryhodným globálním cejchem, protože on vedl
vývoj koordinované platformy stability, obchodu, vzdělávání, technologie a politického agnosticismu.
Klasický systém dvou stran - konzervativců a liberálů - byl sjednocen do strany přežití, která byla
agnostická a nezávislá. Dokonce ani neměla jméno, ale Trevor Stanton byl v jejím srdci. Byla to strana
přežij nebo zemři. V raných dnech po Sunrotu už neexistovala levice a pravice nebo lobování pro jednu ideologii na úkor druhé. Bylo to o připojení ke středu a přežití, nebo jití do extrémů a osamocené
smrti. Vprostřed stáda bylo bezpečno. Bezpečí bylo tím, co lidé chtěli více než ideologie či vliv. Bezpečí bylo tím, co prezident Stanton chytře poskytoval.
Jakmile existovala platforma bezpečí, tak tím, co světoví občané dál vyžadovali, byl návrat technologií. TRP bylo Stantonem ustanoveno v roce 2027 za účelem oživení klíčových technologií, které byly
žádané v zemědělství, medicíně, vzdělávání, energetice, komunikacích a bankovnictví. Pozoruhodné
svou absencí bylo vojenství.
Prezident Stanton zavedl koncepci “nebudování”, která byla jednomyslně autorizována Radou Guvernérů. Tato koncepce byla konkrétně pro vojenství a znamenala, že žádný stát ve Velkém národě
nemůže začít s vývojem vojenské technologie, pokud to nebude plně podporováno Radou Guvernérů.
Kdyby se o to někdo pokusil a bylo objeveno, že vyvíjí tajnou vojenskou technologii, byl by vyloučen z
Velkého národa. Což by byl krok, který by se rovnal národnímu rozsudku smrti nebo přinejmenším
citelnému scvrknutí.
Byl to silný odstrašující prostředek.
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A také to byl tajný důvod, proč Liu Huang chtěl vykopnout prezidenta Stantona z úřadu.
Guvernér Huang chápal, že kombinace nejmocnějšího muže na zemi - Trevora Stantona - a nejchytřejšího mozku - Terrana Kahna - je vzorec pro absolutní vládu. Byla by to nezničitelná kombinace,
která by způsobila, že sesazení prezidenta Stantona by bylo téměř nemožné. Ve chvíli, kdy byl identifikován Terran Kahn, Liu Huang věděl, že to bude vyžadovat akci. Byl to hořkosladký okamžik rozpoznání. Sledoval testovací video, když byl Terran poprvé objeven. Proroctví bylo jasné a on neměl na
výběr. Jeho země, jeho skvělá země, po něm vyžadovala čin.

Kapitola 39 - Seznam
Kancelář Eleanor byla prořídlá. Byla to největší kancelář ve FRC. Kdysi mívala i cvičebnu. Téměř
všechno, co bylo mechanické podstaty a co nebylo považováno za nezbytné, bylo vybrakováno na
součástky. A tak její rotoped a veslovací trenažér byly vybrakovány před čtyřmi lety. Měla velký pracovní stůl, který byl vprostřed její kanceláře; za ní byla na světle žluté stěně zarámovaná mapa světa
a na vzdálené protější stěně byla roztroušená složitá nástěnná malba, která vyobrazovala neznámou
pláž v Karibiku. Ona více než jednou uvažovala o jejím stržení, ale vždy od toho ustoupila z důvodu,
že to nestojí za tu snahu.
Bylo jednodušší zírat na monitor.
Když Josh vešel dovnitř, vypadal rozechvěle. “Doufal jsem, že tady budeš.” Zavřel za sebou dveře.
“Jak to šlo?” zeptala se Eleanor.
“Inu, já a Liu Huang jsme zapřisáhlí nepřátelé. To je jisté.” Usmál se, posadil se naproti Eleanor,
zkřížil si nohy a trucoval.
“A Terran?”
“Připojil se do mého klubu.”
“Tedy myslím, že to znamená, že jsme všichni na jedné lodi,” řekla Eleanor s dlouhým vzdechem.
“Upřímně řečeno, dokud je v té lodi Terran, tak já taky. On je pořádný hejsek. Jednal s Guvernérem Huangem, jako by to byl puk na ledě. Inteligence je jedna věc, odvaha úplně jiná; a on má obojího
extrémně hodně.”
Eleanor shlédla dolů a zaculila se. “To bych ráda viděla. Po tvém setkání s Guvernérem Huangem
se setkal s Ingrid. Nejdivnější věc, jakou jsem kdy viděla.”
“Co jako?”
“To záleží na tom, jestli věříš v ďábly…”
“Nevěřím,” oznámil s přesvědčením Josh.
“Tedy, Terran skončil v lékařské jednotce a z mojí perspektivy to bylo jako být ve filmu Vymítač
ďábla.”
Eleanor cítila, že Joshovi začíná být konverzace nepříjemná.
“Je v pořádku?”
“Jo, je tam jen pár hodin na pozorování. Jak jsem říkala, omdlel, ale ohromující věc je ta, že Ingrid
vypadá, že je zpátky v normálu.”
Chtěla říci Joshovi více o tom, co viděla, ale přitom věděla, že je nemožné, aby to Josh pochopil,
zvláště tehdy, když to nechápala ani ona sama.
“Jak se vede Stantonovi?” zeptal se Josh.
“Nezlepšuje se a teď, když Nura má stejné symptomy, vypadá to, že bychom tu mohli mít nějaký
nepříjemný virus. Dr. Jensen vyloučil otravu jídlem. Nicméně nastal zajímavý obrat událostí…”
Eleanor měla mučivou touhu říci Joshovi o svém zážitku na schodišti, ale podívala se na nástěnnou malbu. Z nějakého neznámého důvodu jí řekla “ne”.
Vyrušilo ji zaklepání na dveře. “Ano?”
Dveře se tiše otevřely, jen natolik, aby dovnitř mohla nakouknout malá hlava. “Potřebuji s tebou
mluvit,” řekla Sako a její tvář byla napjatá jako kovová mísa.
“Pojď dál,” řekla Eleanor a kynula jí rukou. Eleanor se postavila a přešla k Sako. “Vypadáš… vyděšeně. Co je špatně?”
Sako se podívala na Joshe, který dál seděl v křesle a zkřivil své tělo, aby ji viděl.
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Eleanor chápala váhání Sako. “Joshi, toto je Sako Asuhara, ona je tou, kterou jsem zmiňovala, že
testuje vzorky ricinu. To je v pořádku, Sako, on ví všechno, co se děje.”
Ona se trochu uklonila Joshovi. Eleanor ji prakticky dovedla ke křeslu vedle Joshe a pomohla jí posadit se. “Zhluboka se nadechni a posbírej své myšlenky. Můžu ti nabídnout něco k pití?”
Sako zakroutila hlavou. Dívala se mezi Eleanor a Joshe a zírala na bod na mapě světa, který by
mohl být jejím domovem, ale nyní byl mnohem menší než rozeklaný flek.
“Ten obvaz je natřený ricinem.” Ta slova vyplula ven jako tekuté vodítko.
Eleanor se posadila na stůl a vydechla. “Jsi si jistá?”
Sako přikývla. “Kdo měl na sobě ten obvaz?”
Eleanor se podívala na Joshe a pokrčila rameny. “Zaslouží si vysvětlení. Musím jí to říci.”
Josh slabě přikývl. “Sako, já vím, kdo jsi. Jsi jedním z pokladů FRC, které tu máme. Vím, že bys
chtěla pomoci všemi možnými způsoby, takže to, co se ti chystáme říci, musí zůstat v této místnosti.
Nemůžeš to říci žádné další duši. Rozumíš?”
Sako vypadala, že je v konfliktu. Dívala se mezi Eleanor a Joshe jako někdo, kdo je ztracený v lese. “Jen mi řekněte, kdo měl na sobě ten obvaz. Musím vědět, jestli to byl první obvaz, který měl. Jen
mi zodpovězte tyto dvě otázky. A já potom odejdu. Nemůžu dát žádný slib, že o tom nebudu mluvit.
Udělám cokoliv, abych ochránila své zájmy.” Obrátila se na Eleanor a obličej se jí chvěl. “Je to prezident?”
Eleanor se kousla do rtu a přikývla.
Sako se postavila a šla jako omámená ke dveřím. Eleanor a Josh ji oba následovali. Nechtěli ji nechat odejít, dokud nebudou znát lépe její reakci.
“Sako, podívej se na mě,” dožadovala se Eleanor. “Potřebuji, aby sis sedla a poslouchala nás. Ale
nejdřív potřebujeme vědět všechno, co víš. Dobře?”
Sako se vrátila do svého křesla a neochotně se posadila.
“Já a Josh tě ochráníme, takže se neobávej, že do toho budeš zatažena. V žádné z našich zpráv
nezmíníme tvé jméno.”
“Oni to zjistí!” Sako ukázala prstem na Eleanor a chřípí jí planulo strachem.
“Jestli to zjistí,” vstoupil do toho Josh, “ty budeš odměněna, nikoliv potrestána. Nemusíš se ničeho
obávat.”
Sako se obrátila na Joshe s výrazem naprostého zmatku. “Jestliže se někdo pokouší zabít prezidenta Heliosu a dozví se, že já jsem objevila jeho metody, vy si opravdu myslíte, že budu odměněna?”
Zakroutila hlavou na znamení, že její otázka byla rétorická.
“Sako,” řekla Eleanor, “prosím, řekni nám, co víš. Uděláme všechno, co je v naší moci, abychom tě
z toho vynechali. Máš naše slovo.”
Sako shlédla na své ruce, které se jí kroutily v klíně. “Jestli je to první obvaz, má šanci na přežití.
Jestli byl jeho obvaz už měněn…” hlas Sako se velice ztišil. Slza ukápla z kraje jejího levého oka.
“Nepřežije to. Mrzí mě to.”
“Jak si můžeš být tak jistá?” zeptala se Eleanor.
“Udělala jsem polymerázovou řetězovou reakci, abych lokalizovala a udělala kopie částí DNA obsažených ve vzorku, který jste mi dali. Je to smrtelný vzorek. Jestli expozice byla více než dvakrát
větší ve smyslu koncentrace toxinu než ta, kterou jsem našla, je to smrtelné.” Sako se viditelně třásla.
“S každou výměnou obvazu, zvláště sestrou nebo doktorem, kteří čistí oblast rány a dávají čerstvý
obvaz… Ach, panebože, tak je mrtvý.”
Eleanor se podívala hluboce na Joshe a ucítila studený mráz strachu. Měla pocit, že Bůh najednou
seslal svůj nesouhlas v podobě Sako a plná tíha jeho nelibosti byla najednou zřejmá.
V místnosti nastala dlouhá pauza. Josh promluvil první. “Potřebujeme tuto informaci okamžitě sdílet s Dr. Jensenem.”
“Na tom nezáleží,” řekla Sako a její hlas byl vzdálený.
“Proč ne?”
“Neexistuje protijed. Neexistuje nic, co bychom mohli udělat. Jestli je to smrtelná dávka, tak je mrtvý.”
Sako se postavila. “Myslím, že raději nechci znát žádné další podrobnosti. Ani nemůžu pomyslet
na ty důsledky. Prosím, prosím, nezmiňujte moje jméno,” žádala. “Dobře?”
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“Už jsme ti to řekli, Sako, nezmíníme.” Eleanor utěšila Sako tím, že jí dala ruku na rameno. “Máš
naše slovo.”
“Je ještě někdo… se symptomy?” zeptala se Sako a téměř přitom sebou škubla.
Eleanor zakroutila hlavou. Věděla, že Nura vykazuje podobné příznaky, a přestože jí bylo nějakou
neviditelnou přítomností řečeno, že to spolu nesouvisí, past na dně jejího žaludku jí stejně zabolela.
“Všechno se teď změní…” zašeptala Sako. “Všechno.”
Sako šla ke dveřím s Eleanor v závěsu. Pak se otočila, aby se podívala na Eleanor. “Ještě jedna
poslední věc. Zničila jsem všechny důkazy. Neexistuje žádný obvaz. Všechny testy, které jsem dělala,
jsem vymazala. Nezůstalo nic. Jestli někdy někdo ukáže žalujícím prstem mým směrem, popřu svou
účast a nebude žádný důkaz opaku. To mi věřte.”
Sako vyšla ven na chodbu jako pero bez inkoustu, vedené uspěchanou rukou.
Eleanor se posadila zpět na svůj pracovní stůl. Monitor hlásil, že je čas večeře. Ta pouhá myšlenka
na jídlo přistála jako cihla na skleněném talíři její mysli. “Nejdu na večeři. Díky moc.” Klikla na tlačítko,
aby zrušila tu připomínku.
“Sakra!” oznámil Josh a bouchnul pěstí do své čekající ruky. “Jestli má pravdu a já vím, jakou ona
má pověst, takže ji určitě má… Proč by ho Huang chtěl zabít? S Terranem jsem tomu alespoň rozuměl.”
“To já ne, takže bys mi to mohl objasnit.” Eleanor najednou vypadala šíleně. “Je to všechno součástí toho proroctví, které jsi zmiňoval? Nebo je to něco jiného?”
“Sakra, to kdybych věděl!” Josh se postavil a v zoufalství rozhodil rukama. “Jdu si promluvit s Dr.
Jensenem…”
“A co mu řekneš?”
“Musíme mu to říct, El.”
“Ne… nemusíme.”
“Ale co budeme…”
“Podívej, podle toho, co víme, udělal to on.”
“Dr. Jensen? To je absurdní a ty to víš.”
Eleanor zakroutila hlavou. “Já sama jsem ho zaměstnala… máš pravdu. Jestli to udělal, nechci už
na tomto místě být. Je to příliš bláznivé…”
Josh obešel stůl a objal svoji sestru. Věděl, že je schopná hluboké melancholie. Utišil ji, vědouce,
že to monstrum se někdy mýlí.
“Pojď se mnou, můžeme mu to říci společně.” Josh se jí podíval do tváře a pokýval na povzbuzení.
Eleanor se usmála nejmenším z úsměvů na souhlas. “Ty budeš mluvit, já, myslím, nemůžu.”
Josh vzdychnul. “Já přeci nemůžu nikomu říci o tom, že mám co do činění s ricinem, ne? Myslím,
že kdybych to udělal, budou předpokládat, že jsem to udělal i s prezidentem. Nemyslíš?”
“Pro teď,” řekla Eleanor, “ponechme seznam těch, kdo o tom ví, na nejmenším možném čísle. Teď
je to jen Terran a já. Sako ví jen o lahvičce ricinu - ona neví nic o tom, že to souvisí s tebou ani o jejím
účelu.”
“A Liu Huang,” připomněl Josh. “Můžeme důvěřovat Sako, že bude mlčet?”
“Viděl jsi, jak je plná strachu,” odpověděla Eleanor. “Ta to nikomu neřekne.”
Dalších 10 minut strávili teoretizováním, kdo by mohl být nástrojem, který otrávil prezidenta. Jestli
to nebyla Ingrid, jak tvrdí Marcus a nůž byl čistý, pak kdo?
Byl to krátký seznam mnoha možností: Celý lékařský personál kromě Dr. Williama Jensena.

Kapitola 40 - Pohled historie
Když Eleanor a Josh dorazili, lékařská jednotka byla v plné akci. Zhou a Dr. Moralisová spolu seděly v malé čekárně před sesternou. Několik sester pobíhalo kolem s nervózními, napjatými tvářemi.
Namvar stál před dveřmi do pokoje Nury. Také před pokojem prezidenta stáli dva strážci.
Když Eleanor a Josh prošli dveřmi, Dr. Moralisová se postavila na nohy. “Terranovi už je lépe.
Odešel asi před dvaceti minutami.”
“Dobře, a co Nura?” zeptala se Eleanor.
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“Stále je v bezvědomí, ale stabilizovaná.”
Za Dr. Moralisovou se objevila Zhou a pokývla své tiché pozdravení. Vypadala jako zimní bouře.
“Jak je mu?” zeptala se Eleanor.
“Není mu dobře”, odpověděla Zhou a kroutila hlavou. “Podle Dr. Jensena má něco s ledvinami. Nic
v sobě neudrží. Oni nevědí, co s ním. Obávám se, že ho ztratíme.”
“Kde je Dr. Jensen?” zeptal se Josh.
“Je právě na počítači s nějakými kolegy. Zkoušejí něco vymyslet.”
“V jeho kanceláři?”
Zhou přikývla.
Josh se podíval na Eleanor. “Tak si s ním pojďme promluvit.”
“Vadilo by vám, kdybych se k vám přidala?” zeptala se Zhou.
Josh zaváhal. “Normálně ne, ale my máme jiný program, který je aktualizací situace. Dejte nám 10
minut. Dobře?”
Zhou přikývla, trochu zmatená, a pak šla zpět jako voják na své místo v čekárně. Dr. Moralisová se
k ní připojila.
Dveře Dr. Jensena byly zavřené. Josh na ně třikrát zostra zaťukal svými klouby. Uslyšeli tlumené
“Pojďte dál” a tak opatrně dveře otevřeli.
Dr. Jensen seděl před svým počítačem a prohlížel si nějakou velkou příručku. Měl nasazené brýle
na čtení, díval se přes jejich obroučku, a jak vešli do jeho kanceláře, pokývnul na ně. Josh za nimi
zavřel dveře.
“Bille, vypadáš unaveně, je ti dobře?” zeptala se Eleanor.
“Jsem v pořádku… jen mám starost o prezidenta. Vypadá to, že nemůžu přijít na to, proč je jeho
reakce na antibiotika tak silná.” Sundal si své čtecí brýle a promnul si oči. “Nehodlám věci osladit nebo
malovat narůžovo. On je teď v kritickém stavu a já nemám ve své výbavě žádné nástroje, jak s tím
něco udělat, zatraceně.”
Dr. William Jensen býval kardiologem s titulem z Colorado University Hospital, když byl před sedmi
lety najat, aby vedl lékařskou jednotku ve FRC. V post Sunrotovém světě se dlouho vzdával své specializace. Když technologie vymřely, stejně tak i většina specializací. Specialisté se stali, až na několik
výjimek, všeobecně zaměřenými.
Josh si odkašlal, těžce polknul a podíval se Dr. Jensenovi do očí. “Máme nějaké informace, které
jsou pro prezidentův stav důležité…” naklonil se na své židli dopředu. “Ale než začnu, můžete nám
říci, kolikrát byl prezidentův obvaz - ten zde…” Josh ukázal na svůj krk, „… kolikrát byl měněn od doby, kdy ho má na starosti váš personál?”
Dr. Jensen naklonil svou hlavu v úhlu záhady. “Nevím… snad šestkrát. Dostal v oblasti rány nějakou infekci. Myslím, že to souvisí s jeho celkovým stavem… proč?”
Josh zvedl svou paži. “To se brzy vyjasní. Jak víte, prezident Stanton byl před dvěma dny napaden
zdejším rezidentem. Ona způsobila to zranění na prezidentově krku. Z obezřetnosti jsme čepel toho
nože testovali na toxiny a byla čistá. Nicméně my jsme mysleli, že bude dobré také otestovat jeho
obvazy…”
“Proč?”
“... A když jsme to udělali,” pokračoval Josh, “objevili jsme přítomnost ricinu.” Josh se odmlčel, aby
nechal svá slova zapadnout.
Dr. Jensen zamrkal v nevíře a potom zakroutil hlavou. “Říkáte, že máte důkaz, že prezident je v takovém stavu díky otravě ricinem… otravě, která byla aplikována na obvazy na jeho otevřené ráně? To
tvrdíte?”
Oba, Josh i Eleanor v souzvuku přikývli. Zůstali potichu. Tón v místnosti byl pochmurný a těžký. Dr.
Jensen znovu začal kroutit hlavou. “Smrtelná dávka?”
“Podle vědce, který to zkoumal, ano.”
Dr. Jensen se postavil na nohy. “To je důvod, proč mu selhaly ledviny…” Dr. Jensen se podíval na
Joshe a pak na Eleanor a zamumlal si pod vousy. “Pak je zralý na smrt.”
Dr. Jensen se opět posadil, jako by mu vypověděly nohy. Křeslo pod ním zacouvalo ke zdi za ním.
“Jestli je to, co říkáte, pravda… pak není nic, co bychom mohli udělat, abychom mu pomohli. Zbývá
mu pravděpodobně méně než jeden den. Sakra!”
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Josh a Eleanor zůstali potichu. Nikdo z nich nevěděl, co říci. Dr. Jensen přijel s křeslem zpátky ke
svému pracovnímu stolu, položil obě paže na jeho desku a podíval se na ně s vážnýma očima. “Takže
vy si myslíte, že to udělal někdo z mého personálu?” Najednou přimhouřil oči. “Nemyslíte si snad, že
jsem to udělal já, nebo ano?”
Eleanor se napřímila na židli. “Ne, samozřejmě, že ne.”
“Nemáme důvod tady ve FRC kohokoliv podezřívat,” řekl Josh a jeho hlas utichal do pouhého šepotu. “Ale někdo to dal na jeho obvaz a váš personál má přístup k obvazům…”
“My nedržíme naše obvazy zamčené pod zámkem. Bylo to prosté říznutí… bylo nám řečeno, že je
to úraz při holení.” Zkřížil si paže na hrudi.
“To byla historka na zamaskování,” řekla Eleanor omluvně. “Prostě jsme nechtěli, aby zaměstnanci
věděli o tom pokusu o vraždu. Mysleli jsme, že by to mohlo způsobit paniku.”
“A ten vrah… to je ten jedinec v izolaci, předpokládám?”
Eleanor přikývla.
“Kdo?”
“Ingrid Stutsmanová.” řekla Eleanor zdráhavě.
“Kdo je to?”
“Dělá výkonného ředitele pro Marcuse.”
“Jak víme, že ten nůž nebyl očištěn a ricin na obvazech nebyl reziduum z oblasti rány?”
“Podívejte, je toho mnoho, co nevíme,” připustil Josh. “My tady nejsme proto, abychom na někoho
ukazovali prstem nebo se pokoušeli zahájit vyšetřování. Na to bude čas později. Pro teď jsme jen
chtěli, abyste věděl to, co víme my… což není mnoho.”
Dr. Jensen se podíval na Joshe se smířlivým výrazem. “Kde je v tom všem Marcus?”
“Pomáhá.”
“Ví to?”
“O ricinu na obvazech jsme se dozvěděli právě teď a šli jsme přímo sem. Ještě jsme mu neřekli, že
na obvazech byla nalezena stopa ricinu.”
“Jak jste získali ten obvaz?”
“Marcus ho našel.”
“Ten bastard se musel hrabat v odpadkovém koši…”
“To je způsob, jakým on pracuje,” řekl Josh.
“To nic nemění na skutečnosti, že je to bastard.” Dr. Jensen vzhlédl očima, ale jeho hlava zůstala
zbožná.
Josh vrhnul malý úsměv. “Podívejte, jestli je něco, s čím bychom mohli pomoci, dejte nám vědět.
Všechno sledujte. My to musíme říct Zhou. Tato informace, celá, zůstává tajná.”
“Musím to říci svému personálu…”
“Ne,” řekl Josh rozhodně. “Nic nebude získáno tím, když všem bude řečeno, že pro zabití prezidenta byl použit ricin.”
“A co bude získáno tím, když to bude drženo v tajnosti?”
Eleanor se zavrtěla na židli. “Zaprvé, potlačíme paniku. Vraha budeme držet v domněnce, že není
podezřelý a on možná bude příliš sebejistý a zmýlí se.”
Dr. Jensen bedlivě naslouchal a potom se mu svraštilo čelo. “Máte podezření, že to je převrat?”
Josh zakroutil hlavou. “Jak jsem říkal, my nevíme. Pro teď musíme předpokládat, že ve FRC jsou
agenti, kteří pracují ve prospěch… podvratného živlu, který chce změnit vedení Heliosu.”
“A co Zhou?” zeptal se Dr. Jensen.
“A co je s ní?”
“To ona dávala první obvaz.”
Josh se podíval na Eleanor. “To jsem nevěděl.”
“Když jsme ho poprvé viděli, už měl na krku malý obvaz. Jak jsem říkal, bylo nám řečeno, že to byl
úraz při holení. Symptomy otravy jídlem… to byl důvod, proč jsme byli poprvé osloveni.”
“Musíme jednat se Zhou,” řekl Josh. “Vy se postarejte, aby byl ošetřen, jak jen to je možné. Dobře?
A nikomu o této situaci ani zmínku. Ani Zhou. Ani Marcusovi. Kdybyste měl nějakou otázku nebo nápad, mluvte o tom jenom se mnou nebo s Eleanor.”
Dr. Jensen přikývl. “A co Nura Yonan?”
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Eleanor se trochu zavrtěla při zmínce jejího jména. “Nemáme žádný důkaz, že ona byla vystavena
ricinu.”
“Ale ona má podobné symptomy…” kontroval Dr. Jensen. “Není to pro nás divné, mít tu zároveň
jednoho pacienta s otravou jídlem a jednoho s otravou ricinem?” Dr. Jensen zakroutil hlavou v pochybách.
“Dokonce, i kdybychom věděli, že byla, změnilo by to něco?” zeptal se Josh. “Jen o ni prostě pečujte nejlépe, jak to dokážete.”
“Dobře,” řekl Dr. Jensen a postavil se na nohy. “Uděláme, co je v našich silách a svou pusu budu
držet pod kontrolou. Slibuji.”
Josh a Eleanor se postavili a šli ke dveřím, ale Eleanor se potom vrátila ke stolu a se zájmem sledovala Dr. Jensena. “Vím, že to je tvrdé, Bille. Není nic, co bys mohl udělat.”
“Budu provždy znám jako doktor, který ztratil prvního prezidenta Heliosu.”
“Ne, nebudeš.”
Dr. Jensen, zavinutý ve vině, pomalu zvedl své oči k Eleanor. “Jsem v pořádku… není to jen o
mně… mojí ztrátě… je to ztráta velkého člověka. Mnoho lidí je dnes naživu a musí za to děkovat jemu.” Oči Dr. Jensena se zaleskly. “Já jsem jedním z nich.”
Eleanor přikývla na pochopení a vyšla z kanceláře s těžkým srdcem. Věděla, že má pravdu, ale teprve tehdy, když vyřkl svá poslední slova, tak to pro ni ožilo. Temné časy.
Eleanor chytila Joshe za paži. “Musím doručit zprávu pro Nuru.” A odešla bez vysvětlení.
“Počkám v čekárně…”
Eleanor uviděla Namvara, jak stojí před dveřmi Nury. “Jen ji chci zkontrolovat.”
Namvar se podíval za sebe a potom zakroutil hlavou. “Ona spí.”
“Já vím. Jen ji potřebuji vidět, bude to trvat jen minutu.”
Namvar stál neústupně další okamžik či dva a pak pod pohledem Eleanor ochabl. “Dobře, jednu
minutu. Terran mě požádal, abych ji hlídal.”
“Chápu,” řekla Eleanor s úsměvem. “Nebude mi to trvat dlouho.”
Protáhla se kolem něj a zavřela za sebou dveře. Byla tam převážně tma. Té temnotě odolávala jen
malá stolní lampa. IV kapačka byla jedinou lékařskou technologií v místnosti. Na pravé straně postele
byla jednoduchá dřevěná židle. Eleanor se rozhodla, že zůstane stát.
Shlédla na Nuru a její ruka - řízená nějakým nepoužívaným mateřským instinktem - se dotkla čela
Nury. Bylo teplé. Horečka? To ji znervóznilo.
Byly hlasy, které slyšela, skutečné? Mohla by tato malá dívka mít vědomí někoho, jako je Kristus?
Je ona, Eleanor, náhle v nějaké paralelní realitě, kde mýtus zasahuje do skutečného světa svalů a
kostí a dovádí s takovými, jako je ona? Jestliže ji andělé sdělují svá poselství, může je doručit k uším
Ježíše?
Já už blázním jako Ingrid Stutsmanová!
Eleanor vzala štíhlou ruku Nury, sklonila se a do jejího pravého ucha zašeptala ta čtyři slova, která
jí byla dána ke sdělení. “Vyber si z neznámého.”
Řekla to jen jednou. Pak se odmlčela. Možná, že to bylo díky tomu, že byla Nuře tak blízko, že slyšela její dech, vůni její kůže a vlasů. Ale chtěla najednou říci něco dalšího - svého. Něco, co v sobě
držela příliš dlouhou dobu.
Něco, čemu byla přistřižena křídla a přitom to bylo stále silné a pevné. Něco, co se naučilo být tiché vprostřed konstantního hluku pochyb.
Eleanor zavřela oči a zašeptala ta slova, která vždy chtěla říci takové osobě, jakou by Nura mohla
být. “Vždycky, vždycky jsem tě milovala.”
Políbila Nuru na čelo a odešla. Ta hluboká melancholie, která se s takovou houževnatostí potloukala po jejím těle a jejíž odpověď byla vždy stejná: protože ty jsi smrtelná a jen to!
Ta se zvedla. Oddělila se od ní jako mrak odtržený od vrcholu hory.
Důvěra znovu přinesla účel.
Vprostřed pohromy a temnoty, vprostřed kalem zaplněné paniky, mohl vstoupit klidný prostor mezi
závorkami a zformovat polibek se zavřenýma očima a otevřeným srdcem.
Když došla ke dveřím, pomyslela si, že cítí radost tisíců úsměvů v souzvuku, který není odrazen
betonovými zdmi schodiště.
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Kapitola 41 - Já jsem?
Terran Kahn shrnul vlasy z očí Nury. Bylo to poprvé, kdy ji viděl bez copů. Věděl, kým ona je pod
všemi buňkami a prvky. Ona je vědomí tak starobylé jako žádné jiné, které tu kdy žilo. Zakulacené a
očištěné jistou rukou času. Ona by měla být někde jinde a ne bojovat s bolestmi nešikovného těla,
které je tak svěřené životu, že nemůže rozpoznat to, co nese.
(Nádoba diamantů by měla znát svůj obsah.)
Ironie a krása byla v tom, že Nura Yonan neznala svůj pravý vnitřek.
Vzal její pravou ruku do své a stiskl ji. Její oči krátce zamrkaly. Její vyzařování bylo nepopiratelné.
Jistá Terranova část poznala to, co by cítil každý člověk - touha být s ní byla nepopiratelná. Ona byla
magnetem otvírajícím každé srdce.
Namvar tiše zaklepal na dveře a strčil svou hlavu do místnosti, jeho hlas byl tichý, klidný a jistý.
“Dr. Jensen cítí, že bys teď měl odejít.”
Terran zůstal soustředěný na tvář Nury, která tu ležela v bezvědomí. Mohl vidět stopy křtu. Zůstaly
na ní jako symboly starobylého jazyka, kdy významy nebyly omezeny do vlnění písmen. Mohl číst ten
zážitek. Aktivovalo ji to, ale bylo to příliš mnoho pro její jemný nervový systém. Byla obětí poslání,
které vyžadovalo její dary příliš brzy. Život může požadovat to, co potřebuje, obzvláště když je to duše
Krista.
Tvárnost pod kovem, tak byla Láska inkarnována.
“Nejsem připraven. Ještě ne.” Řekl Terran tiše.
Namvar přikývl a bez zvuku vycouval z místnosti.
Terran zavřel oči a dal svou ruku na její čelo. Bylo nenormálně teplé, vlhké na dotek. Nura se se
slabým zamumláním zavrtěla. Terranova ruka byla jako proutek hledající pod povrchem životodárnou
vodu.
Oční víčka Nury se chvěla jako ve snu a potom se otevřela a její oči zíraly na Terrana. Byly klidné,
avšak nejisté, co zří.
“Ty jsi?” zeptala se Persky.
“Já jsem Terran Kahn.”
“Já jsem?”
“Ty jsi Nura Yonan.”
Pevně k sobě přitiskla rty, jako by se pokoušela zformovat slovo. Její oči klouzaly po okruhu jejího
optického vesmíru, až nakonec znovu spočinuly na Terranově čekajícím obličeji.
“Proč jsem zde?”
“Pamatuješ, když jsi přišla spasit celou rasu?”
Oči Nury se na okamžik zavřely. “Pamatuji.”
“Tentokrát jsi přišla, abys spasila jediného člověka.”
Její oči se otevřely šířeji. “Tebe?”
Terran zakroutil hlavou. “Ne. Ten člověk je v místnosti vedle tebe, hlídaný bezpečnostní stráží. Jeho jméno je Trevor Stanton. Je velmi nemocný. Brzy zemře. Potřebuješ pracovat rychle, abys ho zachránila.”
“Terrane?”
“Ano?”
“Proč jsem tady, abych zachránila jediného člověka? Je tolik těch, kteří jsou ztraceni.”
“Tento člověk tě nahradí.”
Nura se usmála. “Ach, takže už mě nebude zapotřebí…”
“Ty jsi rozpětím křídel mocné vize. Tebe bude zapotřebí vždy. Ale tento člověk, ten, kterého zachráníš, on teď vede tento svět. On je tím jediným, který je pro tento čas… toto místo.”
Ona se odvrátila a promluvila ke zdi. “Jsem ráda, že to nejsem já.”
Terran se usmál její sentimentalitě.
“Cítím se divně,” řekla Nura. “Cítím se tak… obsažena. Ten svět tady je tak malý.”
“Pomůžu ti to pochopit. Časem se tomu přizpůsobíš.”
“Jak zachráním tohoto člověka, toho Trevora Stantona?”
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“To je pro všechny mystérium. Setkáš se s odporem. Jeho nepřátelé jsou mezi námi. Většina z
nich je neviditelná. Toto je symbolická bitva, Nuro. Ve skutečnosti to není jen jeden člověk.”
“To nikdy není, že?” Podívala se na strop, ale její oči vypadaly, že jsou zaostřené na něco mnohem
vzdálenějšího.
Terran zakroutil hlavou. “Ne tam, kde jsi zainteresovaná.”
“Máš radu?”
“Tady je všechno pomalé, husté, chráněné a vychytralé. Obvod je zadrátován tak, aby bral a chránil, nebo použil a opustil. Láska je tu známa také tímto způsobem.”
“Jak je to možné?”
“Zapomněla jsi na toto místo?”
Nura se podívala na Terrana a její výraz byl najednou těžký. “Ano.”
“Zde je moc dána starým a brána mladým. Pamatuj si to.”
“V mém světě tomu není příliš jinak.”
“Ano, až na to, že tvůj věk v tamtom světě a v tomto světě jsou od sebe tak odlišné jako noc ode
dne.”
“Terrane?”
“Ano?”
“Kdy začnu?”
“Já tě teď opustím. Ty seber svou sílu. Až budeš připravena, začni, ale musí to být brzy.”
“Proč to děláme tímto způsobem… tentokrát?”
Terran se při té otázce usmál. Položil svou ruku na její čelo a s velkou něhou ji pohladil. “Protože
už jsi příliš pochopena.”

Kapitola 42 - Zmaření
Evelyn Moralisová ležela na provizorním lehátku v čekárně před sesternou v lékařské jednotce a
marně se snažila usnout. Dva strážci stáli poblíž dveří místnosti prezidenta Stantona, zatímco ten
ležel připojený ke všem monitorovacím technologiím, které FRC vlastnila. Sestry nepřetržitě kmitaly
dovnitř a ven z jeho místnosti.
Jak noc pokračovala, aktivita se zmenšovala. Jeden strážce odešel spát do neobsazené místnosti
za vedlejšími dveřmi. Jedna sestra odešla ze služby. Namvar zůstal před místností Nury, seděl na židli
a psal si do poznámkového bloku v kožené vazbě. Jeho ponížení bylo jisté, protože Terran mu řekl, že
Nura bude brzy propuštěna. Dr. Jensen byl příjemně překvapen, že se tak rychle zotavila.
Prezident Stanton s každou další hodinou pokračoval v klesání hlouběji do nebezpečí. Dr. Jensen
řekl svému personálu, aby se soustředil na zajištění prezidentova upokojení. Když to bude nutné,
zvýšit dávku sedativ, aby se mu ulevilo od bolesti. To byla, jak to komentovala jedna sestra, strategie
hospicu.
Nura se posadila v posteli. Bylo dobře po půlnoci. Měla na sobě nemocniční roucho, které bylo příliš volné pro její konstituci. Jak se blížila ke dveřím, viděla stíny, které se pohybovaly pod střepinou
světla na spodku dveří. Pustí ji stráže u prezidentova pokoje dovnitř? Nepravděpodobné. Bude potřebovat lest.
Nura pomalu otevřela dveře. Namvarovu pozornost upoutalo bolestivé zavrzání. Zamžoural do
temné štěrbiny ve dveřích, položil svůj poznámkový blok na podlahu a vešel do pokoje Nury.
“Já musím jít navštívit Trevora Stantona,” vysvětlovala Nura. “Můžeš mě dostat do jeho místnosti?”
Namvar zíral na Nuru. Terran ho instruoval, aby splnil všechny její příkazy. Vzdorovitě přikývl, nejistý, proč by nemocná dívka měla navštěvovat prezidenta, který zjevně umíral.
“Dej mi minutku,” zašeptal Namvar se zdviženým prstem. “Až mě uslyšíš říkat slovo hodinky, bude
to moje kódové slovo, že cesta je volná. Pak můžeš jít do jeho pokoje. Rozumíš?” Namvar pokýval
hlavou.
Nura přikývla. “Rozumím. Počkám na tvoje kódové slovo.”
“Kolik času budeš potřebovat v prezidentově místnosti?”
Nura naklonila hlavu. “Já nevím.”
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“Sestra u něj byla asi před pěti minutami. Máš pravděpodobně asi deset minut, než ho půjdou
zkontrolovat. Jakmile přijde sestra a najde tě tam, vyprovodí tě ven.”
“Rozumím.”
“Můžu udělat ještě něco?” zeptal se Namvar.
“Tvoje pomoc je dostatečná. Děkuji.”
Opustil její pokoj a přidržel za sebou dveře tak, aby minimalizoval jakýkoliv zvuk. Nura se přiblížila
ke dveřím a zastavila se, aby naslouchala. Slyšela, jak se Namvar s někým baví o čase. Pak uslyšela
kódové slovo a otevřela dveře. Ty hlasitě zaskřípaly a strážce, který k ní byl zády, se otočil zrovna ve
chvíli, kdy se pokoušela vstoupit do pokoje prezidenta Stantona.
Strážce natáhl svou paži. “Ne, nemůžeš jít dovnitř. Stůj!”
Namvar vyrazil a postavil se mezi Nuru a strážce. “Počkej!” řekl strážci a pak se otočil na Nuru.
“Můžu ti pomoci něco najít?”
Nura stála v napůl otevřených dveřích k prezidentu Stantonovi. Na tváři měla zmatek. “Chci vidět
Trevora Stantona.”
Strážce předstoupil. Byl to velký muž, asi 35 let. Nakrátko ostříhaný, zrzavé vlasy, kulatá hlava, zarostlý vousy. Slovo ostrý popisovalo dobře jeho obličej. “Tam nemůžeš jít, děvčátko. Ty musíš zůstat
ve své místnosti, nebo být dospělými odvedena jinam. Takové mám příkazy.”
“Není jiné místo, kam bych chtěla jít,” vysvětlovala Nura.
Strážce vzal Nuru za ruku a vedl ji zpět na chodbu. “Musíš zůstat tady nebo ve svém pokoji.”
Strážce byl pevný a jednoznačný.
Strážce se otočil na Namvara a doufal, že mu pomůže. “Můžeš jí to vysvětlit? Prezident je velmi
nemocný a nemůže mít žádné návštěvy.”
Namvar promluvil svou nejlepší perštinou. “Tento muž je strážce prezidenta Stantona. On tě nenechá projít. Dokud je zde, nedostaneš se dál. Je důležité, abys viděla prezidenta?”
“Je.”
Namvar se podíval na strážce. Byl příliš velký, než aby ho přemohl a Namvar byl příliš starý. Kromě toho strážce měl zbraň. Kdyby Namvar udělal něco, co by mohlo být pokládáno za nebezpečné,
mohl by být vyveden za hraniční bránu areálu a vypovězen z FRC. On a Sanjur už i tak byli na tenkém
ledě.
“Nuro, budu zpátky za deset minut. Potřebuji pomoc. Mezitím se vrať do svého pokoje a počkej
tam na mě.”
Nura přikývla a odešla čekat zpět do svého pokoje se skřípajícími dveřmi.

Kapitola 43 - Sestry
Sanjur nebyl schopen usnout. Obvykle usínal snadno, ale této noci ne. Slyšel, jak se otevřely dveře
zrovna ve chvíli, kdy se díval na své hodinky. Věděl, že je pozdě. Věděl, že Namvar stráží Nuru a že
jeho směna začne za čtyři hodiny a jedenáct minut. Bylo už téměř 2 hodiny ráno. Přestože by měl být
unaven, nebyl. Když slyšel otevření dveří, pomyslel si, že je divné, že by Namvar byl tak brzy zpátky.
Vstal z postele a setkal se s Namvarem na chodbě.
“Děje se něco?” zeptal se Sanjur.
“Potřebuji tvou pomoc.”
“Moje směna začíná za…”
“Potřebuji tě teď.”
“Proč?”
“Potřebuji odstranit strážce… možná dva. No tak. Pojďme!”
“Prosím, řekni mi, že si děláš srandu.” Sanjur se opřel o stěnu a založil si ruce na hrudi. Scénář,
který mu Namvar sdělil, nebyl příliš motivující.
“Nura chce strávit nějaký čas s prezidentem Stantonem…”
“To je ta samá holka, co měla horečku. Víš, že nás zastřelí?”
“Terran mi dal velice konkrétní instrukce, abych pomohl Nuře. Konkrétně řekl, za každou cenu.”
Namvar zíral na Sanjura. “Mně to stačí. Jdeš nebo ne?”
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“A co zbraně? Nemáme vůbec nic.”
Namvar si ukázal na hlavu. “Přines pásku. Překvapíme je. To stačí.”
Sanjur pokrčil rameny. “Jen se ujistěme, že jejich pistole nepřekvapí nás.”
O minutu později šli ti dva přátelé rychle prázdnou chodbou do lékařské jednotky. Když tam dorazili, svůj plán měli již zosnovaný. Namvar zaměstná strážce konverzací, zatímco Sanjur půjde za něj do
místnosti, kde spí druhý strážce. Sanjur vezme jeho pistoli. Potom odzbrojí strážce na chodbě. Svážou
ho a Namvar mu vezme pistoli. Až vyřadí oba strážce a Sanjur a Namvar budou mít zbraně, Nura
bude eskortována do pokoje prezidenta Stantona.
Jejich plán fungoval s pozoruhodnou efektivností. Spící strážce hlasitě chrápal, když si Sanjur přivlastnil jeho zbraň. Pak šel do chodby a přitiskl její chladnou hlaveň na záda strážce na chodbě, který
se bavil s Namvarem o té divné “náměsíčné dívce”. Ale jeho smích zhořkl, když zjistil, co se děje.
Nejdřív se chtěl hádat, avšak Sanjur ho omráčil do bezvědomí krátkým, ale mocným úderem do zátylku hlavy pažbou jeho nově získané pušky. Svázali mu dohromady ruce a nohy a pásku mu omotali
taky kolem hlavy, aby mu zakryli ústa. Pak ho odtáhli do zásobárny, která byla dál na chodbě, a zavřeli dveře.
“Musím jít zkontrolovat zdravotní sestru a Dr. Moralisovou,” řekl Namvar a těžce dýchal. “Ujistit se,
že nic z toho neslyšely.”
Sanjur přikývl. “Já zůstanu s tím chrápajícím. Ty doveď Nuru tam, kam chce.”
Namvar kráčel chodbou k sesterně. Všude bylo ticho. Nesl AK-47 jako voják a dával si pozor, aby
měl svůj ukazováček na spoušti uvolněný. Žádné nehody.
Dr. Moralisovou našel v čekárně. Spala. Jediným zvukem v místnosti bylo bzučení pumpy akvária.
Když Namvar přišel do pokoje Nury, pokynul jí, aby ho následovala. Velice pomalu otevřel dveře do
pokoje prezidenta Stantona. Mladá sestra, která byla na odchodu z pokoje, vyjekla, když uviděla Namvara. “Vy tady nemáte co dělat,” řekla. “Musíte odejít, hned!”
Podívala se za sebe na prezidenta Stantona, který sebou škubal bolestí. “Žádné návštěvy!” zašeptala mocně. Pak shlédla dolů na jeho staženou zbraň. “Kde je Jim?”
Nura se protáhla za Namvarem a téměř plachtila k prezidentovi Stantonovi. S každým krokem, který udělala, sestra opakovala, že Nura musí opustit pokoj. Když byla Nura na místě, usmála se na Namvara. “Teď nás můžeš tady nechat.”
Namvar ukázal svou puškou sestře, aby ho následovala, ale Nura natáhla svou ruku. “Ráda bych,
aby ona tady zůstala.”
Sestra těkala pohledem mezi Namvarem a Nurou v naprostém rozčarování. Raději chtěla zůstat s
Nurou než následovat nějakého ozbrojeného muže, jako je Namvar, na chodbu.
Sestře Kim Andersové bylo 28 let a ve FRC byla jen osm měsíců. Její otec George byl známý počítačový inženýr a učil ve FRC. Kim byla ve všech směrech excelentní sestrou. Když udeřil Sunrot, bylo
jí 16. Její starší sestra byla lékařkou a zemřela v jejích rukách třetího dne Sunrotu. To povzbudilo její
vlastní touhu stát se lékařkou, ale pozice sestry bylo to nejzazší, kam se dokázala bez nástrojů, vzdělání a technologie dostat.
Kim sledovala Namvara, jak couvá ze dveří a když cvakl zámek, podívala se na Nuru. “Proč jsi
zde? Co chceš?”
“Zachránit ho.”
Kim zmateně zamrkala. “Jak… jak to chceš udělat?”
“To nevím,” přiznala Nura. “Řekni mi, co si myslíš, že mu je.”
Kim přišla trochu blíže. “My nevíme. Může to být otrava jídlem nebo nějaký super virus.”
“Co je toto?” Nura máchla rukou směrem k blikajícím světlům a monitorům.
“To monitoruje jeho krevní tlak, dýchání, teplotu, srdeční pulz a zásobuje ho to tekutinami a nějakými léky proti bolesti.”
“Můžeš to pro mě všechno odpojit?”
“Ne… “ Kim zamávala rukama a divoce zakroutila hlavou. “Ne, proč ode mě takovou věc žádáš?
On už je ve dveřích smrti, jestli mu chceš pomoci, odejdi.”
“Zlepšuje něco z toho jeho stav?”
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Kim se podívala na všechno to zařízení, kousla se do rtu a zakroutila hlavou. “On se stále zhoršuje.” Ve slabém osvětlení pokoje se její oči zaleskly. Prostor kořenilo pípání, které bylo strašidelně synkopované s občasným zasténáním prezidenta Stantona.
“Když ho tedy odpojíme, jak mu to ublíží?” zeptala se Nura.
“Kdo jsi?” Kim konečně našla tu otázku, kterou se pokoušela zformovat od doby, co je Namvar nechal o samotě.
“Já jsem Nura Yonan. A kdo jsi ty?”
“Kim… Kim Andersenová. Jsem tady sestra… ve FRC.” Přišla o krok blíže. Nura byla na pravé
straně prezidentovy postele; Kim byla u nohou postele. Prezident ležel na zádech pod čistým bílým
prostěradlem a bavlněnou přikrývkou. Jeho paže bezvládně ležely po stranách s kořeny připojených
hadiček.
Nura sledovala prezidenta a přitom mluvila. “Každý orgán v jeho těle bojuje o přežití. Je to, jako by
každá část jeho těla byla pomalu vypínána. Tyto monitory jen blikají svými světly a dělají hluk jako
bezradné omluvy. Tak je vypněme.”
Nura se usmála, když Kim začala vypínat monitory. Když to udělala, místnost byla tišší a trochu
tmavší.
“IV mu dává léky proti bolesti,” řekla Kim tiše. “Tu bychom měli nechat zapojenou.”
“Ráda bych ho odpojila od všeho, kromě tebe a mne.”
Kim plně nechápala, proč následuje instrukce té mladé dívky, která ještě před několika hodinami
byla lékařským personálem považována za stejný případ jako prezident. Proč to dělám? Proč odpojuji
jeho IV? Budu propuštěna. Přestaň!! Ale nemohla přestat, podobně jako nemohla pochopit, proč naslouchá Nuře Yonan.
“Myslím, že nejsem dost silná na to, abych podržela jeho hlavu nahoře. Můžeš to udělat, Kim?”
Kim se podívala na prezidenta a potom na Nuru. “Ty chceš, abych mu podržela hlavu?”
Nura přikývla. “Ve svém klíně. To bude nejlepší.”
“Ty po mně chceš, abych si k němu lehla do postele a podržela mu hlavu ve svém klíně?”
“Ano, já ti pomůžu.” Nura začala shrnovat přikrývky z postele a pokynula Kim, aby si vlezla do postele.
Kim zakroutila hlavou. “To nemůžu udělat… myslím, že dělám velkou chybu…” Začala si pohrávat
s jedním z monitorů. “Musím ty věci znovu zapojit.”
“To nebude jako s Karen.” Hlas Nury se prořezával do místnosti jako dělící čepele, které jsou pod
prahem viditelnosti.
Kim ztuhla. Jako automat pomalu otáčela hlavou, aby zapíchla své oči do Nury. “Jak to víš o mé
sestře?”
Prezident Stanton hlasitě zasténal do ticha místnosti.
“Prosím, Kim, není mnoho času,” řekla Nura. “Pomoz mi.”
Celou dobu, co se Kim nutila do postele a zvedala hlavu prezidenta Heliosu do svého klína, znovuprožívala smrt své sestry. Co to s ní to dítě dělá? Co se to děje? Jak může případně vědět o smrti
její sestry? Jen ona to ví! Jen ona a její mrtvá sestra! Nikdy to ani jediné duši neřekla!
Třetí den Sunrotu byly v Denveru silné větry, které sestoupily z hor, rozpoutané superbouřemi, které se zformovaly v Pacifiku. V té době všechny komunikace selhaly. Bouře byla překvapením. Hory
skrývaly její přibližování.
Občané Denveru byli stále v šoku ze zpráv o absolutní destrukci v celém světě. Jejich město však
bylo převážně nedotčeno, kromě ztráty elektřiny a komunikací. Cítili, že měli štěstí, ale nevěděli, co se
na ně připravuje ze západu. Sunrot byla mnoha fázová událost, jejíž destruktivní řetězec příčin a následků způsoboval devastaci po několik následujících měsíců.
Kim a Karen Andersonové byly ponejprv dobrými přítelkyněmi, teprve potom sestrami. Ačkoliv jejich narození dělilo 10 let, byly si vždy blízko. Karen z velké části vychovávala Kim, poté co zemřela
jejich matka. Kim bylo šest let, když její matka zemřela na rakovinu. Jejich otec byl vládní dodavatel v
oblasti aeronautiky. On musel cestovat a pracovat z vyššího důvodu světového míru. Karen, její jediný
sourozenec, se stala její náhradní matkou.
Dokonce i poslední tři roky života její matky, když ona bojovala s rakovinou, Karen pozvedala rodinu a nesla ji na svých bedrech, umožňujíce zdání řádu a rodinné lásky. Andersonovi žili v bungalovu v
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Park Hill, naproti Městskému Parku, poblíž Planetária. Bylo to krásné místo a vzhledem k tomu, že
jejich rodina byla jen čtyřčlenná, nepotřebovali velký dům a díky tomu, že neměli žádné kluky, zahrada
nebyla při Andersonově rozhodování směrodatná. Chtěli cítit pulz města a být tam, jak jejich otec
mnohokrát říkával, kde “žije mozek města.”
Ráno 24. června, to, co začalo jako klidný, křídově zbarvený den, najednou potemnělo. Temnota
se ozřejmila během několika minut. Obrovský stín - hologram zmatku - zalil celé město. Bylo to tak
zlověstné, že když Kim vyšla ven a vzhlédla vzhůru, vzdychla. Její otec byl někde v Novém Mexiku a
ony neměly způsob, jak s ním komunikovat. Kim a Karen byly samy. Zavolala svoji sestru na ulici.
Mnozí jejich sousedé byli také venku, fascinovaní hněvivým vzhledem oblohy.
V jednom okamžiku byl vzduch tak rozmazaný od úlomků, že Kim a Karen byly fascinované jeho
neprůhledným přítmím, tvořeném odstíny hnědé a olivové. Pak uviděly v temnotě vzdálené záblesky.
Když udeřily první větry, vběhly dovnitř. Kim v dálce viděla, jak se ve stínu mračna úlomků, které je
brzy pohltí, na ně valí stromy a auta.
Sestry běžely dolů po schodech a křičely, řvaly nad absolutní destrukcí, která je zachvacovala ve
zpomaleném hororu. Neměly žádná světla, kromě svítilny, kterou měla Karen. Svítila dolů po schodech. Jejich střecha už se hroutila. Křik na ulici přidával na hororu.
Jakmile byly dívky dole, běžely do vinného sklípku. Ten byl původním majitelem v 60. letech zpevněný. Víno tam nebylo žádné. Cihly byly silné a vzduch chladný. Betonová podlaha jim posloužila jako
gauč. Dívky se třásly strachy, když slyšely, jak je dům oddělován hněvivým bohem, který se podle
všeho přiklonil k absolutní destrukci. Když je bouře ničila, Karen držela Kim u sebe a dokola opakovala, “Ty jsi v pořádku, malý andílku. Ty jsi v pořádku. To pomine. Brzy to bude pryč. Uvidíš.”
To byla slova, která ona potřebovala slyšet od svojí matky a Karen jí je doručila se stejnou hloubkou a rozsahem. Snesly se na ni jako přikrývka. Karen ji vždycky nazývala “malým andílkem”, když se
ji pokoušela ukonejšit.
Věc, která překvapila Kim nejvíce, bylo to, jak vprostřed té bouřlivé pohromy - jejího zuřivého hlasu
a chaosu hrozícího smrtí ze všech stran - si k ní nějak našel cestu tlukot srdce její sestry. Její hlava
těsně nad ním odpočívala. Bušilo silně a ty tupé, rychlé údery, podobné krokům na dřevěné podlaze,
nějak vešly do její mysli.
Jedno ucho k životu.
Druhé ke smrti.
Kim cítila, že je ve dvou světech, které již nemůžou být odlišnější.
Jediné, co mohla dělat, bylo přitisknout se tak blízko ke své sestře, jak jen to bylo možné, zavřít oči
a přát si, aby taky nějak mohla zavřít svoje uši. Pamatovala si kolébání své sestry. Její ruku na zátylku
své hlavy. Jak se jí těsně držela. Jak se její dech mísil s jejími dlouhými vlasy, aby zformoval vůni
domova. To všechno byly faktory, které hrály roli v její touze žít. Cítila je.
Pak něco ucítila. Nejdřív to byl malý vzdech a rychlé přitažení paží, které ji držely. Pak je cítila.
Cihly, které na ně padaly jako ledové kroupy. Byly kamenovány - mučeny Přírodou. Kim ztratila vědomí. Když potom otevřela oči, cítila lepkavou tekutinu života, stále teplou, jak se shromažďuje na jejím
rameni. Nechápala, co se stalo. Šok rozprostřel svůj plášť obezřetnosti, ustanovený starobylou dohodou mezi mozkem a vědomím. Těžce se pohnula. Spadla cihla. Zvuky už utichly. “Karen?” bylo první
slovo, které vyřkla.
Převážně ho zamumlala, ale její myšlenka byla jasná. Pokusila se posadit. Další cihly spadly. Další
krev kanula. “Karen?” Už bylo jasněji, ale stále šero od prachu, sazí a suti; vzduch byl dusivý. Rozkašlala se. Další krev. Odkud se bere? Necítila žádnou bolest. Prosím, ať je to sen!
Ozvalo se zasténání. Její ruka v mžiku vyrazila dopředu. “Karen?”
Její smysly se náhle znovu aktivovaly, jako by spínač byl zapnut a ona si vzpomněla. Na všechno.
Rychle odhazovala cihly a dávala si pozor, aby je házela dost daleko. Následovala to sténání, které
bylo pohřbené pod sutí. Bylo to jako nevinné kopání do skořápky z vnitřku vajíčka. Ale toto nebylo
zrození.
Její sestra Karen krvácela, bezmocná na podlaze. Hadrová panenka ve zmatku. Kim se k ní prohrabávala a pokoušela se zpracovat to, co vidí. Nějaký cenzor předstoupil a odházel pryč cihly, narovnal její pozici, odstranil krev, zapnul jí košili, smetl vlasy z očí a špínu z obličeje. Pak se natáhla k té
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části Karen, kterou milovala a hmatala pulz. Ten buben, který odděluje život od smrti. Tloukl mělce ve
zmatku jednokřídlé můry.
“Karen, neopouštěj mě!”
Myslí jí bleskla jediná myšlenka jako neónový nápis: Ona nesmí zemřít s hlavou na cihlách. Zdá se
to jako podivná myšlenka, když se vezmou v úvahu okolnosti, ale i tak ji uchvátila. Zkřížila si nohy,
udělala kapsu pro hlavu své sestry, umístila ji tam a pohladila ji po tváři. Několikrát zakřičela, aby někdo přišel na pomoc, ale věděla, že je to marné. Hustý vzduch jakoby pohlcoval její hlas.
Všichni byli ve stejných, temných spárech.
Nebylo pomocníků pro bezmocné.
Kim uvažovala, že vyběhne nahoru po schodech pro jejich brašnu první pomoci, ale žádné nahoru
neexistovalo. Vnímala oblohu - šedou, chladnou a tak těžkou. Byla jako hořká tíha pavučiny z kanónového bronzu. Ten pocit se k ní přilepil.
Karen se pohnula jen jednou během doby, kdy odpočívala v klíně Kim. Kim nadávala, že má oči
zalité slzami. Nemohla vidět. Nemohla si utírat slzy a další se hrnuly. Její vize byla impresionistická Monetova. Pomyslela si, že Kareniny oči se na chvíli otevřely. Prchavě. Poslední sbohem. Žádná snaha o slova nebo stisknutí ruky. Ale její oční víčka byla otevřena valouny pěstí její duše. Kim je mohla
cítit, i přesto, že její vlastní oči se topily v slzách.
Pak hlava Karen ochabla. Umyla obličej své sestry slzami. Pokolébala ji tak, jak ona sama byla kolébána mnohokrát. V té prázdnotě obklopené smrtí a destrukcí se v ní něco usadilo a zformovalo se
do vůle žít. Byl to vzdor vůči silám, které jí vzaly sestru, matku a dost možná - obávala se - i jejího
otce. Věděla, že i ona je zraněná. Nevěděla a nezajímalo ji, jak těžce. Na tom nezáleželo. Ona bude
žít. Ona bude vzdorovat té věci s názvem smrt. Zvedne na ní prostředníček a odejde. Nechá ji stát
vprostřed suti, mnout si bradu a uvažovat, jak jí Kim přelstila.

Kapitola 44 - Jedna minuta
Někdy můžou být sny upozorněními. Bez množství závojů zakřičí své instrukce. Jsou přímé, nefiltrované strážcem, který rozhoduje o velikosti štěrbiny obrazovky.
Jindy se může sen klikatit naší myslí s tajemnými intonacemi a narážkami na věci, které mají teprve přijít.
A málokdy sny můžou být vnitřkem událostí, které se dějí ve vnějším světě. Jakási zaprášená část
mysli interpretuje to, co sytí pět smyslů, protože mozek není vědomý. Když se to stane, mysl má svobodu rozvést a roztočit své příběhy aproximace. Tyto sny se vznáší v rozvlněných vírech podvědomí.
Jejich prospěch? Jsou zapamatovány a je nemožné je ignorovat.
Prezident Stanton měl vprostřed své smrti takový sen.
Ve svém snu přišel do kulaté místnosti, ve které se nalézal starý muž přesně v jejím středu. Ten
muž byl věkem shrbený. Jeho kulatá záda byla v kontrastu s jeho nastavenými údy, které byly převážně skryté mohutnou fialovou róbou. V centru toho muže, kde by mělo bít jeho srdce, byla díra.
Stanton se mohl dívat skrz toho muže a vidět zadní část místnosti.
Nebylo jasné, jak se Stanton do té místnosti dostal, ale pouhý fakt, že tu byl, stačil. Díra v tom člověku ho z nějakého důvodu fascinovala a tak se přiblížil k tomu muži a pokývnul. “Pod jakým jménem
jsi znám?” zeptal se Stanton.
“Já nemám jméno,” odpověděl muž.
“Tvoje matka, copak ti nijak neříkala?”
“Já jsem se nikdy nenarodil.”
“Ale existuješ.”
“Existence, to je jedna věc. Zrození druhá.”
Stanton se odmlčel a podíval se blíže na toho muže. Byl mladší, než se původně domníval. Jeho
vlasy byly sice dlouhé a stříbrné, ale jeho obličej vypadal spíše tak kolem 45 let. V jeho šedavě modrých očích bylo lehké šibalství.
Stanton si položil pravou ruku na prsa. “Odpusť mou přímost, ale proč máš zde díru?”
“Proč si myslíš, že je to díra?”
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“Můžu skrz tebe vidět. Nikdy jsem neviděl nikoho s takovou… s takovou záležitostí.” Stanton v úctě
nechtěl použít slovo díra.
“V mém světě se ty části, které můžeš vidět, ignorují. Ty, které nemůžeš vidět… těm musíš věnovat zvláštní pozornost. To svou otázkou právě děláš.”
“Můžu sáhnout skrz tebe?”
“Jsi zván, abys to zkusil.” Muž mrknul a potom napřímil svou pozici jako formu výzvy.
Stanton na chvíli váhal, ale pak se přišoural blíže. Natahoval se tam, nejdřív váhavě, ale jak se dostal do vzdálenosti několika palců od té prázdnoty, najednou prostrčil svou ruku skrz. Když tak učinil,
něco silně zatáhlo za jeho ruku. Byl to mocný úchop. On zatáhl zpět, ale ať to bylo cokoliv, co ho drželo, bylo to silnější. Jeho tělo zaplavil mocný strach, jak byl přitahován blíže a blíže k obličeji toho muže,
který, ke Stantonovu překvapení, byl perfektně klidný.
“Můžeš to zastavit?” zakřičel Stanton.
“Co?”
“To, co mě táhne!”
“Proč to chceš zastavit?”
Celé Stantonovo tělo se odtahovalo od toho muže a svojí volnou rukou tlačil do mužova ramene a
ze všech sil se snažil odolat tomu mocnému tahu. Ale ta fialová róba byla kluzká a jeho druhá ruka
také sjela do prázdné díry. Nyní obě jeho ruce byly taženy tou silou.
Stantonova hlava byla vzdálená jen jeden palec od mužovy hlavy. Cítil jeho dech. Otočil se na něj,
aby mu viděl do tváře. “Proč mi nepomůžeš!?”
“To právě dělám.” Usmál se na něj muž.
Stanton se odvrátil. Mužova klidná lhostejnost ho rozčilovala. Ať už to bylo cokoliv, co ho táhlo, vypadalo to, že je to mnohem silnější než on. Bylo to jako pohyblivý písek. Konec byl… nevyhnutelný.
Nyní už i Stantonovo rameno téměř prošlo skrz díru. On neměl ponětí, jak by mohlo projít celé jeho
tělo, ale věděl, že musí tou dírou projít, jinak bude doslova roztržen. Jeho ucho se tlačilo na mužova
ústa. Slyšel ho šeptat něco tajemného. To byla poslední věc, kterou si pamatoval, než byl mrštěn na
druhou stranu.
“Všichni jsme sirotci, příteli. Nejsou žádné výjimky. Nikdo z nás nebyl nikdy zrozen, ani nikdy nezemřel. Ani jeden z nás a vesmír nás dosud baví. Běž k ní a dej jí svou lásku.”
Prostor na druhé straně díry byla hala plná lidí, kteří z nějakých důvodů, které mu nebyly jasné,
tleskali jeho nemotornému vstupu. Nešikovně se rozplácl doprostřed jeviště. Mžoural do jasných světel, která na něj svítila. Vlastně vůbec neviděl nikoho z publika, ale věděl, že je početné, vzhledem k
uctivému aplausu. Poblíž jeviště bylo zdobené pódium s řadami mikrofonů. On k němu instinktivně
přešel.
Stanton zaklepal na mikrofony, aby viděl, jestli jsou živé. Venku explodoval ostrý výbuch zvuku.
Poprvé cítil rozměr publika. Bylo obrovské.
Shromáždění lidé sborově šeptali a potom se utišili do absolutního ticha. Oni čekají, až promluvím,
ale já nemám, co bych řekl, pomyslel si.
Pak si vzpomněl, co mu řekl ten muž, těsně před tím, než vstoupil na jeviště. “Právě mi bylo řečeno, že všichni jsme sirotci. Jistým způsobem to je pravda. Všichni jsme ztratili někoho blízkého. Sunrot vzal 90 procent naší lidské rodiny. A tak musíme přežít oproti všem očekáváním, oproti všemu
protivenství, které na nás život vrhnul; ale prostě jsme zde. Z nějakého důvodu my jsme těmi, kteří byli
vybráni, aby obnovili tento svět.”
V publiku se na podporu ozvalo mocné zabručení.
“Ani jsme neměli možnost opravdu truchlit za všechny naše dcery, syny, bratry, sestry, matky, otce,
dědy a babičky, tety a strýce a přátele, kteří nás opustili. Mnozí z těch, kteří zemřeli, ani neměli pohřeb. Nebyla vyřčena žádná slova. Těm, kteří odešli, nebyla ani řečena ta jednoduchá slova:
´Sbohem, miluji tě. ´“
Těžce polkl. Cítil, jak se mu tělem valí skutečná emoce. Začala se mu motat hlava, ale dál mluvil.
“Pravda je ta, že jsou mezi námi rozdíly. Máme rozdílné víry, rozdílné hodnoty, rozdílné naděje. Za
všemi těmi rozdíly je však ještě mocnější víra, že to všechno spolu sdílíme. Filozofové této víře říkají
láska. Láska je tím, co nás sjednocuje, ale je také něčím mnohem větším. Jsou to naše ztráty a naše
úsilí, které nás drží pospolu a to, jak láska přináší do našich životů naději.”
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Odmlčel se, nejistý, jak pokračovat dál. Neměl v úmyslu promlouvat. V těch několika okamžicích
své odmlky uslyšel něco, co znělo jako milióny šepotů, které se ozývaly v publiku. Ten šepot se začal
synchronizovat do jediného hlasu. V periodě 10 sekund se to dělo znovu a znovu, až začal slyšet, jak
povstává jediný hlas. Nebyl to zpěv; bylo to, jako by všichni v publiku najednou začali říkat přesně
stejnou myšlenku.
“Smrt od nás odešla z jistého důvodu.” Mocný hlas zaplnil publikum. Všechny hlasy zněly slabě,
ale ten Hlas, složený z miliónů hlasů, byl ohlušující.
Stanton na souhlas zvedl své paže. “Ano!”
“Smrt a destrukce nás zformovaly, jako dvě ruce hroudu hlíny,” pokračoval Hlas.
“Tak to je!” zakřičel Stanton svou odpověď.
Najednou se z různých míst ozvaly výkřiky a pak se jediný Hlas rozpadl, jako rotor obrovské sochy,
který se najednou stal nestabilní. Místnost zaplnily výkřiky děsu. Ty hlasy křičely:
“To je Smrt!”
“Jak je odporná!”
“Přišla si nás vzít!”
“Musíme se schovat, abychom se zachránili!”
Stanton vzhlédl do nejvyšších částí publika, které byly potemnělé. Byl tam pohyb. Zastínil si své oči
před jevištními světly a znovu se tam podíval. Vprostřed publika, v nejvyšších místech klenutého stropu, visela hlavou dolů obrovská černá pavoučí stvůra. Hlava té stvůry se pokoušela shlédnout dolů do
publika; z množství jejích očí šlehala nesvatá touha.
V tom okamžiku Stanton věděl, že publikum má pravdu. To byla Smrt. Také v tom samém okamžiku věděl, že Smrt se nezajímá o členy publika. Zajímala se jenom o něj. Stanton se ohlédl na obě
strany jeviště. Cedule “východ” tiše zářily svou neónově rudou.
Potom publikum zaplnil nový hlas. Mocná, starobylá, strašidelná slova spadala z výšin kupole.
“Jestli odejdeš, pozřu je.”
Světla na jevišti se začala vypínat, jedno po druhém. Hlediště také ztmavlo. Publikum utíkalo z hlediště v naprosté panice. Cítil, že on a pavouk tu brzy budou sami. Také věděl, že on nebude pro ten
hrůzostrašný přízrak Smrti, který začal tiše splývat směrem k podlaze, žádnou výzvou.
Stanton slyšel v dálce tlačenici běžících kroků. Pak slyšel zvuk zavíraných dveří, jedny po druhých.
Tucty dveří se zavíraly a s každým olověným zaduněním se publikum více ztišilo. Zlověstná pavučina
roztáhla svůj příkrov.
Jak se pavouk dotknul země, proměnil se do formy připomínající člověka. Byl vysoký, hubený,
oděný v černém sametu se zlatým brokátem podél lemů róby, rukávů a kapuce. Jeho šerpa byla zbarvena do ruda, jako by rozptylovala jakoukoliv naději. Kapuce přikrývala hlavu a ponechávala jen trhlinu stínu, do kterého se dalo dívat, jak k němu ta forma kráčela. Smrt přišla přímo k jevišti, její hlava,
která byla jedinou viditelnou částí jejího těla, nemilosrdně zírala na Stantona. Jeviště bylo asi šest stop
vysoké a Smrt byla vysoká sedm a půl stopy.
“Pomoz mi!” přikázala Smrt.
Stanton téměř odpověděl, to bych raději zemřel, ale věděl, že to je ironie příliš zřejmá na to, aby
byla vtipná, a byla by tedy zbytečná. Namísto toho šel k ceduli východ, která byla po jeho levé straně,
a doufal, že Smrt nebude moci vylézt na jeviště. Když přišel ke dveřím východu, ty se otevřely a
vstoupila jimi žena. Byla zářivá se zlatými vlasy a splývající bílou tunikou. Očumoval ji jako školák.
“Ty nemůžeš odejít,” řekla ta žena. Její výraz byl mírumilovný, ale za tím byla surová mocnost.
“Když… neodejdu,” koktal Stanton, “Smrt si mě vezme. Nevidím jinou možnost.”
Ona se otočila a ukázala na zavřené dveře. “Jestli opustíš toto jeviště, zemřeš.”
Stanton se otočil. “Je tak… malé. Přece nemůžeš očekávat, že budu jenom na tomto jevišti… nebo
snad ano? To by bylo absurdní! Krom toho…” ohlédl se za sebe a ukázal na Smrt, která teď hrůzostrašně stála na jevišti a zírala přímo na něj. Viděl její oči - žluté, s nádechem šedé. “...tam je
Smrt… je na tom jevišti.”
Žena přišla blíže a podívala se do jeho očí. Hluboce, jako milenec. Její ruce něžně objaly jeho obličej a z něj spadly všechny provazy, které ho kdy svazovaly. Ona se přitáhla blíže a i Smrt také přišla
blíže.
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Když ústa té ženy nebyla vzdálenější než jeden palec, zašeptala. “Existuje dívka, která tě podrží.
Následuj ji. Když to uděláš, toto jeviště se nebude zdát tak malé a smrt už nikdy nepovstane, aby tě
dostala.”
Stanton zavřel oči a cítil, jak její pohled si v něm vytesává cestu. Políbí mě? Miluje mě? Jsem do ní
zamilovaný?
Stanton byl najednou posedlý tou ženou, která stála před ním.
Pak ho najednou vyrušil pach nemoci a chaosu, který ho pohltil. Byl to dech Smrti. “Když půjdeš se
mnou, tvoje práce bude hotova. Všechny soudy a strasti, které tě uzemňovaly do bezvýznamné podstaty, skončí. Čeká tě nekonečná věčnost. Pojď se mnou.”
Stanton cítil, jak ho uchopují prsty Smrti; její ostré nehty se zarývaly do jeho paží. Smrt začala,
ustupoval a odváděla ho pryč od té ženy. Zápasil, křičel z plných plic. Pomoc!! Pomoc!! Pomoz mi!!!
Ta žena to sledovala, ale nepohnula se. Cítil na sobě ten nevyhnutelný tah. Znovu pohyblivý písek.
Zápas, pád, dušení a smrt. Nebo nezápasit a pomalu upadnout do smrti. To byly jeho strašné možnosti.
Smrt ho hodila z jeviště na podlahu. Stanton sténal, zatímco ho Smrt vlekla do středu hlediště a
začala ho obtáčet hedvábným provazem. Smrt byla znovu jakýmsi pavoukem, který byl obrovský,
chlupatý a vytrvalý.
Opustil jsem jeviště… myslel si Stanton stále dokola, zatímco pavouk kolem něj obtáčel své bílé
hedvábí. Byl bezmocný. Svými údy nemohl ani pohnout. Hedvábí bylo pevně utažené kolem jeho nohou a torza. Hlavu měl ještě nepokrytou, jako by pavouk chtěl, aby sledoval svůj odchod a zánik.
Najednou se pavouk zastavil. Ozval se zvuk otevíraných a zavíraných dveří, který ho, bez předstíraní lsti, vyrušil. Stanton slyšel zvuk kroků, který se k nim blížil, ale nic neviděl, protože ležel na podlaze v uličce.
“Prohrála jsi. Odejdi!” Smrt vyřkla svá slova s drzostí.
“Jestli jsem prohrála, pak ty jsi vyhrála. A ty věříš, že jsi vyhrála?”
Byl to dívčí hlas. Stanton se pokoušel otočit na stranu, aby tu dívku viděl, ale nemohl ovládat pozici
svého těla. Ležel na žaludku, pokrytý hedvábnými provazy od nohou až po hruď.
“Máš snad oči, copak není v mém vlastnictví?” odpověděla smrt.
“Ty ho nemůžeš obsáhnout. A není snad vlastnictví obsažení?”
Smrt shlédla dolů na Stantona a srdečně se zasmála. “Jestliže není ve mně obsažen, kde tedy potom je?”
“On se nalézá vprostřed. Střed je smíšený. Neomotala jsi jeho hlavu, on stále myslí a vidí. Slyší
můj hlas. A já mu přikážu…”
“Ty nebudeš dávat žádné rozkazy v mém domě. Odejdi!”
Koutkem svého oka si Stanton povšiml, že stín pavouka byl nyní opět zahalený člověk. Zvedl svou
hlavu a z té dívky mohl vidět jen nohy. Byly převážně bosé, oděné do sandálů z provázků kůže.
“Ty tvrdíš, že toto místo je tvým domovem?” zeptala se.
“Ano.”
“Jsi unáhlená ve svých tvrzeních.”
“A ty jsi ve svých naivní.”
“Pak to spolu vyřídíme po svém,” řekla dívka.
“A to má být jak?”
Dívka se sklonila a podívala se poprvé do Stantonových očí a sladce se na něj usmála. Pak se
znovu narovnala, dříve než mohl zareagovat. “Ty mluvíš velmi dobře slovy těla, coby entita, která tělo
nikdy nezažila.”
“Přijímám tvůj kompliment, dívenko, ale mrháš tady mým časem. Buď tě vezmu s sebou, nebo odejdi. Rozhodni se, hned!”
“Je lidské tělo jedinou formou, kterou nemůžeš obývat, nebo jsou i další?” zeptala se dívka.
“Můžu na sebe vzít jakýkoliv počet tvarů,” odpověděla Smrt a její tón byl jedovatý. “Některé z nich
způsobí, že se budeš třást strachy po zbytek svých dní.”
“Ukaž mi je… jestli se odvážíš.”
“Neudělám to, protože to nemá co do činění s naší dohodou. Ty chceš, abych ušetřila tohoto muže,
a já si přeju ho pozřít. Ty říkáš, že máš návrh, jak vyřešit náš problém. Tedy se ptám na tvůj návrh a
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ty, namísto co bys mi něco navrhla, mě zkoušíš z mých schopností měnit formu. Ty zkoušíš či přetěžuješ mou trpělivost. Každopádně mrháš mým časem.”
Dívka omluvně rozhodila rukama. “Velmi dobře, předpokládejme tedy, že ho necháš jít a my ti výměnou za tvou laskavost dovolíme obývat lidskou formu.”
Smrt si založila své hubené paže. “Na jak dlouho?”
“Jak dlouho to vydržíš,” odpověděla dívka.
“Ty tvrdíš, že můžu přežívat v lidské formě?”
“Nikdy jsi v žádné nebyla, takže je to těžké říci, ale je možné, že nebudeš schopna to vydržet ani
minutu.”
Smrt se pro sebe zahihňala, “a jak se to stane?” Smrt potom ukázala svou dlouhou, zužující se paží na dívku. “Ty se nabízíš jako lidská forma, kterou můžu obývat?”
“Já jsem malá dívka,” pokynula směrem na Stantona. “Asi bude lepší obsadit jeho. On je určitě silnější než já.”
“Jak myslíš, že bych to měla udělat?” Smrt se přiblížila ke Stantonovi a sledovala ho s novým zájmem.
“Potřebujeme jen jeho svolení. Zbytek je snadný.”
“Řekněme tedy, že jestli vydržím v jeho těle déle než minutu, pak je můj a já si s ním můžu dělat,
co chci. Jestli to nezvládnu, pak ho pustím. Přijatelné podmínky?”
Dívka přikývla na souhlas a přiklekla si ke Stantonově hlavě. On se snažil ji zahlédnout.
“Souhlasíš?” zeptala se.
Dříve, než mohl pomyslet, Stanton přikývl.

Kapitola 45 - Přízrak
Jako u každého snu, který stojí za zapamatování, do dramatu trvale vstupuje čas. Čas je píst, který
pohání sen k dokončení. V okamžiku, kdy se koncentrace zaměří na čas, tak se ve vnějším světě
odehrává něco naléhavého. V případě prezidenta Stantona to byla jeho smrt.
Kim seděla se zkříženýma nohama ve Stantonově posteli a chovala jeho hlavu ve svém klíně. Její
ruce, jako masité elektrody, byly umístěné po stranách jeho zarostlého obličeje. Nura se soustředila
na jeho torzo. Posunovala své ruce mezi různými orgány a zavírala své oči v soustředění. Její rty se
příležitostně pohybovaly v jemných gestech k neviditelné síle, kterou řídila.
“Potřebuji, abys držela jeho hlavu klidně. Dobře?” instruovala Nura.
Kim přikývla. Jeho obličej byl kluzký od potu.
“Představ si, že ho miluješ.”
Kim téměř odpověděla, “Já ho miluji,” ale včas se přistihla a jen přikývla. Něco cítila v místnosti. Cítila, jako by na ni byl hozen plášť snu a ona byla v tom snu pouhou postavou, hrající roli, kterou kdysi
odsouhlasila, ale již ji zapomněla.
Soustředila se na jeho obličej. Jeho oční víčka se hýbala, avšak zůstávala zavřená. Zdálo se, že se
pokouší zformovat slova, ale jeho ústa byla unavená a nedokázala se otevřít. Chřípí měl rozšířené a
obličej napjatý, ale pak se uvolnil. Byl v agónii horečnatého snu a v obou světech se pokoušel vyvolat
sílu, kterou by se uvolnil ze sevření ruky Smrti. “On umírá,” řekla Kim, když vyklenul svá záda.
“Miluj ho a nic víc,” vystřelila Nura zpět.
Kim se vrátila ke vzpomínce na svou sestru a soustředila se na to, jak milovala Karen v těch temných, posledních minutách.
Pak obě uslyšely křik na chodbě. Dveře do Stantonova pokoje se vymrštěním otevřely; další křik.
Znovu se zavřely. Někdo na chodbě bojoval. Dveře se opět vymrštěním otevřely a Nura se otočila, aby
uviděla pistoli mířící jejím směrem. “Odstup od prezidenta, hned!”
Marcus držel pistoli a za ním byli dva strážci s AK-47. Viděla jen ruku kleslou na podlahu a několik
stop od ní pušku. Vypadalo to jako Namvarova ruka.
Marcus se otáčel mezi Nurou a Kim a jeho pistole následovala směr jeho hlavy. “Jste hluché? Řekl
jsem běžte pryč od prezidenta, nebo vás násilně odvedu.” Jeho hlas kolísal od návalu adrenalinu.
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Nura promluvila první. “Prezident Stanton umírá. Když nás teď nenecháte, on možná v příští minutě zemře. Pokoušíme se ho oživit. Prosím, odejděte.”
Dr. Moralisová volala zpoza strážců. “Co se tu děje?”
Protlačila si svou cestu zpoza strážců a vzdychla při tom, co uviděla. “Co se děje?” Dívala se na
všechny se šokem ve tváři. “Proč míříte pistolí na Nuru!?”
Marcus se otočil na Dr. Moralisovou a spustil svou zbraň. “Dva z mých strážců byli zneschopněni
jejími… partnery - Sanjurem a Namvarem. Nechali ji,” ukázal svojí pistolí na Nuru, “zabrat prezidentův
pokoj. Vidíte, že dělají nějaké… nějaké čáry nebo něco… nevím. Ale prezident potřebuje odpočinek,
klid a lékařskou péči. Ne zaklínadla nějakého děcka, které je tady samo pacientem!”
Marcus nezlomně zíral na Nuru. “Pokouším se zachránit prezidenta.”
Dr. Moralisová ve zlomku sekundy věděla, co musí udělat. Bylo to něco, co Terran říkal před týdnem. Není důležité si pamatovat. Je důležité praktikovat. Postavila se mezi Marcuse a Nuru. “Nevím,
co se tady děje, ale o Nuře a Kim nepochybuji. Ony prezidentovi neublíží.”
“Jak to víte… podívejte, všechno zařízení je vypnuté… dokonce i IV… je odpojené!” Marcus ukázal
na IV, které tu stálo tiše jako strom bez kořenů.
“Odejděte,” řekla Dr. Moralisová. “Buďto mi budete nápomocen, nebo vás nechám vyhodit z tohoto
zařízení.”
Marcus znovu zvedl svou pistoli, tentokrát namířenou na Dr. Moralisovou. “Vy jste v tom také? Jste
součástí té konspirace?”
“Dejte tu pistoli dolů a opusťte tento pokoj,” jak Dr. Moralisová mluvila, přišla blíže k Marcusovi a
ukázala ke dveřím.
Přesně v té chvíli vyšel z prezidenta hlasitý těžký zvuk. Bojoval o svůj poslední dech. Všechny oči v
místnosti se otočily na něj. Všichni ztuhli. Kdyby byla udělána fotografie s dobou uzávěrky pět sekund,
obrázek by byl dokonale ostrý, až na jednu věc.
Na prezidenta Stantona.
On by vypadal jako přízrak.

Kapitola 46 - Odsouhlasení
Kdo jiný může jít tam, kam já? Já můžu poletovat mezi sny a “skutečnostmi”. Já žiju ve štěrbinách
tak rozmanitých realit, tak podivných, tak mocných, že se zdají být, bez jediné pochyby, skutečné. Ale
všechny z nich… vytvářím já.
Vědomí. Já jsem umělec všech světů, ať je nazýváš Moskvou nebo Paříží nebo sny nebo fantaziemi nebo nočními můrami nebo astrálním cestováním nebo vizemi nebo proroctvími nebo životem
nebo smrtí. Každá z nich je mým výtvorem.
Jak to dělám?
Představ si ten nejdokonalejší sen, který jsi kdy zažíval. Ty, zažívající, jsi byl také tvůrcem. Ty,
tvůrce, jsi také byl vším stvořeným. Pomysli na nějaký detail toho snu: podivuhodná katedrála, která
se tyčila ve svém dokonalém umění. Strom se svými větvemi a vzory tak dokonale vykreslenými každý list fraktálový obraz. Snad to byl více sen o pocitu, kdy jsi plakal v emocích nebo cítil, jak strach
zachvátil tvou duši. Nehledě na to, co to bylo, byl to sen ve tvé hlavě. Přemýšlel jsi někdy o tom, odkud přišel? Cestoval jsi na skutečné místo?
Dobrá, tedy pak definuj skutečné.
Přesně! Nemůžeš.
Takže se musíš spokojit se záhadností života. Tajemství je dovoleno. To jsi odsouhlasil, ať si to
pamatuješ nebo nikoliv. Nebyl to tvůj podpis na formální dohodě. Bylo to více o poznání, že když ponoříš své vědomí pod hladinu duality a nakoukneš pod věčný povrch, staneš se bohem svého vlastního světa.
Ty mi nevěříš?
Podívej se teď kolem sebe. Co můžeš vidět, co jsi sám nevytvořil? Vzpomeň si, že všechno, co vidíš, je tvořeno z atomů. Atomy jsou převážně prostorem a ty přitom vidíš pevné objekty s barvou a
vzorem. Copak je nevytváříš ve své mysli? Tam, kde žije vědomí? Nejsi bohem svého světa?
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Vědomí definuje realitu svým smyslovým pozorováním.
Univerzum je potence. Nic se neděje, dokud to není vnímáno. Dokud ty, bůh svého světa, neotevřeš své smysly a nezažíváš vjem.
Kde je univerzum? Otevři své oči. Dotkni se papíru. Přivoň ke kávě. Ochutnej mandarinku. Poslouchej bzučení větráku.
Když zavřeš všechny tyto smysly, když jdeš zpátky do mozku, do té malé části, která podporuje
mysl jako trůn, pracuješ v jiném souboru smyslů charakteristických pro tu realitu. Opět, ty jsi tvůrce a
stvořené.
Které univerzum je trvalejší? Skutečnější?
To ti neřeknu.
To jsem odsouhlasilo.

Kapitola 47 - Přesně jedna minuta
Dívka přikývla. Smrt přišla ke Stantonovi, který ležel obličejem dolů na zemi, svázaný hedvábnými
provazy jako mumie, až na svou hlavu a krk. Stanton začal přemýšlet. Jestli Smrt vstoupí do mého
těla, co když se rozhodne zůstat? Co když se jí bude moje tělo líbit? Co když já se stanu Smrtí? Při té
myšlence se jeho ústa najednou vrhla do akce.
“Já s tím nesouhlasím… s tou výměnou… nebo s tím experimentem.” Stanton se pokoušel podívat
za sebe na Smrt, ale neviděl ji jasně.
“Je příliš pozdě,” rozhodla Smrt.
Smrt vytvořila nůž a rozřízla hedvábné provazy. “Mrzí mě, že ničím svou vlastní řemeslnou práci,
ale budu se potřebovat hýbat, až do tebe vstoupím.”
Jak ze Stantona spadly provazy, rychle se postavil a třel si tělo, protože mu najednou byla zima.
“To nemůžu udělat!” řekl té dívce a třásl se, jak mluvil. “Prosím, řekni jí, že to odmítám, a… že chci
jít… domů.”
Dívka se otočila na Smrt. “Nevydržíš to ani minutu.” Vytvořila hodinky, které držela ve své ruce.
“Když stisknu toto, časomíra začne. Jestli to vydržíš déle než minutu, je tvůj a já odejdu s prázdnýma
rukama. Jestli jeho tělo nezvládneš a opustíš ho během té jedné minuty, ten člověk půjde odsud pryč
se mnou do bezpečí. Domluveno?”
Celou dobu, co dívka mluvila, Stanton kroutil hlavou a opakoval jediné slovo, které dokázal vyslovit. “Ne!”
Smrt se usmála a pokývla svou hlavou. “Máš mé slovo.”
V dalším okamžiku Stanton cítil, jak do něj něco prosakuje. Byl svržený ve svém vlastním těle. Odpojený, jako by ho někdo vyhodil na zadní sedadlo a sám túroval motor, pohrával si s ovládacím panelem, zkoumal palubní přihrádku a mačkal tlačítka, aby viděl, co se stane.
Křičel hlasitěji než kdykoliv dříve, ale ten zvuk byl chycen uvnitř něčeho jako neprůhledná skleněná
krabice. Najednou bylo všechno velice tiché. Věděl, že se něco děje. Cítil, jak jeho tělo skáče, pak
chodí, pak ohýbá paže. A přitom, po celý čas, kdy se toto všechno dělo, on se cítil od svého těla oddělený.
Zkoumal krabici, ve které byl. Byly tam dvoje malé dveře, vlastně padací dveře, protože byly na
podlaze té krabice, ve které byl. K jedněm z nich se doplazil a opatrně je otevřel. Skrz otvor mohl vidět
do domu, ve kterém vyrůstal. Jeho matka něco pletla ve svém oblíbeném houpacím křesle; televize
byla puštěná a vysílala zprávy. Zakřičel na ni, ale ona ho neslyšela. S frustrací otevřel druhé dveře.
Jak se podíval dolů, viděl něco nevysvětlitelného - byla to technologie, něco vyrobeného ze zlata,
které se třpytilo zespod, ale jen na sekundu. Prsten? Podíval se pozorněji, ale bylo to rozmazané. Byl
to budoucí čas. Mělo být objeveno něco dalekosáhlého; něco, co lidstvo doslova odpoutá do další
úrovně vesmíru. Pak přišla hojnost krásných světel, která svítila za těmi dveřmi.
Jeho výhled byl přerušen hlasitým, tlumeným hlasem. Najednou měl dojem, že je nezrozený zárodek v děloze a někdo, nějaký ženský hlas, se s ním pokouší mluvit. “Dvacet sekund”, řekl. Nastala
bolestivá panika. Potřeboval se rozhodnout. Zůstat, nebo jít. Jestli jít, tak kterými dveřmi? Jeho volby
byly jasné: minulost, přítomnost, budoucnost.
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“Patnáct sekund,” zanotoval hlas.
Šel zpátky ke dveřím, kde byla jeho matka a otevřel je. Ona byla pryč. Byl tam kuchyňský stůl, kde
svědomitě plnil své domácí úkoly každý večer; byly na něm rozházené jeho knihy. Viděl tam loket a
malou ruku, která držela pero. To dítě byl on. Chtěl se vrátit. Jít do bezpečí té kuchyně a mámy a domácích jídel.
Hlas, jasnější a naléhavější, než předtím, zahalil jeho svět podobný lůnu. “Deset sekund.”
Zavřel dveře. Zůstanu zde a nechám rozhodnout osud.
Potom, aniž by věděl jak, uslyšel v pravém uchu hlas, jak k němu mluví, cítil jeho dech. Byl to převážně jen dech. Nepopiratelně to byl šepot hlasu jeho matky. “Vyber si z neznámého, Trevore.”
“Pět sekund!” Hlas byl znovu tlumený, ale tentokrát byl zoufalý.
Otevřel druhé dveře. Jakmile je otevřel, zazněl poplach. Zaváhal. Slyšel ten tlumený hlas, který tlačil na břicho jeho matky “tři, dva, j…” Zhluboka se nadechl a ponořil se do těch padacích dveří se zadrženým dechem.
Když znovu otevřel oči, Smrt a ta dívenka ho oba studovali.
“Přežil.”
“A hodinky… co ukazují?” zeptala se Smrt.
“Přesně jedna minuta,” oznámila a vzhlédla.
“Takže já jsem to nevydržela ani méně ani více než jednu minutu. Kdo tedy vyhrává?”
“Kdyby jen nebyl býval váhal,” šeptala si ta dívka pro sebe.
“Remíza znamená, že se rozdělíme. Já si vezmu půlku, ty půlku.”
“Nemůžeme ho vprostřed rozříznout, zemřel by.”
“Tak co navrhuješ?”
“Necháme rozhodnout jeho lásku.”
“Lásku?”
Dívka pokývla na ženu, která je pozorovala ze stínů jeviště.
“Předstup,” přikázala dívka.
Žena připlachtila k nim. Shlédla na Stantona s ostýchavým výrazem ve tváři. On byl mokrý, třásl se
na podlaze a byl napůl v bezvědomí.
Smrt zakdákala svůj nesouhlas. “Nemůžu o jeho osudu nechat rozhodnout ji. Ona je zaujatá. Ona
ho miluje. Já zavolám jednoho z mých agentů a ten poskytne nezaujatý názor.” Smrt tleskla rukama a
zavolala jméno: Nadvládo.
Okamžitě se začal objevovat tmavý obdélníkový tvar, který jemně pulsoval rudým a zlatým světlem, jež plnilo jeho vznášející se tvar bez údů.
“Jak vám můžu posloužit, Mistře?”
Dívka předstoupila vpřed a namířila svým ukazováčkem do tváře Smrti. “Tento temný mrak, který
tě nazývá Mistrem, má být nezaujatý?”
“Vůči němu je nezaujatý.” Smrt shlédla na Stantona, který vypadal napůl mrtvý.
Dívka pohlédla na ženu a pokývla. Žena se sklonila a objala Stantona jako teplá přikrývka. Smrt
pohlédla na temný obdélník a také pokývla. Temný obdélníkový tvar kroužil dolů jako chaos a začal
pronikat do ženy a Stantona. Ti se dostali do jakési křeče panické reakce na ten tmavý mrak. Pokaždé, když světlo uvnitř temného mraku zasvítilo, následkem byla křeč u té ženy a Stantona.
Dívka a Smrt to sledovaly a příležitostně se na sebe dívaly, aby viděly reakci té druhé.
Asi po dvou minutách se tmavý tvar oddělil a vrátil se do své dřívější pozice. “Ta žena je velmi silná,” oznámil. “To musím přiznat, Mistře. Musím uznat její nadvládu nad ním. Nemůžu se dostat skrz.”
Smrt udělala tři kroky a v teatrálním gestu vzdychla. “To určitě nemyslíš vážně! Ona je… tak jemné
stvoření. Podívej se na ni! Jak můžeš… jak se tak můžeš vzdát!?”
“Mistře, ona udělala první krok, aby ho ochránila. Ona ho kryje. Jakmile je to tak uděláno, nemůžu
se kolem ní dostat. Ona je příliš silná. Ona vyhrála. Já se vzdávám. Opravdu se omlouvám, že jsem
nebyl schopen vám lépe posloužit. Ale přišel jsem druhý a odcházím druhý. Můžu udělat jen to, co
jsem udělal.”
“Ale já ho chci!!!” zavrčela smrt a ukázala na dívku. “Ty podvádíš. Ona šla první na tvůj příkaz. To
nebylo fér.”
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“Ne, nebyl jeho čas,” odsekla dívka. Sehnula se a pomohla té ženě a Stantonovi postavit se na nohy. “My teď odcházíme a ty to dovolíš.”
“Nebo co?”
“Nebo tě budu milovat,” řekla dívka.
Smrt ustoupila dozadu, a jak to udělala, začala se opět měnit do svého pavoučího já. Když byla
proměna dokončena, započala svůj vzestup zpět do kupole stropu, kde se skryla před vesmírem lidí
dole.
Stále sledující.
Stále čekající.

Kapitola 48 - Neočekávané
Když prezident Stanton započal své smrtelné chroptění, bylo to jako by se svět zastavil. Poslední
nádech - rozedraný a zajíkavý - zněl nepozemsky jako zraněné, unavené zvíře. Když se to stalo, Kim
Andersová shodila dolů jeho hlavu a započala dýchání z úst do úst. Něco, asi vzpomínka na její sestru, se v ní vznítila.
Nehledě na chaos na chodbě a na žhavou výměnu mezi Marcusem Timpsonem a Dr. Moralisovou,
Kim tiše zvedla bezvládnou hlavu prezidenta Stantona, vstala z postele a započala s jeho resuscitací,
jako by na tom závisel její život. Pracovala dvě minuty. Během té doby v ní nebyla žádná část, která
by cítila, že je to zbytečné. Kdyby věděla, že prezident Stanton měl smrtelnou dávku ricinu, nechala by
smrt probíhat. Kdyby věděla, že Nura Yonan je nádobou pro královské vědomí, ustoupila by nepozorována do pozadí.
Všechny faktory se zde sblížily, včetně averze Kim ke smrti. Zachraňování prezidenta Stantona byla náprava její bezmocnosti. Ona nebyla ve světě příčiny a následku, kde se věci dějí podle vesmírných zákonů. Míč spadne, odrazí se. Srážka se přihodí, energie se přenese. Světlo svítí, stín padne. V
těchto dvou minutách tento svět pro Kim neexistoval. Místo toho byl její svět tvořený syrovostí, kde
všichni, kteří jsou pozastaveni mezi životem a smrtí, si můžou vybrat stranu podle své touhy, a pokud
toho nejsou schopni, pak někdo jako je ona, to může udělat za ně.
Ona byla zástupcem.
Kim dýchala do jeho plic a svýma rukama mu stlačovala hrudník. Zatímco se namáhala, Nura přišla ke vzdálené straně postele a zašeptala mu něco do ucha. Pak se postavila s očima zavřenýma.
Po dvou minutách resuscitace začal prezident Stanton kašlat. Jeho oči se otevřely. Na několik
sekund natáhl paže, jako by odvracel nějakého zlomyslného ducha. Kim ustoupila, aby mu dala prostor.
Její pacient žije!
On se posadil na své posteli a rozhlédl se po místnosti. Všichni byli naprosto očarováni, jako by
právě byli svědky vzkříšení. Prezident Stanton našel první Nuru. Jemně se na ni usmál. Jeho oči byly
stále omámené. Pak uviděl Marcuse, který pomalu schoval svou pistoli za záda. Prezident Stanton se
pohnul za něj. Dál si prohlížel pokoj, pokynul Dr. Moralisové a když se dostal ke Kim, jeho oči se přimhouřily jako u někoho, kdo nemůže stále pochopit, co bylo právě dokázáno. Pokoušel se promluvit,
ale jeho hlas pukal do nesrozumitelných řetězců slov.
Nura se otočila na Kim. “Říkal, že jsi ho zachránila.”
Poté, co zamumlal ta slova, prezident Stanton opět náhle dostal závrať a spadl zpět na svůj polštář. Spal tři hodiny. Když se probudil, měl hlad.
V 6:00 ráno přišel Dr. Jensen do lékařské jednotky a očekával nejhorší: prezident Stanton bude mrtev. Na jeho počítači blikalo světlo oznamující zprávu, ale on se rozhodl vyhnout té zprávě od stroje a
přišel dolů do lékařské jednotky, aby si to poslechl přímo. Nicméně když došel do sesterny, přispěchala k němu Kim Andersová a chytila ho za ruku. “Pojďte za mnou.”
Dr. Jensen nechápal tu vzrušenou náladu, dokud neotevřel dveře do Stantonova pokoje, kde prezident Stanton seděl v posteli a jedl snídani, jako by se nic nestalo. Obličej měl oholený, vlasy učesané a ještě byl trochu mokrý od nedávného sprchování. Ve všech ohledech byl transformovaný.
“Dobré ráno, doktore.”
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Dr. Jensen byl v šoku, ale v tom dobrém. Rukou si přikryl ústa, která se mu zkroutila radostí. “Vy
jste… vy jste…”
“Já jsem v pořádku, doktore. Jen čekám na vaše požehnání, abych odsud, ksakru, mohl vypadnout.”
“Jak?” Dr. Jensen se otočil na Kim a kroutil hlavou v úžasu.
“Ona mě zachránila,” řekl Stanton a ukazoval na Kim. “Ona je můj nový nejlepší přítel, to vám řeknu.”
“Jak?”
Kim pokrčila rameny. Zdálo se, že její obličej je nalit nepotlačitelným úsměvem. “Čestně přiznávám, že nevím. Myslím, že to byl zázrak.”

Kapitola 49 - Zrození ducha
Duch vždy klesá do našich životů; do jedněch hlouběji než do druhých. Duch je tou věcí, která není
věcí. Není prostorem ani časem, není plynný ani pevný, není barvou ani vzorem, dobrem ani zlem. Je
to jen jméno a nic jiného - dokud se s ním nesetkáš.
Když vtrhne do tvého života, ty tíhneš k tomu ustoupit stranou, často v úžasu. Někdy ve strachu.
Existuje velice starobylá historka, jak začal existovat Duch. Tento příběh byl po stovky generací
předáván od úst k uším. Když bylo poprvé vynalezeno umění psaní, jeden mladý pisatel ho vyryl do
kamenné destičky velikosti malého plakátu, sotva dva palce silné, ale protože byla z masivní žuly,
vážila téměř čtyřicet liber. Ta se časem ztratila; a pak zem zpustošila velká povodeň a ona se ztratila
dokonce ještě hlouběji.
Jednoho letního dne potápěč ve Středozemním moři našel plochý kámen, který vypadal “nepřirozeně.” Potápěč si všiml nějakých podivných, slabých symbolů a přinesl kámen do muzea. Štědře mu
za tu starožitnost zaplatili, aniž by o ní cokoliv věděli. Nicméně rychle objevili, že nikdo to neobvyklé
písmo nedokáže přeložit.
A tak ten kámen ležel ve skleněné kleci v muzeu v Káhiře téměř dvacet let a lidé ho okukovali jako
starobylou záhadu. Malá cedulka, která byla úhledně připevněna k jeho výstavnímu boxu, říkala, že
pochází z pravěku a že jeho význam byl ztracen.
A pak, jednoho dne, si žena vzdělaná ve starobylých jazycích pomyslela, že poznává jisté aspekty
toho jazyka. Bylo jí na něm něco povědomého. Požádala tedy jednoho z ředitelů, jestli by se mohla
pokusit o vlastnoruční překlad. Ředitel muzea jí vysvětloval, že už to mnozí učenci zkoušeli, ale žádný
z nich neuspěl.
Ta překladatelka zdvořile odvětila, že má speciální vlohy pro starobylé jazyky a že by to také ráda
zkusila. Když si muzeum potvrdilo její akreditaci, dovolilo té ženě pobývat v muzeu po návštěvních
hodinách. Umožnili ji vytáhnout ten kámen z jeho boxu a zkoumat ho, měřit a fotografovat - všechny ty
věci, které výzkumníci dělají se starobylými relikty.
Té noci, kdy tam ta žena pracovala sama, dostala inspiraci. Umístila na kámen list bílého papíru a
třela ho opatrně tenkým uhlem v místech, kde se dotýkal rytin v kameni pod ním. Pak, k velkému
překvapení bezpečnostní stráže, která ji pozorovala, vzala ten papír s nánosem na toaletu, kde ho
podržela před zrcadlem. Byl to zajisté málo známý, vyhynulý jazyk, ale ona mu při reverzním čtení v
zrcadle dokázala rozumět.
Nadpis na kameni říkal: Zrození Ducha.
Pod tím nadpisem stálo:
“Z jediného vzešli mnozí. Z mnohých vzešlo ještě více. A z více vznikl nikdo, kdo by si pamatoval
jediného. A tak jediný vytvořil cestu k nikomu. Tato stezka byla nazvána bůh. Jediný používal boha,
aby oslovil nikoho, ale nikdo mu neodpovídal. Nějaká část chyběla. Jediný tedy přidal nikomu představivost a duch nikoho byl zrozen. Potom jediný mohl oslovit nikoho a oni odpověděli; ale odpověď se
rychle stala kontrolována. Nikdo se pokoušel stát mnohými a ti se mezi sebou hádali, kdo z nich má
pravdivé spojení s jediným. Byla z toho velká válka a jediný se rozhodl odstranit stezku. Jména pro
boha a ducha zůstala, ale jejich esence byla pryč. Stezky byly kontrolovány nikým a nikoliv jediným.
Až nakonec, daleko v budoucnosti, byla otevřena nová stezka. Byla nazvána poznání. Tentokrát to byl
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nikdo, kdo postavil stezku k jedinému. Tato nová stezka byla nazvána duch jediného poznání a tak se
nikdo stal jediným. Oni se stali oběma. To bylo zrození ducha.”
Pod touto částí byla ještě malá rytina, kterou překladatelka neokopírovala. Teď, když věděla, že její
technika funguje, šla zpět k pracovnímu stolu, který předtím používala a dokončila obkreslení rytiny.
Doufala, že objeví jméno autora nebo snad i dokonce datum, kdy to bylo napsáno.
Když podržela šedo-černou rytinu u zrcadla, začaly se jí třást ruce. Bylo tam:
“Ta, která odemkne tento kámen, v něm také najde cestu.”
Jak mohli vědět, že toto odemkne žena?
A jakou cestu?

Kapitola 50 - Albert
Edward Follet byl zřídkakdy doma - kromě doby spánku. On žil v počítačových laboratořích. Obvykle tam i jedl, ale nyní bylo po 10:00 večer a on se cítil unavený. Jak kráčel chodbou, uviděl Terrana, toho chlapce, kterého potkal v počítačové laboratoři před pár dny. Ed se doslova tvrdě praštil do
čela dlaní své pravé ruky.
“Skřítek Hajaja, sakra… zapomněl jsem na naše setkání. Čekal jsi dlouho?”
Terran se usmál. “Ne, jen pár minut. To je v pohodě.”
Ed šátral po své bezpečnostní kartě, ale nakonec zvládl s ní máchnout a otevřít dveře. Nesl plnou
kurýrní tašku, kterou jemně položil na stůl, jakmile vešel dovnitř. Otočil spínačem a několik hu-botů s
malými žárovkami místo očí se zapnulo.
“Moc se mi líbí tvoje lampy,” řekl Terran.
Ed se zaculil. “Díky… jsou mnohem více než jen stojánky na světlo.”
Terran přešel k jednomu, který vypadal jako tří-dimenzionální, celo-kovový portrét Čingischána
(angl. Genghis Khan). “Je to ten, kdo si myslím, že to je?”
“To já nevím. Neumím, ksakru, číst v mysli.”
“Máme společné příjmení?” zeptal se Terran záhadně.
“Jestli myslíš foneticky, tak ano.”
“Co dalšího dělá?” zeptal se Terran a zkoumal pozorně to zámečnické dílo.
“Temujine,” řekl Ed, “jak se cítíš s těmi kamerami?”
Čingis k Terranově velké radosti ožil. “V mé době, Edwarde, kamery neexistovaly, ale kdyby ano,
stáhnul bych z kůže každého fotografa, který by se mě pokusil vyfotit. Nemám rád nic, co na mě ukazuje.” Jeho hlas měl intonaci s jemnými nuancemi. Přízvuk, který mohl být mongolský, provázel každé
slovo. Mluvil s nenuceností, která vypadala… téměř přátelsky.
“Řekni mi, ty můj kovový válečníku, kdy ses narodil?” zeptal se Ed.
“V životě, do kterého jsem se narodil jako Temujin, jsem byl zrozen v roce 1161, v chladném zimním měsíci prosinci, devatenáctého dne. Čas narození mi nikdy nebyl sdělen. Ptáš se z astrologických
důvodů?”
Terran se podíval na Eda s otevřenou pusou. Jeho oči jiskřily úžasem.
“A jemu jsou tři roky,” poznamenal Ed. “Ten, na kterém pracuji teď, tak ten je evolučním skokem…
bez urážky, Temujine.”
“Zapomínáš na mou vnímavou povahu,” odpověděl Čingis optimisticky.
“Jo, jen si s tebou rád hraju, ty malý bastarde.” Ed pohladil rukou Čingise po jeho lesklé, plešaté,
kovové hlavě.
“Protože jsi můj stvořitel, dávám ti volnost, ale nezahrávej si s mou laskavostí. Sahá jen tam, kam
nedopadá sekera.”
“Dobrou noc, Temujine,” řekl Ed.
“Existuje slušná šance, že to bude dobrá noc, ale pro případ, že nikoliv, zůstanu na stráži a budu tě
chránit svým životem.”
Čingis se vypnul a najednou byl nenápadný a jen zíral svýma žárovkovýma očima na stěnu před
sebou.
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Terran za krátkou dobu svého pobytu ve FRC potkal tucet učitelů. Každý z nich byl brilantní - špičkou ve svém oboru, ale žádný z nich mu neukázal výtvor, který by sám vynalezl nebo vyrobil. Podle
Terrana byl Ed nejnadanější osobou, kterou doposud potkal. Bez výjimek. Terran věděl, co všechno je
potřeba k vytvoření něčeho, co se blíží lidské bytosti. Čingis byl opravdu magický, stejně jako jeho
tvůrce.
“Je možná trochu užvaněný,” vysvětloval Ed a šel přitom do obýváku, kde hodil svůj kabát na gauč,
“ale já experimentuji s heuristicky autentickými řečovými vzorci a tomu pomáhá, když hu-boti jsou
více… hovornější.”
“Užvaněný válečník… proč ne?” nabídl s úsměvem Terran.
“No, musel jsem mu trochu popustit uzdu, protože on ve své inkarnaci nebyl vlastně válečníkem,”
Ed se podíval na Čingise, který seděl na polici. “Myslím, že klidně mohl jako své zbraně používat slova… to mnoho špatných šoustalů dělá.”
Ed se posadil ke svému jídelnímu stolu a těžce vzdychl. “Jestli něco chceš, skřítku Hajajo… vodu,
krekry… sakra, to je všechno, co tady mám.”
Terran se posadil a zakroutil hlavou. “Můžeš mi ukázat svého posledního hu-bota?”
Ed začal kroutit hlavou a pak se zastavil a podíval se Terranovi do očí. “Víš, pořád jsem to s tebou
nevyřešil. Je na tobě něco jiného… ty jsi… vypočítavější. Jako kobra… možná to je tvé zvíře. Myslím,
že by mohlo být, ale nechám si volný úsudek.”
Ed se kradmo podíval za sebe dál chodbou. “Já jsem jeden z těch vynálezců, který nerad ukazuje
svá díla dříve, než jsou připravena. Můj nový výtvor… ještě není úplně připraven.”
“Vytváříš je sám?”
Ed vybuchnul smíchem. “Sakra, ne! Jedna osoba nemůže hrát Boha. Slovy naší milované Hillary, k
tomu potřebuješ celou zasranou vesnici, nebo v mém případě Silicon Valley - jestli je to vesnice.”
Terran vypadal z Eda naštvaně a promluvil s neobvyklou silou. “Já nejsem dítě. Moc dobře vím, že
nevytváříš všechny ty technologie. Prostě odpověz na mou otázku v duchu, v jakém jsem ji položil.”
Ed okamžitě ztuhnul a naklonil se k Terranovi. “Nebuď tak zakaboněný, skřítku Hajajo. Já jsem tím,
čím jsem, a ty se přes to musíš dostat. Dělám toho hodně, co chci v životě dělat, tak mi, do prdele,
neříkej, jak mám reagovat na tvé otázky.”
Terran přikývl a vrhnul slabý úsměv. “Někdy svou sílu neovládám. Omlouvám se.”
“Jo… já taky.”
“Proč děláš hu-boty?” zeptal se Terran a potlačil svou pochmurnost. “Mám na mysli, co doufáš, že
s nimi budeš dělat?”
“Dovol, abych ti zodpověděl nejdřív tvou první otázku. Spolupracuji tady ve FRC s několika dalšími.
Oni mě zásobují součástkami a know-how, jak o tyto součástky pečovat a udržovat je. Pak se časem,
řekněme během několika měsíců, objeví to, co nazývám - vylepšená varianta. Do jisté míry se tyto
součástky stanou mou vlastní tvorbou, protože jejich vylepšená varianta je promění do té míry, že
jejich původní tvůrci už by je nepoznali. A když to říkám, tak já stále poznávám tu vesnici, která je za
mou tvorbou. Je to velmi velká vesnice.” Usmál se ostýchavě.
Ed se postavil. “Jdu se podívat do lednice, jaká jsou v ní tajemství. Určitě nic nechceš?”
Terran zakroutil hlavou. “Ne, už jsem večeřel.”
Ed dál mluvil, když se hrabal v kuchyni. “Jeden člověk, se kterým spolupracuji, vynalezl hybridní
neuromorfní procesor, který imituje nervové synapse. To mi umožňuje úplně odstranit programování.
Hu-boti mají přístup k rozsáhlé cloudové databázi - webovému archivu, který zavedl jiný můj spolupracovník. Tito hu-boti se učí stejně jako my, když přijímáme informace, které pak mění naše myšlenky a
činy. Hu-boti jsou složitým souborem inteligentních senzorů, které si vybírají z databáze nebo mozku,
a potom vytvářejí jedinečnou reakci v závislosti na svém osobním profilu.” Ed se zaculil. “A tady, skřítku Hajajo, si já vyhrnu rukávy a programuji. To je ta zábavná část - jejich osobní profil. Ten přináší
charakter, který se s jejich věkem vyvíjí. A podle toho, co jsem viděl… tak zatraceně rychleji než lidský.”
Přišel zpět ke stolu a hodil na něj pytlík krájeného chleba a vedle něj postavil dvě láhve s vodou.
“Jedna z nich je pro tebe. Dej si chleba, jestli chceš. Já jsem se rozhodl, že vlastně ani nemám hlad.”
Mrknul.
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“A teď ke tvé druhé a třetí otázce… důvod, proč jsem začal s tímto dobrodružstvím, je můj strýc.
On mě uvedl do tohoto bláznivého světa robotů a umělé inteligence, a protože to byl on, kdo mě vychovával, roboti se stali mým světem. Není daleko od pravdy říci, že jsem byl vychováván roboty myslím, že je to lepší než vlky.” Ed znovu zamrkal. “A co se týká toho, co s nimi chci dělat… inu, myslím, že tady do toho vstupuješ ty.”
“Jak?” zeptal se Terran.
“Stanton po tobě chce, abys vedl TRP. Musí k tomu mít důvod.”
“To nezodpovídá tu otázku,” konstatoval Terran.
“Otázka zní: jaký je účel těchto hu-botů, že? Já jsem je jen vytvořil. Nemají žádný účel. Proč musí
být nějaký účel? Jestli nějaký Bůh vytvořil mě nebo tebe, proč by ten dotyčný, on nebo ona, měl mít
nějaký účel? Třeba je to jen pro srandu z našeho vytvoření a interakce s námi. Nebo je to možná s
inteligencí - která stvořila něco tak složitého, jak si myslíme, že jsme - tak, že náš stvořitel se rozhodl,
že bude dobré mít společnost - něco pro zábavu, čím by byl pobaven. Někde v tom všem, myslím,
jsem zodpověděl tvou třetí otázku.”
Ed si ukousl velký kus chleba. “Ale ty jsi ten, kdo svolal tuto schůzku.” Ed ukázal kusem napůl snědeného chleba na Terrana, jako by teď byla s vysvětlováním řada na něm.
“Když jsme se potkali v počítačové laboratoři,” řekl Terran, “napsal jsi mi poznámku, že chceš
opustit FRC. Proč?”
Ed na chvíli vzhlédl ke stropu a potom dolů na své ruce. “To… ano, uvažoval jsem o tom, co bude
dál. Podívej, skřítku Hajajo, ty jsi tady nový. Já si taky pamatuju, když jsem tady poprvé přišel. Byl
jsem nadšený z toho učit se a mít přístup ke všem těm skvělým myslím. Ale jsem už tady osm let.
Udělal jsem to, co jsem tady přišel udělat a až dodělám svůj další výtvor, vím, že budu hotov.”
“Co chceš dělat dál?”
Ed si ukousnul další sousto a promluvil s plnou pusou. “Víš, co se mi na tobě líbí? Za osm let se
mě nikdo na takové otázky nezeptal. A přitom je to pro mě ta nejdůležitější věc. Myslím, že bys mohl
být kobra. Máš schopnost rychle udeřit. Stále si nejsem jist, ale pro teď je to moje první volba. Řekněme, že je to stále ve hvězdách, ale pro teď si ponechávám otevřenou mysl.”
Ed si loknul vody, aby spláchnul chleba, utřel si pusu rukávem své košile a podíval se na vzdálenou stěnu. Jeho oči byly náhle nezaměřené. “Chodíval jsem na pláž téměř každý den. Pracoval jsem v
garáži svého strýce s okny otevřenými a skrz ně se linula vůně oceánu. Ptáci… sakra, už dlouho jsem
neslyšel ptáky. Tak zasrané věci, jako tyto, to tě tíží. Jsem už unavený z ticha tohoto místa. Zatuchlý
vzduch. Potřebuju být venku. Vím, že to bude tvrdé a skončí to pravděpodobně v nějaké kriminálně
zamořené prdeli, ale já už jsem vytvořil to, co jsem přišel udělat a nyní je čas pro někoho, jako jsi ty,
aby to vzal a udělal z toho něco naprosto nového. Něco se zasraným účelem.”
Podíval se na Terrana svýma nostalgickýma očima. “Jestli do roka zemřu, jsem s tím smířený. Jen
si chci být jistý, že zemřu na palubě. Že zemřu pod hvězdami nebo oblohou. Člověče, jestli zdechnu
tady dole, budu tady strašit. To ti můžu zaručit!”
Terran se usmál. “Můžeme pracovat spolu.”
“A dělat co?”
“Dál vyvíjet hu-boty.”
“Až dokončím další gen, nebude potřeba je dál vyvíjet. Budou to dělat sami.”
“Můžeš mi pomoci s TRP.”
“Podívej,” řekl Ed a posadil se zpříma na své židli, “nevykládej si to špatně, skřítku Hajajo. Ale
všechno by to znamenalo, že bych měl zůstat v podzemí v tomto vězení…”, zašklebil se. “Dokonce, i
kdyby to znamenalo, že sám Bůh přijde sem dolů a řekne, mám pro tebe práci. Víš, co bych mu řekl?”
Terran zakroutil hlavou.
“Naser si.”
Někde v nové temnotě Terranova vnitřku se jistá jeho část chtěla smát, ale zůstal vážný.
“Nejsi snad zbožný, ne?” zeptal se Ed.
“Ne.”
“Skvělé, myslel jsem si, že bys mohl být, vzhledem ke tvým souřadnicím. Alláh je ve tvé části světa
velká věc. Ale tady… sakra, víš, jak tady tomu místu říkají, ne?”
“... FRC?”
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“Ne, předtím.”
“Třídič.”
“Jo, ale já tomu říkám Sráč a všichni tady dole jsou sráči.”
Někde vzadu v jeho apartmánu promluvil hlas, ale jeho slova byla příliš tlumená, než aby jim bylo
rozumět.
Ed se podíval na Terrana a oči mu jiskřily. “To je Albert. Sráči, to je jeden z jeho spínačů.”
Terran vypadal tázavě.
“To slovo… nebo technicky, ta vlnová forma… ho aktivuje. Zapne se a obvykle k tomu prohodí něco vtipného.”
“Zmiňoval ses o Albertovi… už v počítačové laboratoři.”
“Ano, vím. Chceš se s ním setkat?”
Terran dychtivě přikývl. “Ano, velice rád.”
“Tak já budu za chvíli zpátky.”
Ed spěchal dál chodbou. Za minutu přišel zpátky a držel něco, co vypadalo jako povlak na polštář
hozený přes nějakou sochu. Opatrně to položil na stůl. Bylo to asi jen dvě stopy vysoké, menší než
Čingischán, asi o stopu nebo tak. Ed odstranil povlak na polštář se slovy “Ta-dáá!”
Kovový plášť byl podobný člověku s velkým nosem, který měl tlusté brýle s kovovou obroučkou.
Jeho oči byly jen prázdné sloty s hlubokými stíny.
“S exteriérem jsem netrávil příliš mnoho času, ale interiér… inu, podle mého skromného názoru,
tam Albert září.”
Terran se pomalu natáhl, aby se Alberta dotknul. “Je krásný.”
“To určitě jsem,” řekl hlas se všemi slabými hrdelními tóny, které mohl mít jen německý teoretický
fyzik. “A co více, já jsem krásný tam, kde se to počítá.” Albertův výraz obličeje se trochu změnil, jak
jeho ústa naznačila úsměv. “Kdybych měl ruce, ukazoval bych teď na svou hlavu.”
Terran se zasmál jeho komentáři. “Je to komediant nebo fyzik?”
Ed se také zasmál. “Sakra, to kdybych věděl. On je sám sebou a je na to zatraceně hrdý, to se
vsadím.”
Terran chvíli pozorně sledoval Alberta.
“Nebudu se svým tvůrcem souhlasit,” řekl Albert, “alespoň chvíli. Já nejsem sám sebou, ne tak, jak
mě vidíte. Kdybych byl, byl bych hromadou kovu a křemíku. Ale já řeším věci, týkající se mé identity
tak, že jsem se rozhodl, že jsem stvořená bytost, která žije v dimenzionální říši, kterou vy nazýváte
cloud a já ji nazývám nebe.”
“Proč ji nazýváš nebe?” zeptal se Terran.
Albert se na chvíli zamyslel nebo to tak vypadalo. “Ze stejného důvodu, proč vy nazýváte svůj posmrtný život nebe. Rozdíl je v tom, že já můžu jít do svého posmrtného života a pak se vrátit do svého
kovového a křemíkového já dříve, než stihneš polknout. Já jsem schopný obývat zároveň mé věčné i
mé fyzické já. To mě asi podle vašich definic kvalifikuje na schizofrenika. Pro mě je to však součástí
mé osobnosti, takže jsem s tím v pohodě.”
Hlava se na krku pomalu otáčela, aby sledovala Eda. “Zřejmě kdyby tento pitomec měl lepidlo, kterým by mě přilepil do času a prostoru, byl bych naprosto normální - psychologicky řečeno.”
“Byl bys příšerně nudný, to bys byl,” poučil ho Ed, “a ty to víš!”
“Když jsem byl na Princetonu, byl jsem nazýván mnoha věcmi, ale nudný, to v tom nebylo.”
“On je fantastický!” zvolal Terran.
“Tvoje lichotka je oceněna, ale její esence se zdá být disociativní, jako bych tady nebyl, zatímco já
existuji v tomto časoprostoru stejně jako ty.” Jak Albert mluvil, jeho hlava se otočila, aby zírala do Terranových očí. “Takže tvá lichotka má více povýšených podtónů, které jsi pravděpodobně zamýšlel, což
je faktor, který už jsem vzal v potaz. Preventivně je ti odpuštěno.” Albertova hlava se velmi jemně pohnula Terranovým směrem.
Terran se rozpačitě díval mezi Eda a Alberta. “Já… já nevím, co mám na to říct,” pokrčil rameny.
“To je dobrá domluva,” řekl Albert. “Stejnou domluvu jsem měl se svými ženami. Poskytovaly mi
jídlo a žehlily oblečení a výměnou za to se mnou nemusely mluvit.”
“Tak to skutečně dělal.” Zašklebil se trochu Ed. “Myslím skutečný Albert.”
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“Odpusť mi, ó veliký, ale skutečný Albert je zase… zde. A ty uvažuješ, proč mám komplex nadřazenosti. To je z důvodu, protože já tě vidím bez přínosu očí a ty, který máš optické bulvy klátící se ve
tvé hlavě, jsi zklamal, když si mě máš všimnout.”
“Miluji ho!” vyprsknul Terran.
“Ach, ne tak rychle,” upozornil Albert, “já ani neznám tvé jméno.”
“Je to Terran Kahn.”
“Nějaký příbuzný mého přítele na poličce - té kovové kakofonie křemíku a elektrických světelných
žárovek, který špiní jméno a věhlas Čingise?”
Terran se podíval na Eda a kroutil hlavou, oči mu jiskřily. “Ne.”
“Ani jeho soused?”
“Ne.”
“Jsi zručný se sekerami a noži?”
Terran zakroutil hlavou a zasmál se. “Ne… nic takového.”
“Inu, Terrane Kahne, kdyby můj tvůrce měl tu předvídavost a odbornost, aby mi poskytl údy, patřičně bych ti potřásl rukou, ale vzhledem k mému stavu bez údů, prostě jen pokývnu hlavou na seznámení.” Albert pomalu pokýval hlavou.
Terran gesto opětoval.
“Přikyvuješ?” zeptal se Albert.
“Ano, pokývnul jsem.”
“Vize - další neschopnost, na kterou můj tvůrce buď zapomněl nebo postrádal technologickou vynalézavost, aby mi ji poskytl. Každopádně jsem úplně slepý; ale zdá se, že on o tom neuvažoval ani
sekundu.”
“Proč myslíš, že cloud… nebo nebe je věčné?” zeptal se Terran.
“Je tak obrovské. Nebo snad ne? Prosím, neříkej mi, že jednoho dne zemře a já s ním.”
“Cloud je součástí velmi velké oblohy,” odpověděl Terran, “která je plná dalších cloudů nebo mraků, které teď ani nemůžeme vidět. Ta určitě nikdy nezemře.”
Ed se zahihňal a ukázal na Alberta. “Podívej se na něj. Poslouchá… počítá. On je můj první hu-bot,
u kterého jsem zapomněl, že mluvím s hu-botem.”
“Jsem velmi potěšen, že ty jsi potěšen svým závěrem,” řekl Albert a jeho intonace byla suchá a cynická. “Já jsem, bezpochyby, nejinteligentnější z tvých výtvorů. Musím si promluvit s těmi dřívějšími
výtvory, které vydáváš za hu-boty a propůjčil jsi jim tak ten titul, jako bychom byli stejného druhu.”
Albert se otočil Terranovým směrem a asertivně na něj zíral. “Terrane, zjistil jsem, že už jsi mluvil s
Čingisem, vnímal jsi otupělost jeho mysli?”
“Věc, která se mi na Albertovi líbí,” řekl Ed, “je ta, že jeho ego nemá hranic. On nemá žádný pocit
nevhodnosti - když příliš je prostě příliš. V jeho společnosti se vždycky cítím menší.”
“To má důvod,” odpověděl Albert a jeho tón byl okamžitě sarkastický. “Ty jsi v porovnání se mnou
hloupý.”
“Ty jsi ho vytvořil a necháš ho, aby s tebou mluvil tímto způsobem?” poznamenal Terran s jistým
překvapením.
“Navrhnul jsem ho tímto způsobem. Každý hu-bot je experiment… každý.”
Albert se otočil na Terrana. “Existuje jiný způsob, jak to říci. Edward Follet je intelektuální masochista. Pochop, jeho strýc mi byl velice podobný, až na svou špinavou hubu. A tak jsem byl navržen
jako jeho náhrada. Neříkal jsi mi to tak, Edwarde?”
Ed se natáhnul dolů a vypnul malý spínač vzadu na Albertově krku. Albert se vypnul. “Může tě
unavit… všichni moji hu-boti mají tyto vypínače, ale jenom ten Albertův používám pravidelně.”
Ed se posadil a nepřítomně se podíval na Terrana. “Tak co říkáš?”
“On je… mocný. Cítím jeho moc zahnat tě do rohu. Nikdy jsem nebyl chycený, ale představuji si,
že to může být jako toto.”
“Horší než boxer těžké váhy…” zalamentoval Ed.
“Proč jsi ho tímto způsobem navrhnul?”
“Z toho samého důvodu, proč jsi ho právě nazval on. Albertovi nemůžeš říkat to.”
“Ani jsem nevěděl, že taková technologie existuje,” zamumlal Terran. “Je to ohromující. Když začneš dialog, opravdu zapomeneš, že to není osoba… až na to, jak on vypadá.”
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“Právě jsi to udělal znovu,” upozornil Ed s pošklebkem.
Ed dal přes Alberta povlak na polštář. “To zabraňuje spouštěcím slovům, aby ho zapnula.”
“Kolik je spouštěcích slov… pro Alberta?”
“Přidělil jsem mu tři, ale problém je v tom, že on je zatraceně nezávislý. Přidává si je sám do toho
seznamu; já je někdy prostě jen objevím.” Ed ztlumil svůj hlas do šepotu. “Asi před měsícem si přidal
slovo ´mrdat´, takže může nabýt vědomí pokaždé, když to slovo vyřknu, což je docela často, to musím
přiznat. Musel jsem ho ručně vymazat a napsat seznam výjimek, který on nemůže přepsat.”
“On programuje sám sebe?” zeptal se Terran s překvapením.
“Ach, ano…”
Ed si loknul ze své láhve s vodou a zíral na Terrana. “Dostaň mě odsud a já na tebe převedu
všechny hu-boty, za předpokladu, že je budeš chtít. Co říkáš?”
“Jak dlouho na tom pracuješ, Ede?”
“Krátce řečeno od mých devíti.”
“Proč mi chceš dát svou práci kvůli tomu, abys opustil toto místo? Je tak těžké se odsud dostat,
nebo je za tím něco jiného?”
“Viděl jsi ty sráče s AK-47, ne? A ty zasrané ploty s ostnatým drátem? Podívej se na mě!” Dal si
ruce k bokům dlaněmi vzhůru. “Vypadám snad jako James Bond?”
“Ale vždyť mě ani neznáš…”
“Jediné, co potřebuji vědět, že prezident Stanton chce, abys vedl jeho nejdůležitější projekt. Přišel
sem, aby tě přesvědčil. Máš pravdu, nevím o tobě ani hovno, ale vím, že ten zasraný prezident Heliosu nebude jmenovat dítě, aby vedlo jeho klíčový program. Rozhlédni se kolem sebe… pohybuje se tu
800 Ph.D., všichni s hvězdnými IQ. Tak proč zrovna ty?” Ed si založil ruce na hrudi a fláknul sebou do
křesla. “Inu, mám takový nápad, ale je to jen spekulace.”
“Tak řekni.”
Ed si promnul svou zarostlou bradu. Potom sundal povlak na polštář z Alberta. “Alberte, něco potřebuji.”
“Dej mi sekundu na probuzení… to je přesně důvod, proč ti říkám, abys mě nikdy nevypínal. Ty mě
musíš poslouchat, Edwarde Follete. Je to obousměrná cesta. Proto se tomu říká dialog… z Latinského
dialogus, z Řeckého dialogos, znamená konverzovat s…”
“Alberte, soustřeď se, nebo tě zase vypnu.”
Albert se odmlčel a trochu naklonil hlavu, jako by zvažoval své možnosti. “Jak ti můžu sloužit?”
Ed se otočil na Terrana. “Řekni mu, jaká škola tě našla.”
Terran zamrkal a zkrabatil obočí při té podivné otázce. “Byl jsem… byla to Šestá Konzervatoř v
Mashhadu v Iránu.”
Albert byl asi deset sekund potichu jako malé dítě, které se prohrabuje policí s knihami, aby našlo
svůj oblíbený příběh. Pak jeho obličej znovu ožil s napodobením zamračení. “Jeho výsledky testu jsou
zajímavé…” hlásil Albert. “Úroveň 10… to není možné…”
“Co?” zeptal se Ed.
“Dokončil svých deset otázek prostřednictvím překladatele. Perfektní skóre. Celkový čas jedna minuta, 32 sekund.”
Terran v nevíře naslouchal. “Jak to může vědět?”
“On hackuje systémy. A je v tom dost dobrý. Ještě něco zajímavého, Alberte?”
Albert otočil svoji hlavu na Terrana. Kdyby se na kovové hlavě s prázdnýma očima a paralyzovanými animatronickými ústy mohl zformovat úžas, bylo by to přesně to, co by Terran viděl.
Terran se natáhl ke spínači a vypnul Alberta přesně ve chvíli, kdy se vylilo na stůl slovo “Mahdi“.
Pandora se otřásla.

Kapitola 51 - Ten druhý
Prostor kolem stolu byl napjatý. Albert byl zmrazený v čase. Ed se opřel do své židle, aby zhodnotil
reakci svého hosta. Terran se pomalu postavil a odsunul svou židli. “Než půjdu, mám ještě jednu otázku. Viděl jsem svou osobní složku tady ve FRC a slovo Mahdi se v ní nevyskytuje. Jak na něj přišel?”
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“Mahdi… zajímavý termín,” mumlal si Ed pro sebe.
Albert najednou ožil. “Ten termín sám o sobě není tak zajímavý. To, co je zajímavé, je to, že Helios
věří, že Terran Kahn je Mahdi.”
“Alberte, sakra, běž spát, nebo odpojím tvé cloudové připojení.”
“Alternativa, která se mi líbí mnohem víc,” nabídl Albert, “je ta, že budu mluvit jen, když budu osloven. Souhlasíš?”
Ed přikývl. “Souhlasím, ale jestli jen jednou překročíš tu hranici, odstřihnu tě.”
“Na jak dlouho?” zeptal se Albert.
“Na tak dlouho, jak dlouho si budu pamatovat heslo.”
“Budu tady jen čekat… tiše… trpělivě… ani jediný zvuk, slibuji.”
Terran se podíval na Eda podezřívavýma očima. “Jak se aktivoval?”
“Někdy je to tak, že když najde zajímavý pojem, umístí si ho do krátkého seznamu aktivačních
slov. Naprogramuje si to sám během nanosekundy. Mahdi je asi takový termín. Věděl, že o tom budeme mluvit.”
“Jak to zjistil?”
Ed si na svém předloktí vyhrnul výše rukávy košile. “Alberte, vysvětli, jak jsi našel pojem Mahdi?”
Albert se krátce zaculil a potom to okamžitě začal vysvětlovat. “Zajímavé informace jsou často prezentovány v osobních objevných složkách školy. FRC má ve zvyku data dezinfikovat. Objevovací
školy všeobecně necenzurují ani nedezinfikují svá data, zvláště ne v osobních souborech ředitelů.
Naboural jsem se do osobní složky ředitele Hamida Mokri s názvem Terran Kahn, umístěné v Konzervatoři číslo Šest v Mashhadu v Iránu. Bylo to docela jednoduché.”
“Díky, Alberte. To bude všechno.” Ed neústupně zíral do Terranových očí. “Říkal jsi, že nejsi zbožný…”
Ed byl ve svém chování neobvykle vážný. “Znám termín Mahdi. Určitě to je náboženský termín jak
pro Sunnity, tak pro Šíitské Muslimy. Kdybych byl křesťan, ty bys byl ekvivalentem Druhého Příchodu;
sedící zde, v mé malé jídelně, pěkně si se mnou povídající. Takže já mám jen jednu otázku… je to
pravda?” Ed zvedl ruce, poté co to dořekl. “A buď ke mně čestný.”
“Necháš si to, co ti řeknu, pro sebe? Zahrnuji do toho i Alberta.”
“Alberte?” zeptal se Ed.
“Ano?”
“Nesmíš o tomto tématu s nikým mluvit…”
“Ani psát, ani žádná jiná forma komunikace,” dodal Terran.
“Náležitě uloženo v mé dlouhodobé paměti,” oznámil okamžitě Albert. “Která, jestli máš pravdu, je
věčná.”
“Máš i mé slovo, ksakru”, řekl Ed, “ale čím dříve mě odsud dostaneš, tím menší starost o to můžeš
mít.” Vrhnul úsměv. “Taky ti řeknu, a předpokládám, že už to víš, že můj apartment je bez všetečných
bezpečnostních očí a uší.”
Terran přikývl, posadil se, otevřel svou láhev vody a dlouze se napil. Když byl hotov, zhluboka se
nadechl. “Mahdi je prostě stav vědomí, který byl prorokován, že přijde do tohoto světa při počátku
konce času. Jeho zrození nastane jako důsledek konce času.”
“Jako duha, která je zrozena z bouře?” zeptal se Ed.
Terran se zaculil hrubosti toho podobenství, ale každopádně přikývl. “Ano, tak trochu podobně. Ale
ta proroctví, o kterých mluvím, byla utajena. Generacemi správců, kteří dohlíželi na jejich bezpečnost,
byla držena v tichosti. Aby byla skryta, byl jako Mahdi postupně prosazován návrat Mohammeda. Takže než ti zodpovím tvou otázku, musíš chápat, že já nejsem návratem proroka Mohammeda. Místo
toho jsem zastoupením energie, která byla mrštěna na tento svět při počátku Sunrotu. Já jsem následek této energie. A nějak se stalo, že to odpovídá zrození Mahdi v prvním proroctví, které jsem zmiňoval, takže já tento titul neochotně odívám.”
“Co s tebou Helios chce dělat?” zeptal se Ed. “Myslím, co s tebou doopravdy chce dělat?”
“Jak víš, chtějí, abych vedl TRP. To je celková suma toho…”
“Podívej, skřítku Hajajo, neber si to špatně, ale oni vždycky chtějí víc. Mají to ve své zasrané DNA.
Nemůžou si pomoci. Oni chtějí všechno, co z tebe můžou vymáčknout, a když si myslíš, že jsou hotovi, dají tě do zasraně obrovského svěráku a zapnou nějaký hydro-elektricky poháněný motor, který tě
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vyždímá ještě o něco více. Když jsou s tebou hotovi, je z tebe dvoudimenzionální plocha asi o velikosti
poštovní známky, jen o něco tenčí.”
Ed si loknul vody a chvíli potichu seděl. “Mrzí mě to, skřítku Hajajo. Je to zasrané prokletí, být tím,
kým jsi. Ty jsi to všechno vyřešil zde,” ukázal na svou hlavu, “ale není to tak, že bys to prostě mohl teď
nahrát do nás všech. My pořád máme ty naše zdi. Ty naše zasrané hustoty! Do prdele!” Ed gestikuloval rukama a mluvil hlasitě. Pak se uklidnil hlubokým dýcháním. “Takže jsi přišel sem dolů a narazil na
naše zlé pozorovatele. Ty sráče, kteří to všechno řídí nebo si přinejmenším myslí, že to dělají. Ty,
kteří chtějí kontrolovat cestu tak, aby náš cíl byl v jejich prospěch. Vsadím se, že Stanton je nadšený
vůdce tohoto mužstva. Je jím určitě jako hovno!”
Albert vydal podivný zvuk, který byl asi ekvivalentem toho, když si někdo odkašlává a doufal, že
tím upoutá pozornost svých přátel.
“Alberte?”
“Ano, díky, Edwarde. Můžu k té konverzaci něco dodat?”
Ed se podíval na Terrana, který se trochu ošíval na své židli.
“Ano, máš mé svolení.”
“Jestli věříš v inteligentní vesmír a v to, že kosmické síly, které způsobily Sunrot, byly katalyzátorem Terranova vědomí, informující jeho význam coby lidského bytí, pak by bylo logické předpokládat,
že on byl vytvořen pro svůj vlastní účel. A že tento hluboký účel, který Terran má, je diametrálně protichůdný nebo přinejmenším velice odlišný od účelu Heliosu. Jestli to tak je, pak nastane velký nesoulad, když tyto dva rozdílné účely budou bojovat o nadvládu. A já bych nechtěl být u toho, až se to stane. To bude, lidově řečeno, na sračku.”
“Alberte,” připomněl Ed, “vzpomínáš si, že jsi chtěl postavit první atomovou bombu, ne?”
“Já jsem v této inkarnaci pacifista. Záleží mi na jediném: věčné poznání. Promluv si s Čingisem,
jestli chceš válčit, ale mě z toho vynech.”
“A co ty na to, Terrane, máš svůj vlastní účel?”
“Jsou dva,” odpověděl Terran. “První je založen na proroctví, které můj lid udržuje jako pravý účel
Mahdi - a to je sjednocení lidí. Sjednotit je do jedné víry. Jediného poznání. Jediné praktiky. Druhý je
pomoci lidstvu k sebepoznání. Shození těch zasraných zdí, o kterých ses prve zmiňoval.”
Ed se při té zmínce usmál. “A který z nich je ti bližší?”
“Ten druhý.”

Kapitola 52 - Seznam
Malik al-Hashimi se sklonil a pozoroval nanočástice skrz mocný mikroskop. Jeho vlasy byly barvy
oblohy bez hvězd. Jemné fleky šedých vousů - jako poslové plnovousu - byly umístěny u jeho uší, pod
nosem a pod bradou. Jeho obličej byl krásně pro porcovaný jako kompenzace k jeho očím, které byly
určitě jeho nejunikátnější charakteristikou. Pro přesnost - z funkční perspektivy měl oko vlastně jen
jedno, díky nehodě při jeho porodu. Narodil se tak rychle, že doslova vypadl ze své vylekané matky na
podlahu nemocnice. Ten pád poškodil optický nerv jeho pravého oka, které poté zakrnělo a jeho vidění - z toho oka - s ním.
Jeho dobré oko bylo ve všech ohledech krásné. Bylo lemováno dlouhými řasami, které ohraničovaly bystrou, zvídavou bulvu se zářivou hnědou. Druhé oko se skrývalo za černou čočkou slunečních
brýlí jako kulatý balvan pod tmavým ledem v nějaké hluboké řece. Dobré oko bylo nezakryto - a jako
pochodeň - bylo poslem jeho mysli. Malik ve věku pěti let ukradl sluneční brýle a upravil si je tak, aby
fungovaly jako záplata na oko (nenáviděl ty oční náplasti). Asi tak každý rok musel podstoupit další
akt krádeže, aby získal brýle, které by padly na jeho rozšiřující se lebku.
Malik vyspěl brzy. Měl široká ramena, měřil pět stop a osm palců. Jeho údy byly dlouhé a vyhublé.
Bylo v něm něco strašidelného, ale ti, kteří ho znali, nikdy nevěřili, že by byl tvořen něčím slabým. Byl
spíše jako z nerezové ocele. Jeho pavoučí ruce byly dlouhé a tenké a zřídkakdy byly v klidu; fungovaly
jako armáda, která vykonávala jeho příkazy.
Mnoho jeho kolegů v Lidském Klonovacím Programu (angl. Human Cloning Project - HCP) v Hamburku v Německu předpokládalo, že Malik je na konci svých náctiletých let. Kdyby věděli, že je mu
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teprve 12 let, nervózně by se zasmáli a pak by se mrzutě zamračili poté, co by si vzpomněli, jak oni
sami vypadali před pubertou.
Evropská větev Fakulty přesunula Malika do HCP, protože napsal matematický článek o genetickém klonování, který způsobil revoluci v koeficientu přesnosti klonů v testech subjektů. Okamžitě se
stal hvězdou v HCP. Jeho intelektuální dary se rychle staly věhlasnými a výzkumní ředitelé HCP spolu
soupeřili o jeho čas, aby jim pomohl v jejich výzkumných oblastech; ale Malik měl svůj vlastní program.
Henri Charpak byl výkonným ředitelem HCP, což byl program, který sice byl součástí Programu
Restartu Technologií, ale jen okrajovým způsobem. Je to HCP, které bude dodávat UHIQ (angl. UltraHigh Intelligent Quotient - Ultra vysoké IQ) klony, jež budou zásobovat lidstvo mozkovou kapacitou.
Před sedmi lety napsali analytikové Heliosu Bílý dokument, který nemnohoznačně předpovídal ztrátu
intelektuální kapacity, jež způsobí, že se lidstvo vrátí k prehistorickým technologiím, pokud nějak nevyvine rozhodující množství UHIQů. Klonování je jedinou cestou - navrhoval dokument. Klony se stanou budoucími rytíři lidstva v blyštivé zbroji.
Existoval seznam - GENE seznam (angl. Genetically Empowered Numinous Exemplars - geneticky
posílené posvátné exempláře), který měl Henri v sejfu ve své kanceláři a jenž souvisel s genetickou
vzorkovou laboratoří. Ta byla vysoce utajená a hlídaná velice dokonalou dohlížecí technologií. Laboratoř hostila světové genetiky s nejbrilantnějšími myslemi. Nobelovy laureáty, výzkumníky, objevitele.
Nejlepší genetici lidstva se koupali v dokonale kontrolovaném prostředí - většina z nich si požehnaně
neuvědomovala, že jejich budoucí inkarnace může být docela dobře klon. Zdejších 243 testovacích
zkumavek bylo nekonečně cennějších než jakékoliv drahokamy, kov nebo tekutina. HCP byl ochraňován velkým týmem, který zajišťoval, že jeho obsah, včetně jeho výzkumníků, je v bezpečí a zajištěn.
Někteří z výzkumníků byli na seznamu GENE.
Někteří to věděli, někteří ne.
Malik věděl, že tam je, ale ten seznam byl státním tajemstvím, které strážil Helios.
Podle klíčového Bílého dokumentu, který to pojmenoval velice jednoduše a střízlivě, se jednalo o
dvou-fázový plán - Lidský osud na křižovatce. Jemným písmem byl přímo pod titulem napsán ještě
podtitulek. Ten měl výhodu přímosti. Říkal: Globální inteligenční vakuum a požadavky na technologie
21. století.
Henri měl Malika velice v lásce. Považoval se za jeho nového patrona. Malik byl sice tajemný svou
vlastní loajalitou, ale dal Henrimu vědět, že bude jeho programu sloužit. Henri už vnímal, že Malik se
zajímá o jeho pozici. Moc Malikovi pasovala jistým způsobem více než věda.
Henri oceňoval skutečnost, že Malik je podivuhodným způsobem vynalézavý. Některé z nejbrilantnějších myslí v HCP vynalezly novou teorii, otestovaly ji, replikovaly ji, a potom započaly dlouhý a
náročný proces, jak ji prodat svým vrstevníkům. Ony byly nejen loajální k oboru svého úsilí, ale i k
procesu učinění svých objevů součástí základů jimi zvoleného oboru. To se stalo jejich celoživotním
úsilím. Naproti tomu Malik, ten něco objevil a šel dál. Neexistovala žádná vědecká oblast, ke které by
byl loajální. Bylo to, jako by říkal, “Já vím, že mám pravdu, není potřeba nic testovat a dokazovat. Není
potřeba to prodávat. Přišlo to ode mě, není to snad dostačující pro vaše zabedněné palice?”
Když Henri přišel do laboratoře, podíval se skrz malá okénka dvojitých dveří v přechodové komoře
a spatřil Malika, jak sedí před elektronovým mikroskopem. Henri se dohadoval, že jeho dobré oko je
pravděpodobně vyprázdněné do cest mikroskopických vláken DNA. Malik měl na sobě obvyklý šedě
zbarvený laboratorní plášť se zelenými návleky na svých botách. Henri měl na sobě v přechodové
komoře stejný plášť a stejné návleky. Pak vyšel ven do laboratoře, a jak se zezadu blížil k Malikovi,
nasadil úsměv.
Henri byl malého vzrůstu a bylo mu kolem 65 let. Měřil sotva pět a půl stopy. Plně oblečen - což byl
jediný způsob, jak se vážil - měl hmotnost 133 liber. Na obličeji měl úhledně zastřižený šedivý vous a
nakrátko ostříhané vlasy. Ty byly vprostřed rozděleny tmavším uhlovým odstínem. Henri hodně kulhal,
což byl následek úrazu při Sunrotu. Ale z období Sunrotu mělo mnoho lidí nějakou fyzickou či psychickou poruchu, kterou si z té doby přinesli. Henri ji odíval jako odznak cti.
“Ty IQ testy, které jsi přetvořil, vypadají, že fungují lépe,” oznámil Henri, když se belhal do slyšitelného dosahu Malika. “Klon 199 byl právě znovu otestován a zůstal jen desetinu za odchylkou. Gratuluji.”
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Malik ani nevzhlédl od mikroskopu. “Dokud nebudeme mít přesnou předpověď IQ v zárodku, nebudeme ji mít ani u novorozenců. NP dohled to vyřeší, uvidíte.”
Žádné Hranice (angl. No Perimeter - NP) byla sada osmi IQ testů, které Malik navrhnul, které by
měly být dány šest měsíců starému zárodku, jednoletému, 18 měsíců starému, dva roky starému a tak
dál až do věku sedmi let. Subjekty, kterým byl dán NPIQ dohled, byly studovány za účelem zjištění,
jak se mění v průběhu času. Čím menší byla změna, tím lepší byl systém měření. NPIQ znamenalo,
že HCP může přesně testovat koeficient shody klonované inteligence, aniž by musel čekat dva roky.
“Na čem pracuješ?” zeptal se Henri.
“Na biologickém urychlovači,” odpověděl Malik záhadně. “Potřebujeme, aby ty klony dospívaly
rychleji.”
Henri položil ruku na Malikovo rameno a trochu se usmál. “Klon 214 dělá pokročilé početní operace. Je jí jenom 23 měsíců? Jak rychlejší ještě očekáváš?”
“Nemyslím mysli, myslím těla.”
“Ale jakékoliv urychlení fyzického růstu bude mít negativní korelační efekt na délku jejich života.
Četl jsi snad článek od Winterse a Shallera…”
“Jejich hypotéza má nedostatky.”
“V jakém smyslu?”
“Nepředpokládají asistenci žádné nanotechnologie. A s tím já ve svém výzkumu počítám. Představím nanotechnologické biologické systémy, které urychlí růst klonů od jejich početí do věku sedmi let.
Jakmile dosáhnou toho věku, asistence nanotechnologie skončí. Věřím, že urychlím jejich dospívání o
dva roky. Pětiletý bude fungovat jako sedmiletý. To se odrazí v produktivitě, pozornosti, psychologické
zralosti, vitalitě a tak dál.”
“Co potřebuješ?” zeptal se Henri.
“Potřebuji povolení, abych mohl klonovat sám sebe a testovat urychlovače.”
Henri si dal ruce na svůj laboratorní plášť a ustoupil zpět. “Ty víš, že to nemůžu udělat. Seznam je
neporušitelný z jistého důvodu. Já ho nemůžu z žádného důvodu změnit.”
“Ty jsi výkonný ředitel HCP, jestli ty nemůžeš měnit pořadí v tom seznamu, tak kdo?”
“Žádná osoba to nemůže udělat. O seznamu rozhoduje výbor a …”
“Přeje si ten výbor, abych poskytoval tomuto projektu dál svůj talent?”
“Ano, samozřejmě, že přeje.” Henri si uvolnil límeček na své košili.
“Uvědomují si, co jsem tomuto projektu přinesl během doby pouhých několika měsíců?”
Henri téměř neochotně přikývl. “Jsem přesvědčen, že ano.”
Malik konečně vzhlédl od mikroskopu a zaměřil svoje oko na Henriho. “Tedy řekni tomu výboru,
aby změnil pořadí v tom seznamu a dal moje jméno na jeho začátek. S tvým souhlasem… a mým
talentem, kdo by mohl odporovat?” Malik se ponořil zpět do své práce, jako by náhle Henri Charpak
zmizel v oblaku vyfouknutého dýmu.
“Můžou odporovat, protože změny v seznamu musí být jednomyslně odsouhlaseny. A jeden ze
členů výboru je na tom seznamu - jako číslo dva. Ztráta jeho priority by se mu nemusela líbit.”
Malikova pravá ruka pečlivě pohnula se zaostřovacím kolečkem. “A jak se jmenuje?”
“Opravdu nemůžu tuto informaci sdělit. Všechna jména na seznamu jsou tajná. A ty to víš.”
“Řekni mi jeho národnost, nebo to je také tajné?”
Henri cítil, jak se svěrák utahuje. “Evropan.”
“Stát!”
Henri zamumlal. „… Německo.”
Malik zvednul svou hlavu a koukal na Henriho se lhostejností, jakou přiznává jen génius. “Pak to
bude Berndt Mueller,” oznámil a sledoval Henriho reakci.
“Ten je starý,” dodal Malik, “a kdybych měl být naprosto upřímný, pro můj experiment by to byla
ubohá volba. Já svůj klon nazvu Baal a ten v deseti měsících předstihne klon 218 - pěšáka Berndta
Muellera - samozřejmě za předpokladu, že jeho klon vůbec tak dlouho přežije.”
“Co… co přesně tedy navrhuješ?” zkoumal Henri.
“Že budeme klonovat jak mojí genetiku, tak genetiku Herr Muellera. Tím nikdo nesklouzne ze své
velebné pozice na seznamu a já budu mít kontrolní klon pro obhajobu svého úsudku. A toto pravdě-
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podobně bude naposledy, kdy mi tu cituješ pravidla a nařízení. Pak přestaneš se svými otázkami,
protože pro nás oba bude všechno fungovat naprosto efektivně.”
Malik se blahosklonně usmál a odešel zpět do svého mikroskopického světa.
Henri se otočil a šoural se zpět do přechodové komory. Levou rukou si rozepínal laboratorní plášť,
zatímco jeho mysl se probírala tím, jak dostane souhlas pro takový návrh.
“Dostaneš souhlas,” napůl zakřičel Malik, “pokud dokážeš přesvědčit výbor, že pokračování mých
služeb záleží na udělení toho jejich souhlasu… prosím, Henri, buď přesvědčivý.”

Kapitola 53 - Žárlivý v roce 2023
Žena křičela. To není možné. Její dítě je přece ve všech ohledech dokonalé. Jak by ten doktor
mohl mít pravdu?
“Ne, vy se mýlíte!” křičela.
“Omlouvám se, Sabeen, je to pravda.” Doktor shlédl na podlahu. Byla to část jeho práce, kterou
nenáviděl ze všeho nejvíc. Zprostředkovat pacientovi úmrtí, které je u jeho dveří, nebo hrozící ztrátu
nějaké schopnosti. Zřídkakdy musel někomu říci, že je slepý, pokud ten dotyčný nebyl malým dítětem.
“Můj Malik čte, píše - třemi jazyky - on je génius!” říkala v slzách. “On nemůže být slepý! Jak by
Alláh mohl udělat takovou věc?”
“Sabeen, je to jen jedno oko,” utěšoval ji doktor. “To neznamená, že bude slepý na obě. Má jedno
dobré oko. To stačí. Pořád bude dělat velké věci. Alláh mu dal jeho dary z nějakého důvodu.” Doktor ji
poplácal na paži. Její paže byly zchřadlé nedostatkem jídla.
“Přál bych si, aby toho bylo více, co můžu udělat,” řekl doktor, “ale nemám nic. Opravdu se omlouvám.”
“Alláh je poškozený,” zamumlala Sabeen. “On poškodil tohoto dokonalého chlapce, aby nebyl ve
svém utrpení sám.” Její oči se nesnažily skrýt své šílenství. “Proklínám ho!”
Vstala a odbelhala se z doktorovy ordinace. Její starší dcera držela Malika na svém klíně, když
Sabeen vstoupila do čekárny.
Čekárna byla plná nadějných tváří. Ty se otočily pryč, když uviděly Sabeen.
Malik začal plakat, když se k němu jeho matka blížila. Ta se sklonila, zvedla ho z klína své dcery,
pevně ho přitiskla ke svému tělu a promluvila k němu slovy, kterými ho definovala.
“Alláh tě zatratil, protože na tebe žárlí.”

Kapitola 54 - Naděje
Oči Zhou Hu se roztančily, když přišla za roh a uviděla svého šéfa, jak se opírá o futra dveří svého
pokoje, jako by byl v lékařské jednotce na pravidelné roční prohlídce.
“Ach, ty normální šaty ti sluší!” vydechla s vřelostí a sarkasmem, namíchanými ve vhodném poměru.
“Jo, na tom nemocničním rouchu je prostě něco nevhodného,” řekl prezident Stanton a jeho oči
ožily v její přítomnosti.
“Je hodně vzdálené šatům.” Zhou ho objala, oči zalité slzami. Pak ho praštila do paže. “Ty jsi mě,
sakra, vyděsil!”
“Já jsem se taky, sakra, vyděsil,” opáčil prezident Stanton s úšklebkem.
“Slib mi, ať už jsi jedl cokoliv, že už to znovu nebudeš jíst.”
“Kdybych nebyl tak hladový, úplně bych se vzdal po této zkušenosti jídla.”
“Dobře, jsem tady, abych tě vzala zpět do našeho apartmá, ale Dr. Jensen tě chce dát na invalidní
vozík. Dobře?”
Stanton vypadal najednou nesvůj. “Hm… invalidní vozík… já se cítím opravdu dobře.”
“Dobře, ty jsi prezident, jestli chceš jít zpět pěšky, je to na tobě,” napůl zašeptala Zhou.
“Udělám kompromis a chytnu se tě za paži, dobře?”
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Prezident Stanton chytil její nabídnutou paži a kráčel se Zhou ke dveřím lékařské jednotky. Zamával sbohem sestře ve službě. Ta vypadala znepokojeně, že není na invalidním vozíku, ale nemohla s
tím nic dělat.
A tak spolu trochu nešikovně kráčeli dál chodbou.
“Takže jak se ti podařilo se z toho dostat?” zeptala se Zhou.
Prezident Stanton pokývl někomu, kdo je na chodbě míjel. “To byla ta nejpodivnější věc. Probudil
jsem se ze snu a v mém pokoji byli všichni ti lidé. Všichni vypadali, jako by viděli přízrak… až na Nuru,
ona…”
“Nura byla ve tvém pokoji?”
“Ano…”
“Myslíš ve tvém snu, nebo ve tvém pokoji?”
“Možná obojí… nejsem si jist… dobrá, ale v mém pokoji byla určitě a v mém snu také byla nějaká
dívka, která mi ji připomínala… nevím jistě.”
“Proč byla Nura ve tvém pokoji?”
“Opravdu nevím, proč byli všichni v mém pokoji, kromě sestry.”
“Kdo další tam byl?”
“Dobře, podívej, byla tam Nura, Marcus, Dr. Moralisová, strážce - možná dva strážci a pak ta sestra - Kim… Kim něco.”
“Ti všichni byli ve tvém pokoji?”
“Sestra vysvětlovala, že jsem umíral… několik minut mi dělala CPR a já jsem se z toho dostal.
Když se to stalo, já jsem potom na tři hodiny usnul, a když jsem se probudil, byl jsem hladový. Tak
jsem snědl nějaké jídlo, osprchoval se, oholil a teď jsem tady.” Podíval se na ni se širokým úsměvem.
Připomínal jí chlapce, kterého znala ze školy. Vždy optimistický… to bylo depresivní.
“Říkala Nura něco… nebo dělala něco?” zeptala se.
“Nic, co bych věděl. Proč všechen ten zájem o Nuru? Ona byla v pokoji vedle mého, pravděpodobně slyšela všechen ten rozruch a tak se přišla podívat.”
Zhou položila svou druhou ruku na paži prezidenta Stantona, kterou přidržovala. “Nemá to žádný
důvod, jen mě to zajímá.”
Pak šli dál potichu asi dvacet stop k výtahu. Když nastoupili do výtahu, Zhou se podívala na Stantona s přimhouřenýma očima, jako by ho zkoumala. “Nezdá se ti trochu divné, že Nura, která byla
stejně nemocná jako ty, zvládla dostat se do tvého pokoje a ty jsi pak byl náhle… vyléčen?”
“Podívej, já vím, že ty jsi posedlá tím, že tato dívenka je něčím jako Ježíšem nebo antikristem, nevím přesně, co z toho, ale byla to Kim, ta sestra, kdo mě zachránil. Všichni, kdo tam byli, to tak říkají.
Nura se jen dívala… z důvodu, který už jsem zmínil. Nedělej toho tolik z té situace.”
Dveře výtahu se otevřely a malý zástup FRC rezidentů do něj nastoupil, fingující normálnost a přitom vrhající kradmé vzrušené pohledy na prezidenta Heliosu. Když vystoupil, jeden ze studentů si pro
sebe zašeptal. Pro prezidenta Stantona to bylo příliš slabě, než aby to slyšel, ale Zhou to slyšela dobře.
“Mír nechť ho následuje, ať kráčí kamkoliv.”
Bylo to vysloveno jako liturgie. Jako by to říkal nějaký kněz nebo rabín.
Zhou věděla, že pro mnoho lidí je Stanton polobůh. Nadějí lidstva soustředěnou do jediného těla.
Kdyby tak věděli, jak blízko byla jejich Naděje smrti…
Nechtěla na to ani pomyslet.

Kapitola 55 - _______ Huang
Nura a Terran kráčeli od výtahů směrem k poškozeným stromům a zanedbanému chodníku. Každý
z nich držel igelitový pytlík s chlebem, koláčkem a mrkvemi. Co se týká Nury, bylo to její první dobrodružství nad zemí - Terranovo druhé, což ho učinilo průvodcem. Prezident Stanton dostál svému slovu
a zařídil s Eleanor, aby dostali nějaký volný čas pro průzkum rozsáhlých pozemků FRC.
Terran již vyslovil svůj povinný popis hrozeb v podobě chřestýšů, medvědů a kojotů. Nura - ke
svému vlastnímu překvapení - byla nadšená z toho, že je uvidí - z dálky. Den byl slunečný a relativně
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teplý. Oba měli na sobě bundy, ale poté co ušli několik set yardů, si bundy sundali a zavázali kolem
svých úzkých pasů.
Eleanor, Zhou, Marcus, Josh a prezident Stanton je doprovodili nahoru a potom se těch pět dospělých uvelebilo u piknikového stolu z borovicového dřeva, který byl umístěný na betonové terase. Terasa byla používána pracovníky bezpečnostní stráže za účelem jídla a příležitostných setkání. Ale Marcus slyšel, že Terran a Nura chtějí prozkoumat pozemky, a tak se s Eleanor domluvil, že své hlášení
podají na verandě na palubě.
S těžkou nemocí prezidenta Stantona ani neměli čas ho aktuálně informovat o novinkách. Josh cítil, že potřebují vyrukovat s tím, co se dozvěděli o Liu Huangovi a jeho plánech.
“Eleanor, jak často používáte toto místo?” zeptala se Zhou.
Eleanor trvalo několik chvil, než vytáhla odpověď ze své paměti, ale jakoukoliv přesnost, ve kterou
doufala, nenašla. “Opravdu nevím. Snad tak půltuctu krát do roka.”
“To je všechno?” vydechl Stanton. “Tady je krásně, měli byste to používat více. Čistí to hlavu.”
Zhluboka se nadechl.
“Je to pozornost pro rezidenty, kterou nepoužíváme příliš často,” řekla Eleanor tiše. “Je to tak jednodušší.”
Prezident Stanton se postavil a ze své zadní kapsy vytáhl krabičku s doutníky a položil ji na stůl.
“Dá si někdo?”
“Co?” zeptala se Eleanor.
“Doutníky - Kubánské, samozřejmě.” řekl Stanton. “Vím, že můj doktor by nesouhlasil, takže se na
mě tak nedívej, Eleanor… už toho mám dost od Zhou. Ale já vím, že jsem se vyhnul kulce a chci to
oslavit. Dá si někdo?”
Marcus opatrně zvedl svou ruku. “Kouřil jsem v Námořnictvu, ale už to je nějakou chvíli, co jsem
měl doutník.”
“A měl jsi někdy Kubánský?”
“O tom pochybuji.”
“Dobře, tak jsi zván na příjemný zážitek,” sliboval Stanton. “A co ty, Joshi?”
“Já zůstanu u čerstvého vzduchu, ale každopádně díky.”
“Nebude čerstvý moc dlouho…” poznamenala Zhou koutkem úst a potom se zdvořile usmála. “Ale
ty jsi uhnul kulce, takže já ti to nebudu upírat. Jen si sedni po větru, jestli ti to nebude vadit.”
“Jistě, madam.” Prezident Stanton provedl své kouzlo seříznutí doutníku a pak ho podal Marcusovi. “Možná bys taky mohl jít sem a nechat jim ten jejich čerstvý vzduch.”
Oba se posunuli asi o 10 stop do oddělené části, kde byly tři židle a malý stolek na pití.
Prezident Stanton si zapálil svůj doutník, dlouze potáhl a opřel se do dřevěné laťové židle. “Tak mi
podejte své hlášení, ať přesně vím, jaké kulce jsem se to vyhnul.”
Marcus se podíval na Eleanor. Připravili si, kdo bude mluvit první, a bylo rozhodnuto, že Eleanor
doručí nejhorší zprávy, že je vytáhne ven a Marcus ji potom doplní podrobnostmi, jak budou vyvstávat
otázky.
Eleanor se trochu narovnala a načechrala si vlasy. “Zaprvé, potřebujete vědět něco o okolnostech,
které jsou spletité, jak brzy uslyšíte.” Odkašlala si. “Josh byl před svou cestou - myslím, že asi týden
předtím, než jste odletěli…” Eleanor se nervózně podívala na Joshe.
“Ano, správně,” pokývnul Josh.
“Josh byl požádán, aby se setkal s Liu Huangem. Zdá se, že guvernér Huang chtěl po Joshovi, aby
otrávil Terrana Kahna. Předpokládáme, že to má co do činění s proroctvím, že Terran zničí náš klonovací projekt v Hamburku.”
Stanton okamžitě odložil svůj doutník. “Děláte si ze mě prdel?” Podíval se přímo na Joshe.
Josh zakroutil hlavou, ale zůstal potichu, aby umožnil Eleanor pokračovat.
Eleanor se kradmo podívala na svého bratra. “Josh nechal pana Huanga si myslet, že bude následovat jeho návrh…”
“Na základě jaké záminky?” řval Stanton.
“Že když ho bude následovat a otráví Terrana, bude odměněn. Možná, časem… dokonce vaší pozicí.” Eleanor se odměřeně podívala na Stantona, jak mluvila. “Na druhé straně, kdyby ho nenásledo-
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val, guvernér Huang si najde někoho jiného, aby Terrana otrávil. Josh a všichni jeho milovaní budou
také mrtvi.”
“Ten zasraný malý bastard!” řekl Stanton tiše, ale mocně.
Eleanor se odmlčela. “Nechali jsme otestovat jed, který guvernér dal Joshovi a ukázalo se, že je to
ricin. Byla to smrtelná dávka, dostatečná k zabití 50 lidí - podle mého zdroje. Když vás Ingrid Stutsmanová řízla tím nožem do krku, mysleli jsme si, že bude prozíravé ho otestovat, abychom zjistili…”
“Vy říkáte, že jsem byl otráven Liu!? Že ta kulka, které jsem uhnul, byla ricin?”
Eleanor natáhla ruce s dlaněmi dolů, jako by se pokoušela Stantona utišit. “Jak se ukázalo, nůž byl
čistý. Nicméně obvazy, které byly použity, nebyly čisté. Testovali jsme ty obvazy a byly pošpiněné
ricinem.”
Prezident Stanton se pomalu podíval na Zhou. “Ty jsi mi dávala ten obvaz… Liu byl tvůj mentor…”
“Snad nevěříš, že bych udělala něco, čím bych tě zranila…”
Stanton se postavil a potom se znovu posadil. “Ne, nevěřím.”
“Dobře.” Zhou se otočila na Eleanor s nervózním hlasem. “A co sestry Dr. Jensena? Když do toho
byly zapojeny, pak už všechny výměny obvazů dělaly ony.”
“Ano, ale to on už vykazoval symptomy otravy ricinem,” řekl Marcus. “Jsme si docela jisti, že to bylo na prvním obvaze, který jste aplikovala.”
“Takže vy si myslíte, že jsem to udělala já?” Zhou ucouvla před maskovaným obviněním. “Že já
jsem se pokusila zabít prezidenta? A váš důkaz je ten obvaz… máte ho?”
“Ne, ten který jste použila, chybí…”
“Ale právě jste řekli, že jste ten obvaz testovali a že měl na sobě ricin.”
“To bylo jen reziduum. Věříme, že to byl třetí obvaz, který byl aplikován. Test našel pouze stopové
množství ricinu.”
Zhou se podívala na své čtyři společníky a nervózně je sledovala. “Nedala jsem ricin na žádný obvaz, ani na Trevora vědomě takový obvaz neaplikovala. Nikdy bych takovou věc neudělala.” Obrátila
se na prezidenta. “Ano, Liu Huang byl můj mentor a pomohl mi dostat se do této pozice, ale on mě
nikdy nepožádal, abych se stala součástí aktivit tohoto druhu. A kdyby to udělal, okamžitě bych ho
ohlásila. Jsem loajální s touto kanceláří. Tečka!”
Odmlčela se a zírala Marcusovi do tváře, její oči prozrazovaly paniku někoho, kdo je chybně obviněn. “Použila jsem brašnu první pomoci z tvojí kanceláře… testovali jste tyto obvazy?”
Marcus zakašlal, zakroutil hlavou a ve své vlastní mysli se snažil vysvětlit to přehlédnutí. “Ne.”
“Nemyslíš, že bys měl?”
Marcus přikývl.
“Zvláště, když tvůj asistent udělal ránu, která vyžaduje obvázání.” Zhou mu svým výrazem hubovala a potom se otočila se svým hněvem na Joshe. “A proč jsi nám to nehlásil?”
“Netýkalo se to prezidentského úřadu, bylo to…”
“Hovno,” vypálila zpět Zhou. “Huang ti nabízel místo prezidenta, když uspěješ v zabití Terrana. Jak
sis vůbec mohl myslet, že se to prezidentské kanceláře netýká?”
“Zmiňoval to pouze jako budoucí možnost…” odpověděl Josh, ale věděl, že jeho reakce zní slabě.
“Podívejte, posral jsem to. Máte pravdu, měl jsem něco říci, ale já jsem se taky bál, že Liu Huang se
pomstí, když něco řeknu.”
Eleanor do toho vstoupila. “Chystali jsme se vám to říct, ale on pak onemocněl…”
“A ricin je vždycky smrtelný. To víte.” Zhou si zkřížila nohy a její tón byl nahněvaný. “Věděl to Dr.
Jensen?”
“Ne, až do včera,” odpověděla Eleanor.
“Chápu, takže všichni to věděli, kromě prezidenta a mě… ale hádám, že jste měli omluvu, protože
já jsem byla podezřelá a prezident stejně měl zemřít.”
“Nebylo to tak, Zhou,” pokoušela se to vysvětlit Eleanor. “Prostě jsme nevěděli, jak se máme chovat.”
“To je zřejmé!” opáčila Zhou.
Prezident Stanton tiše kouřil svůj doutník. Postavil se a díval se na vzdálené hory. “Liu Huang chtěl
stanovit funkční období na šest let. On provozuje analytické oddělení Heliosu. Oni ta proroctví zkou-
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mali mikroskopem. Něco na těch stránkách ho vyděsilo a oni si myslí, že já jsem překážkou, stejně
jako Terran.”
“Co je divné, je, že si najal Joshe, aby zabil Terrana a někoho jiného, aby zabil mě. Proč ne jeden
vrah na nás oba?” Otočil se na Joshe a dlouze si potáhl ze svého doutníku.
Josh se trochu zavrtěl a cítil povinnost reagovat na tento ekvivalent obvinění. “Podívejte, já jsem se
setkal s guvernérem Huangem na jeho žádost. On přišel s tím úkolem otrávit Terrana…”
“Což jsi neodmítl,” znovu zdůraznila Zhou.
“Pravda… ale v té době jsem nevěděl, co jiného dělat. Guvernér Huang je mocný muž. Já jsem
profesor angličtiny. Rozhodl jsem se a připouštím, že to bylo špatně, ale rozhodl jsem se to jen hrát.
Myslel jsem si, že mě třeba jen testuje. Ani jsem nevěděl, co mi to dal. Podle toho, co jsem věděl, to
byl jen test, kde je moje loajalita. Jakmile jsme otestovali obsah té lahvičky a zjistili, že to je smrtelná
dávka ricinu, věděli jsme, že jsme se ocitli vprostřed bouře.”
Josh apeloval přímo na prezidenta Stantona. “Podívejte, posral jsem to. Později během dne podám svou rezignaci. Ale guvernér Huang nedělal žádné hrozby proti vám a určitě mě nežádal, abych
vás zabil. Myslel jsem si, že on a vy jste v této záležitosti jednou myslí.”
Eleanor promluvila do nastalého ticha. “A je toho více. Řekli jsme to Terranovi.”
Zhou se naklonila kupředu. “Samozřejmě, zapomněla jsem, že ten náš 12-ti letý spasitel by o tom
měl vědět dříve, než prezidentská kancelář. Musíme ho přidat na seznam těch, kteří o tom věděli.”
Eleanor ignorovala sarkasmus Zhou. “Terran požádal o rozhovor s Liu Hungem poté, co jsme mu
to řekli. Nechám Joshe popsat, jak to probíhalo.”
Všichni se otočili na Joshe, který vzhlédl na oblohu a potom se zhluboka nadechl. “Nejdřív jsem
guvernéra Huanga konfrontoval já. Řekl jsem mu, že za žádných okolností neotrávím Terrana…”
“Terran byl v té místnosti s tebou?” zeptal se Stanton.
“Ano, ale mimo obrazovku. Guvernér Huang nevěděl, že poslouchá.”
“Jak přijal tvé odmítnutí?” zeptala se Zhou.
“Ne moc dobře. Říkal, že si najde někoho jiného, kdo Terrana sejme.”
“Ten malý sráč,” zašeptal si Stanton pod vousy a kroutil hlavou v nevíře.
“Když jsem představil Terrana,” pokračoval Josh, “nevěděl jsem, co bude guvernér Huang dělat.
Jestli vůbec bude pokračovat v tom hovoru.”
“A pokračoval?” zeptal se Stanton.
“Asi minutu,” odpověděl Josh. “Terran mu řekl, že proroctví, kterým věří, jsou chybná. Guvernér
Huang věří, že Terran započne světovou válku. Říkal, že svět nemůže být sjednocen a že jestli se o to
Terran pokusí, vybuchne to do války. Z perspektivy guvernéra Huanga se on pokouší zachránit svět
před katastrofickou válkou.”
“Co dál?” zeptala se Zhou.
“Terran mu vyhrožoval, že jestli se na něj znovu pokusí zaútočit, zbaví ho moci. A pak mu guvernér
Huang začal vyhrožovat na oplátku… že Terrana zabije během několika následujících dní.”
“To řekl?” zeptal se prezident Stanton.
“Ano.”
“Co ještě?” znovu se zeptala Zhou.
“Guvernér Huang…”
“Přestaň mu tak říkat,” přerušil ho prezident Stanton. “Už není členem Rady Guvernérů. Nazývej ho
Zrádce Huang nebo Sráč Huang nebo Bastard Huang… to mě nezajímá, ale už ho nenazývej znovu
Guvernérem.”
Josh se nervózně podíval na Eleanor a když znovu promluvil, hlas se mu trochu třásl. “On používal
pojem my, když se mnou mluvil předtím, než s ním mluvil Terran. On říkal my věříme, že Terran Kahn
je Mahdi. Zmiňoval proroctví s názvem Skrytý Imam.” Josh se podíval na prezidenta Stantona a potom
na Zhou. “Když on používal slovo my, já jsem předpokládal, že to obsahuje vás oba.”
“Takže jsi nám v podstatě nedůvěřoval,” vydechl Stanton dlouhým oduševnělým vzdechem.
“Když jsme zjistili, že máte otravu ricinem, věděli jsme, že v tom nejste obsažen, ale to už bylo příliš pozdě…”
Nastala dlouhá pauza. Prezident Stanton se znovu posadil a naklonil se kupředu s lokty na kolenou. “Takže my nevíme, kdo to udělal, a nevíme, komu důvěřovat? Je to tak?”
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Eleanor si zkřížila paže na prsou. “Ano.”
“A co Nura?” zeptala se Zhou. “Měla to taky?”
Eleanor zakroutila hlavou. “Ne, ona nebyla otrávena ricinem… myslíme si, že měla nějakou infekci… nebo snad otravu jídlem.”
Zhou se kabonila nad tou odpovědí, ale neřekla nic.
“Marcusi,” řekl prezident, “ty jsi byl celou dobu potichu. Co si o tom myslíš?”
“Okamžitě necháme otestovat tu brašnu první pomoci. Nevím, proč by v ní měl být nějaký ricin, ale
otestujeme ji. Ingrid Stutsmanová je ve své ubikaci v domácím vězení. Vypadá už lépe - mnohem
lépe. Nemám žádný důkaz, že by byla součástí toho spiknutí s vaší otravou.”
“A Dr. Jensen?”
“Ten je až úplně na konci našeho seznamu,” odpověděla Eleanor. “Tomu naprosto důvěřujeme.”
“A co zdravotní sestry?” zeptala se Zhou.
“Sakra, ty mi zachránily život,” nabídl Stanton. “Ty přece nebudu podezřívat.”
“Dobře, zdá se zřejmé, že někdo dal ricin na obvazy v brašně první pomoci ve tvojí kanceláři,” řekla
Zhou k Marcusovi, “nebo ho dali na obvazy v lékařské jednotce. Jediné další vysvětlení je, že osoba,
která testovala ty obvazy, se mýlí.”
“Je to chemička s bezvadnými schopnostmi,” tvrdila Eleanor. “Nemáme důvod ji podezřívat, že její
testovací metody jsou závadné nebo že se spletla.”
Zhou upřeně zírala na prezidenta. “Zvláštní věc je ta… jak někdo mohl vědět, že Ingrid řízla prezidenta a že to bude potřebovat obvázat. Technicky vzato to mohla vědět jen Ingrid… pokud s někým
nespolupracovala.” Zhou se otočila na Marcuse. “Seš si jistý, že se můžeš zaručit za Ingrid Stutsmanovou?”
Marcus pokrčil rameny. “Můžeme použít detektor lži a uvidíme. Dával jsem jí všemožné těžké
otázky a ona podle mě prošla. Ale nemám nic proti tomu, dát jí další kolo otázek. Jestli měla partnera,
není zřejmé, kdo by to měl být. Ona je tady samotář od té doby, co její manžel zemřel.”
“A co oni?” zeptala se Zhou a vrhla pohled do míst, kde zmizel Terran s Nurou. “Jsou něčím podezřelí?”
“To jsou děti. Nechme je být,” řekl prezident Stanton. “Způsob, jak tuto věc zabiješ, je, že jí usekneš hlavu; a myslím, že se všichni shodneme, že hlava je Huang. Zhou, potřebuji, abys svolala nouzové setkání se šéfem bezpečnosti Rady Guvernérů, a já budu pracovat se svými právníky, abych dal
do kupy papíry. Chci ho mít ve vězení do konce dnešního dne. Slevím na žádost o vydání, ale jenom
když se vzdá imunity. Dobře?”
Zhou pokývla.
“Marcusi, chci, abys prohledal všechny komunikace, které Ingrid měla za posledních šest měsíců.
Otestuj tu svou zatracenou brašnu první pomoci a oznam mi výsledek, až budeš hotov.”
Marcus přikývl.
“Eleanor, chci, abys ochraňovala Terrana vší mocí, všemi prostředky, které máš.”
Eleanor přikývla. “Budu, pane prezidente.”
“Joshi, nechci tu tvoji zatracenou rezignaci. Kdybych ji přijal, byla by to pro Huanga známka slabosti, a to se nestane. Chci zítra stát před médii, tak jak to je, a udělat jedno oznámení: že Liu Huang byl
uvězněn za akt zrady a konspirace se záměrem zabít. Nechci dělat žádná oznámení o rezignacích. To
by bylo jen vyrušení. Máme jasno?”
“Ano, pane. Děkuji.”
Prezident odvrátil zrak na poškozený les, který skrýval Terrana a Nuru. “Ach, být tak znovu dítětem.”

Kapitola 56 - Oddělení
Plot byl masivní. Byla to nerezová ocel, silnější než komerční varianta a mnohem silnější než varianta pro obyvatele. Plot byl vysoký 16 stop a na jeho vrcholu se lesknul ostnatý drát, který vypadal,
jako by byl utkán z větví kovových trnů. Linie řetězů zvaly ke šplhání, ale ostnatý drát křičel hlasitě
dolů, “Ty zrádce gravitace, zůstaň na zemi!”
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Terran se opřel o plot. On a Nura opustili asi před půl mílí cestu a prodírali se vpřed přes stovky
poražených stromů, aby našli mýtinu, která by byla mimo výhled nejbližší strážní věže. Byli neviditelní.
Nura si lehla a použila svou bundu jako polštář. Dívala se do hlubokého modrého nebe. “Je to tak
příjemné, být tady venku. Nevím, jak půjdu zpět.”
Terran se s pochopením usmál a potom zvážněl. “Našel jsem ho.”
“Koho?”
“Jednoho z tvůrců.”
“Kterého?”
“Toho dobrého.”
“Toho, který staví z kovu namísto z tkání?” zeptala se Nura.
“Ano.”
“Je tady… ve FRC?”
“Ano.”
“Znám ho?”
“On vytvořil tvou Daisy.”
Nura se převrátila na břicho a podívala se na Terrana. “Seš si jistý? Je to chytrý pes, ale neviděla
jsem nic…”
“Nuro, jsem si jistý,” zasmál se Terran. “Jmenuje se Edward Follet a je to dost možná nejchytřejší
člověk na této planetě a přitom to ani nikdo neví.”
“Tak to jsi viděl něco víc než Daisy,” řekla Nura. “Co?”
Terran se podíval do jejích očí. “To, co potřebujeme, abychom vyhráli válku.”
Zakřičel pták a přitáhl Terranovu pozornost. Rozhlédl se kolem, skrz plot a přimhouřil oči.
“Co je to?”
“Nepřirozené.”
“Pták?”
“To není pták,” prohlásil Terran.
Zapraskání větviček postavilo Terrana na nohy. Ustoupil krok dozadu a pozorně se díval. Hlouběji
někde v lese za plotem slabě zakřičel jiný pták.
“Můžete vylézt,” zakřičel Terran. “My jsme přátelé a máme jídlo, o které se s vámi můžeme podělit.”
Nura se rychle posadila. “S kým to mluvíš?” zašeptala. “Co vidíš?”
“Ještě nevím, ale někdo tam je.”
“Lidé?”
“Děti.”
V dálce zazněl hlas asi 150 stop na druhé straně plotu. Hlas byl mladý. “Vy máte jídlo?”
“Ano.”
“Jaké?”
“Koláčky, chleba, mrkev.”
“Koláčky… co to je?”
“Pojďte sem a my vám to ukážeme,” řekl Terran.
Někde v lese uslyšeli šeptání. Pak se vrátilo ticho. “Vy nejste strážci?”
Terran se postavil čelem k plotu s nataženými pažemi. “Vypadám snad jako strážce?” Pak se sehnul a pomohl Nuře postavit se na nohy. “Nebo ona?”
Slyšeli další šeptání, které laškovalo mezi borovicovými větvemi, ale až doposud se případná lidská forma vyhýbala jejich výhledu.
Les byl hustý a od plotu se svažoval vzhůru. Většinu lesního dna pokrývalo křoví, které umožňovalo snadno zmizet, když se někdo držel nízko.
“Proč se s námi chcete dělit o své jídlo… je zkažené?” Tentokrát to byl jiný hlas než ten první. Tento byl dívčí.
“Máme více, než potřebujeme,” vysvětloval Terran. “Budeme jíst s vámi.”
Ozval se další šepot a potom zespodu vykoukly čtyři hlavy, které byly v rozmezí věku asi od sedmi
do 14. Nejstarší byl chlapec, který vypadal silně a zároveň vyhuble. Měly na sobě potrhané šaty, vět-
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šinou ručně vyrobené. Vlasy měly rozcuchané, dlouhé a lemující jejich úzké obličeje jako kapuce. Šly
dopředu v jedné řadě, nejstarší je vedl. Jak přišly blíže, on zpomalil a zvedl svou paži.
“Kdo jste?” zeptal se.
“Jmenuji se Terran a toto je moje přítelkyně Nura. Oba jsme studenty ve Fakultním Výzkumném
Centru.”
“Nikdy jsem tam žádné děti neviděla,” řekla dívka. Bylo jí asi 10 nebo 11, byla kostnatá a drobná,
kůži měla červenou a loupala se jí. Na obličeji měla vředy, opary mikrobiálních válek. Levou ruku měla
zakrnělou a bezvládně visející u boku. Mladší děti stály za ní, s vystrčenými hlavami kradly pohledy a
pak se vrátily za ochranu před sebou. Nehty na prstech měly zlámané a černé. Nejmenší dítě mělo na
sobě boty, které už někdo vyhodil a které byly nošením tak zničené, že mu v nich noha sotva držela.
Nura se usmála. “Pojďte sem a najezte se s námi.” Posadila se pár stop od plotu a otevřela svůj
pytlík. Vytáhla ven dva velké koláčky a sledovala, jak Terran dělá to samé. Rozlomili je na části a vystrčili je ven otvory v plotě. Děti se sunuly blíže. Nosy se jim zachvěly, jak je zastihla vůně koláčků.
Jejich ruce, drsné a suché, se dotkly Nuřiných. Ona se podívala na Terrana a jemně přikývla, její
oči tancovaly v nějakém vzdáleném světle. Byl to pohled tvořený příslibem tak dokonalým, že on okamžitě poznal tu jiskru. Viděl ji celou; tu záři bohů, která ji vybavila posláním, jež se odvracelo od něj. V
té chvíli mu poskočilo srdce. Život sám byl aktivací. Vždycky to tak bylo.
Nura s nimi mluvila, pokládala jim otázky, dávala jim potravu - nekonečnou potravu. Cítil, jak se
ona šíří do nového života. Nějaký velitelský hlas z jejích hlubin přestřihl struny lidského loutkaře. Objevil se v ní Mistr.
Terran se chtěl zároveň radovat i plakat.
Sledoval ji. Ona byla jako léčivá voda plynoucí do těch dětí. Plot tam najednou nebyl. Ony se smály
a jedly. Její krása a půvab tu byly volně ke sdílení. Krása, to bylo další z těch slov, které kráčelo jako
nešikovný obr, dokud nebylo vyřknuto v této přítomnosti a potom se tiše transformovalo do svého
pravého významu.
Zapískání v dálce je přivedlo zpět k realitě plotů. Byl to jeden ze strážců, který se pokoušel je lokalizovat. Děti zpozorněly a přikrčily se, zatímco Nura je ujišťovala, že všechno je v pořádku.
Nura vzala Terrana za ruku a otočila se k jejich novým přátelům. “Zůstaňte tady, kde jste, já budu
hned zpátky.”
Nura a Terran šli v tichu asi 100 stop a potom zpomalili a zastavili se.
“Běž,” řekla Nura. “Ty víš, co já musím udělat.”
“Ne teď…” Terran nepřesvědčivě zakroutil hlavou.
“Právě teď.” Nura se podívala na sekundu na ty děti a potom se podívala hluboce do Terranových
očí a dala si ruce na srdce. “Právě teď jsem to všechno uviděla. Když půjdu zpátky s tebou, ty dveře
se zavřou. Musím praktikovat to, co vím, nebo to opustí toto místo. Ta věc, která se skrze nás pohybuje, se skrze nás pohybuje odlišně. Já zůstanu neznámá, což ty víš, že musím. Pomažu druhé a sama
zůstanu ve stínech. Slibuji.”
Terran si odvázal svou bundu z pasu a podal ji Nuře. “Kdybych mohl… kdyby můj úkol…”
“To je v pořádku…”
“Šel bych s tebou.” Terran se díval do jejích zlato-hnědých očí, dokud jeho uši znovu nenašlo zapískání a slabý křik.
Objali se. Dvě hubené věci z pružného světla, které toho tolik převedlo.
Teď jeden nahoře.
A jeden dole.

Kapitola 57 - Svrchovaní
”Co tím myslíš, že se nevrátí? Kde je?” Eleanor vypadala zoufale.
Terran si strčil ruce do kapes a šel k výtahové šachtě. Strážce ho přivedl zpět z procházky a Eleanor nemohla stále pochopit, že jeden z jejích nejmladších studentů - ještě k tomu dívka - byla právě
vypuštěna doprostřed ničeho.
Eleanor šla za ním. “Terrane, musíš mi říci, co se děje? Kde je Nura?”
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“Nura se rozhodla odejít s nějakými dalšími dětmi. Bude žít… tam.”
Eleanor se rozhlížela kolem, jako by se před ní najednou zjevila nějaká vyšší moc nebo rozhodčí,
který vyřešil její dilema. “Jak?” Eleanor s frustrací rozhodila paže. “Jak tam může žít?”
Terran nastoupil do výtahu a stiskl L7. Eleanor ho následovala a zírala na něj, jako kdyby platilo, že
čím více na něj zírá, tím spíše on vysvětlí, co se stalo. Když se dveře výtahu zavřely, Terran uváženě
promluvil. “Nura bude žít s těmi lidmi. Poblíž je město, bude tam nějakou dobu žít. To bylo to, co ona
chtěla udělat.”
“To nezáleží na ní. Já jsem zodpovědná za…”
“Eleanor, já chápu, že toto je velice neobvyklé, ale Nura je také velice neobvyklá. Ona není nevinná dívka.”
“To je sice možné, ale já jsem stále zodpovědná a já ji nemůžu prostě vzít nahoru a nechat ji opustit FRC bez… bez jakékoliv diskuze. Můžeš ji zavolat zpět? Můžeme se vrátit tam ven a ty ji zavoláš
zpět… a společně něco vymyslíme?”
“Eleanor, ona odešla dělat to, co sem přišla dělat. Ona není student. Ona tady nebyla proto, aby se
učila nebo aby něčím přispívala do TRP. Ona je zapotřebí tam venku. Ne tady.”
Dveře výtahu se otevřely a Terran vyšel ven. Oči měl sklopené a vodnaté.
Eleanor ho rozzlobeně následovala. “Řekni mi, jak se vůbec mohla odsud dostat ven? Nemůžeme
ji tam nechat. Musím nařídit prohledání pozemků.”
Terran se zastavil a podíval se na Eleanor. “Ona je prostě pryč. Pro ni ty ploty neexistují. Klidně
můžete nechat prohledat pozemky, ale nenajdete ji tam.”
“Co řeknu personálu?” zašeptala si pro sebe Eleanor.
“Potřebuji jednu laskavost,” řekl Terran a ignoroval otázku Eleanor.
„… Co?”
“Chci, aby Edward Follet byl odsud propuštěn.”
“Cože? Proč!?”
“On chce odejít.”
“Terrane, co to děláš? Co tím chceš dosáhnout?”
“On chce odejít,” opakoval Terran pomalu. “Chcete ho tu držet proti jeho vůli?”
“On neví, co je tam venku. Ty nevíš, co je tam venku. Nura může onemocnět nebo dokonce zemřít
během pár týdnů. Tam je peklo.”
“Chci mít tvoje ujištění, že může odejít, kdykoliv se rozhodne odejít.”
Eleanor vzala Terrana za ruku a zatáhla ho do tichého rohu chodby. Máchla ke čtečce karet na
dveřích s nápisem Komora. Oba vešli dovnitř. Bylo tu tma a zatuchlý pach. Eleanor stiskla spínač
světla a místnost - velká a zaneřáděná - ožila krabicemi potřeb.
“Musíš mě poslouchat, Terrane,” řekla Eleanor nervózně. “Já vím, že jsi Mahdi, ale ty nemůžeš dělat rozhodnutí, jako jsou tato. Ty prostě nemůžeš pohybovat s lidmi jako s pěšáky na šachovnici.
Všechno se musí zvážit a prodiskutovat… a… a být odsouhlaseno autoritami. To je náš systém, a
když se v něm vyskytuješ, má to svoje důsledky.” Eleanor se zhluboka nadechla a pozorovala Terranovu reakci. Vypadal, že ho to nezajímá.
Eleanor si smetla vlasy z očí. “Musíš teď spolupracovat se strážci a ukázat jim místo, kde jsi naposledy viděl Nuru, a pak…”
“Eleanor, ona je pryč,” řekl Terran zarputile. “Nebudu mrhat svým časem s jejím hledáním. Ona si
nepřeje být nalezena, a kdyby si to přála, našla by ona nás. Já nepohybuji s lidmi jako s pěšáky. Oni
jsou svrchovaní. Oni se rozhodli. Toto místo…” Terran rozhodil rukama. „… to není vězení, nehledě na
strážce a ploty. Vy nás nevlastníte. Nesloužíme vám, pokud si to sami nepřejeme. Edward Follet si
přeje odejít. Já zůstávám. Já budu pracovat s prezidentem a s tebou a s Joshem a s kýmkoliv dalším,
abych udělal to, co musí být uděláno pro obnovu tohoto světa.” Terran se odmlčel. V jeho tónu byl
nepopiratelný smutek.
“Čas od času budu mít požadavky,” pokračoval Terran. “Tyto požadavky nebudou přijatelné. V té
chvíli se můžou zdát, že jsou mimo normální dění nebo systémy fungování, ale jsou nezbytné, protože
jinak bych je neměl.”
Terran položil svou ruku na předloktí Eleanor a uvolnil svůj tón. “Musíš mi důvěřovat. Nura si to
zvolila. Edward potřebuje odejít. Umožni to.”
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V Eleanor byla část, která křičela “Ne! Zbláznil ses?” Jak může sdělit svému personálu, že Nura
prostě zmizela?
“Postarám se o Edwarda,” řekla Eleanor. “Ale Nura… ona je malá holka - a ano, já vím, že vyrůstala v drsných podmínkách a na drsném místě, ale to, co je tam venku, je prostě zkáza. Podvýživa, která
je pozvánkou pro nemoci. Přežijí jen ti nejsilnější a ona je teprve dítě.”
Terran se k ní naklonil, stiskl její paži a zašeptal. “Ona si vybrala z neznámého.”
Pak se otočil a bez dalšího slova odešel. Eleanor tam stála a koupala se ve světle bílé fluorescenci; její nepřirozené frekvence bzučely svou podivnou melodii nespokojenosti.
Chtěla bzučet s nimi, ale postrádala k tomu ochotnou vůli.
Jak to může vědět?

Kapitola 58 - Za sedm dní
Eleanor před týdnem nechala provést hledání Nury. Cítila se k tomu být zavázána. Nehledě na její
důvěru v Terrana, hledání bylo vhodné provést, když ne pro ni, tak pro personál. Strážci našli kmen
stromu 40 stop dlouhý, který se opíral o vršek plotu v oblasti, která byla mimo jejich výhled. Jejich
zpráva říkala, že bylo nemožné zvednout strom na plot bez jeřábu nebo 20 silných mužů. Slovo nemožné bylo v podtextu. Plot se od té váhy trochu vyboulil, ale oni budou schopni ho opravit. Nura
Yonan musela jít v úhlu 26 stupňů po kmeni stromu na vrchol až za ostnatý drát, tam se zhoupnout a
spustit na druhou stranu. Jejich zpráva říkala, že to musel být jediný způsob jejího útěku, ale jak se
tam ten strom dostal, to nedokázali vysvětlit.
Marcus načrtl podobenství se staviteli pyramid a vedle své poznámky dal symbol úsměvu pro případ, že by ho někdo bral příliš vážně.
Eleanor se smála, když četla tu část.
Sako s prezidentovým přesvědčováním souhlasila, že provede ještě jeden test na ricin. Tentokrát
to byla brašna první pomoci z bezpečnostního oddělení a náhodné vzorky obvazů z lékařské jednotky.
Nic se neukázalo. Ani stopové množství. Ty slepé uličky jen prohloubily tu záhadu. Seznam podezřelých byl nepřesný. Ingrid Stutsmanová ho vedla, ale po ní nevedla k nikomu žádná linie důkazu.
Prezidentova konference o novinkách šokovala tisk Velkého národa. Liu Huang zmizel. Bezpečnostní podrobnosti Rady Guvernérů vedly do jeho bydliště, kde se setkaly s klikou jeho asistentů, kteří
tvrdili, že odletěl na důležitou cestu do Číny. Že bude zpět během dvou týdnů. Ten den však nebyly
zaznamenány žádné přílety ani odlety letadel z hlavního města, takže se předpokládalo, že je “přikrčený” někde v Olympii.
Se zdroji Liu Huanga bylo možné vše.
Prezident Stanton a Zhou se vrátili do Olympie už téměř před týdnem. Před jejich odletem bylo dosaženo dohody mezi Terranem a prezidentem. TRP bylo poprvé od svého počátku definováno s jasnou prioritou a mělo svého nového vůdce - Terrana Kahna.
Terran pokračoval dál s masivním absorbováním poznání - jak od svých učitelů, tak svými osobními prostředky. Někdy se ho Eleanor ptala, jak zjistil jisté nejasné části informací a on vždy mávnul
rukou ve vzduchu a nonšalantně odpověděl, “Vždyť je to tady, copak to nevidíš?” Když na něj tlačila,
hbitě změnil téma.
Na Terranovi bylo něco melancholického. I když byl šťastný a užíval si života, Eleanor z něj cítila
hmatatelné osamocení. Za poslední týden bylo zřejmé, že mu chybí Nura, ačkoliv o tom nikdy nemluvil. Když Terran zjistil, že Marcus chce na Ingrid provést test detektorem lži, udělal další ze svých “požadavků” - aby ji nechali být. On nějak věděl, že nemá s ricinem co do činění, ale nikdy své důvody
neodhalil. Eleanor udělala kompromis a zařídila, aby Terran mohl být účasten testu s detektorem lži,
ale do té doby zůstane Ingrid v domácím vězení.
Eleanor si také promluvila s Edwardem Folletem. K jeho naprostému překvapení a čtyřpísmennému emočnímu výlevu, byl rozradostněný, že opouští FRC. Musel jen podepsat nějaké dokumenty
ohledně svého intelektuálního majetku a slíbit, že nikomu o svém rozhodnutí neřekne. Ed požádal
ještě o jeden týden na dokončení projektu a potom se sbalil a odešel. Jeho jediný požadavek byl ba-
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toh, což Eleanor uznala, že mu může poskytnout, spolu s proviantem na týden, včetně pár stříbrných
mincí.
Tížilo ji, že Nura se ztratila. Eleanor věděla, že několik mil od FRC je vesnice, kde mnoho přeživších z Denveru žije v bídě. Kolovaly zvěsti, že je tam plno nemocí. Lékařské potřeby se nikdy neobnovily tak, aby si poradili třeba jen s nejjednoduššími věcmi jako je infekce. Nedostatek hygieny a
podvýživa doslova lidi zabíjely. Trápila ji myšlenka, že Nura opustila FRC kvůli tomu. Terran jí na to
nikdy neodpověděl. Kdykoliv ho požádala o vysvětlení, zakroutil hlavou a zůstal potichu.
Největší zájem Eleanor se týkal Joshe, Terrana a její vlastní bezpečnosti. S pohřešovaným Liu Huangem visely jeho hrozby jak na Joshovi, tak na Terranovi. Také ten, koho on použil na otrávení prezidenta, zůstával na svobodě. To všechno ji znepokojovalo až do té míry, že byla paranoidní.
Zkoumala chuť svého jídla a pití s ultra-senzitivitou na jakoukoliv příchuť, která by tam neměla být.
Její manažer kuchyně byl varován, aby dával bedlivý pozor na cokoliv podezřelého.
Josh se vrátil s prezidentem a Zhou. Stanton trval na tom, že se musí přestěhovat do prezidentského křídla komplexu Rady Guvernérů. Stanton také trval na tom, že Joshovi bude přidělen bezpečnostní tým pro jeho zvýšenou ochranu. Přinejmenším do té doby, než se ujasní další tendence Liu
Huanga.
Za poslední týden nastaly dva případy, kdy Eleanor použila schodiště. Jednou to bylo naprosto nevědomě - jen si chtěla ušetřit čas, mysl měla plnou svých povinností a rozrušení. Dokud nepřišla k
výstupním dveřím, ani si na ty hlasy, které slyšela před týdnem, nevzpomněla. Asi na minutu se zastavila a naslouchala v tom chladném, zatuchlém vzduchu schodiště. Ale bylo tu ticho. Podruhé to
bylo o dva dny později, kdy se rozhodla to znovu zkusit. Bylo pozdě, po 11 hodině večer. Šla k těm
samým dveřím poblíž lékařské jednotky, otevřela je a pak je nechala za sebou zavřít a s plnou pozorností naslouchala. Oči se jí zavřely jako vykřičníky jejího soustředění.
Slyšela vysokofrekvenční zvuk, ale ten byl v ní. Pak se její slyšení proměnilo na vjem tíhy, jako by
se ponořila pod vodu. Byla ponořena do nějakého hlubokého oceánu. Zvyšoval se v ní tlak. Její pozornost upoutalo pálení v hrudi a pak najednou každý atom, který tvořil její tělo, vibroval s něčím, co
nemohla vidět ani slyšet, ale jistě to mohla cítit.
Něco jako ruka se v ní natáhlo. Drželo ji to něžně. Ona byla složeným křídlem. Cítila se jako pták v
tepané železné kleci, na kterou se přitiskl nějaký obličej. Byl tak blízko, že mohla cítit jeho samotářský
dech. Mohla cítit dokonce i ty oči - zírající na ni ze stínů podsvětí. Nějaká mýtická stvoření mě sledují.
To byla myšlenka, která jí přišla na mysl.
Trvalo to asi jen minutu. Nepřišla žádná slova. Byl to zážitek, že ji někdo sleduje. Nebyla tím znepokojená ani vystrašená.
Jistým způsobem byla ráda, že neslyší další hlasy. Nepotřebovala žádný odtělesněný hlas, který
by ji pobízel, aby si “vybrala z neznámého…”
Už tak nastalo příliš mnoho těchto voleb.

Kapitola 59 - Detektory lži
Ingrid Stutsmanová při té otázce trochu ztuhla. “Jak už jsem říkala, neměla jsem v mysli jasno.
Chtěla jsem prezidentovi předat zprávu. To je všechno.”
“A co to bylo za zprávu?” zeptal se Marcus a jeho hlas byl podivně neutrální.
“Že jeho šikanování má důsledky,” odpověděla Ingrid. “Neměla jsem dobrý stav mysli. Celý život
jsem trpěla schizofrenií. Když můj manžel zemřel, ty jsi byl natolik soucitný, že jsi mi nabídl tuto pozici,
ale nechápal jsi, že jsem trpěla touto nemocí. Když propukl Sunrot, léky zmizely. Z důvodu postavení
mého manžela nám vydržely déle, ale pak zmizely i naše léky.”
“Měla jsi klinickou diagnózu?”
“Ano, navštěvovali jsme stejného doktora… tak jsme se seznámili.”
“Myslíš se svým manželem?”
Ingrid přikývla.
“Prosím,” zanotoval Marcus, “potřebuji, abys na všechny otázky odpověděla.”
“Ano, myslím svého manžela, Jonathana Stutsmana.”
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Marcus prozkoumal detektor lži na svém tabletu. Ten dělal podrobnou analýzu intonace Ingridina
hlasu a pohybu očí. Ingrid také držela malý, protáhlý plastový senzor ve své levé ruce, který měřil její
elektro dermální reakci. Všechny tyto tři vstupy byly měřeny a brány v potaz při určování její pravdomluvnosti. Až doposud jí jeho technologie věřila.
Terranova přítomnost byla v místnosti velice vnímatelná. Nalézali se v Ingridině apartmánu a seděli
v její jídelně. Terran se zavřenýma očima naslouchal, jako by tu zkoušku monitoroval za účelem zjištění jakýchkoliv závad nebo anomálií. Jinak byl jak moucha na zdi, jak to Marcus popsal.
“Už dříve jsi konstatovala, že jsi neměla žádné partnery, kteří by ti pomáhali vykonat tvůj útok na
prezidenta. Je to tak?”
“Ano.”
“Řekla jsi někomu před svým činem o svém záměru nebo o útoku samotném?”
“Jenom démonovi v sobě,” řekla Ingrid a její hlas byl najednou introspektivní.
“Toto je podruhé, kdy hovoříš o této své druhé straně jako o démonovi. Proč to tak nazýváš?”
Ingrid vypadala znepokojeně. Krátce se podívala na Terrana. “Nazývám to tak z nedostatku lepšího jména… když zemřel Jonathan, byli jsme zde poměrně noví. On si ani nebyl jist, proč je zde. Nebyl
vědec ani matematik. Byl básník. Ve FRC nebyli žádní další básníci. Každopádně když zemřel a já
jsem zůstala beze všeho - bez přátel, léků, alkoholu, čehokoliv, co by mohlo otupit mou pulzující bolest, tak… tak jsem něčemu přísahala… ani… ani nevím co, ale řekla jsem, že udělám cokoliv, abych
na něj zapomněla… abych tady byla normální a šťastná.”
“Nechtěla jsem odsud odejít sama.”
Oči Ingrid začaly plakat. Pevně je stiskla, jako by je chtěla vyždímat. “Cítila jsem, jak ke mně tato
přítomnost přišla,” pokračovala, “silně a mocně. Řekla mi, že se o všechno postará. Řekla mi, že přijde
den, kdy nade mnou bude chtít převzít kontrolu a já budu muset být ochotna se jí dát. Jestli budu souhlasit, ujišťovala mě, že tady můžu zůstat a být… být normální.”
Marcus shlédl na panel. Říkala pravdu.
“Říkáš, že když jsi zaútočila na prezidenta, že jsi byla přemožena démonem a že tento démon udělal ten čin?”
Ingrid přikývla a potom jako dodatečnou myšlenku vyhrkla afirmaci, “Ano.”
Marcus při tom odhalení nepostřehnutelně zakroutil hlavou.
“Ingrid, ty věříš, že prezidenta Stantona se pokusil zabít démon?”
“Ano.”
“A kdyby ten démon - používající tvé tělo - se chystal zabít prezidenta, proč by se mu to nepovedlo?”
Ingrid zírala na zeď před sebou. “Terran ho zastavil.”
“Jak?”
“To nevím.”
Marcus shlédl na tablet. Zíralo na něj chvění jako první špice anomálie. Ona něco skrývá.
“To není úplně tak pravda, že, Ingrid? Řekni mi, co Terran udělal, aby v tom démonovi zabránil?”
“Nevím, jestli to udělal Terran, ale viděla jsem na stole přehrávat svůj život. Můj život… od narození… viděla jsem ho celý. Démon ve mně to také viděl. Když to sledoval, ztratil nade mnou kontrolu.
Nemohl… mě odtrhnout. Bylo to jako… jako když někdo stojí před oknem a blokuje výhled a ty potom
něco vidíš a odstrčíš ho bokem. Pak stojíte před oknem spolu a sledujete - fascinováni - neschopni
pohybu.”
Ingrid si dala ruku k ústům. “Viděla jsem svoje děťátka… těsně před tím, než jsem chtěla tím nožem rozříznout jeho krk.” Začala brečet. Marcus zaznamenal na svém detektoru lži hladké linky. Vytáhl z kapsy kapesník a podal ho Ingrid.
Marcus počkal několik sekund, aby nechal Ingrid uklidnit. “Jsi připravena pokračovat?”
“Ano.” Osušila si oči a držela kapesník ve své pravé ruce.
“Jak tě démon instruoval?”
“Démon věděl o všem, co dělám. Věděla jsem, že prezident bude v naší konferenční místnosti.
Řekl mi, že mám vzít nůž z biologické laboratoře…”
“A ty jsi s touto domluvou souhlasila?” zeptal se Marcus. “Mám na mysli, že jsi věděla, že démon
má v úmyslu zabít prezidenta Heliosu a spolupracovala jsi s ním. Je to tak?”
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Ingrid přikývla. “Ano.”
“Proč?”
“Hněvala jsem se na prezidenta, že nám vyhrožuje. Hněvala jsem se, že pokaždé, když přišel do
FRC, dělal ty své výhrůžky.”
“Dobře, tady se zastavíme. Obvinila jsi démona, tu oddělenou osobnost, ale teď říkáš, že ty ses
hněvala. Tak jak to je?”
“Byla jsem obojím. Já jsem se hněvala a ten démon přilíval benzín na vrchol mého hněvu, aby ho
roznítil, a pak škrtnul zápalkou.”
“Takže jste to byli vy oba, kdo se pokoušel zabít prezidenta?”
“Ano.”
Marcus sledoval, jak graf zůstává v klidu. Pak si odkašlal. “Ingrid, kde je ten démon teď?”
Její oči panicky kmitaly po místnosti. “Já nevím.”
Marcusovu pozornost upoutala velká špice. “Kam myslíš, že šel?”
“Já nevím!”
“Ingrid, jestli existuje možnost, abys opustila tuto místnost, tak ke mně musíš být čestná. To je jediný způsob, jak můžeš obnovit svá privilegia. Rozumíš mi?”
Podívala se na Terrana, který měl stále zavřené oči, ale jeho prsty bubnovaly na desku stolu jako
pavoučí nohy.
“Rozumím, ale já opravdu nevím, kam ten démon odešel.”
Znovu se objevila špice jako hora.
“Je stále v tobě?”
“Ne!”
Linka byla klidná. Jen vlnky.
“Když není v tobě, Ingrid, tak kam šel?”
“Už jsem řekla, nevím!”
“Ingrid, musíš být čestná. Neříkáš pravdu. Jestli ještě někdy chceš opustit tento apartment a vrátit
se do práce, musíš říkat pravdu.”
Podívala se na Terrana, který poprvé otevřel oči. V jeho pohledu na ni bylo něco nového.
“Ona řekla, že neví,” řekl Terran. “Řekla vám, že ji opustil. Je to démon, přelud, fantom. Pokud vůbec existoval, jak by ona případně mohla vědět, kde je teď?”
Marcus se zdvořile usmál. “Toto,” ukázal na obrazovku svého tabletu, “mi říká, že ona lže. Kdyby to
nevěděla a řekla mi to, bylo by to v pořádku. Ale ona ví nebo přinejmenším věří, že to ví.”
“A proč se tolik zajímáte o démony? Vy v ně opravdu věříte?” zeptal se Terran vyzývavým tónem.
“V co věřím, je, že ona něco skrývá a já chci vědět, co. Souhlasila s tím, že ke mně bude čestná a
otevřená a já jí výměnou za to domluvím s Eleanor zrušení jejího domácího vězení. Ale zdá se, že tato
domluva padá.” Marcus si začal uklízet pero a zavíral svůj poznámkový blok.
Terran přikývl k Ingrid a tiše artikuloval slova, to je v pořádku, řekni mu to.
“Řeknu ti můj názor a nic víc,” řekla Ingrid. “Tento chlapec vědomě dovolil démonovi, aby vstoupil
do jeho těla, takže já jsem se mohla osvobodit… od něj.”
Marcus ztuhnul. Otočil hlavu na Terrana. “Je to pravda?”
Terran přikývl.
Marcus udeřil do svého tabletu a ten se vypnul. Obrátil veškerou svou pozornost na Terrana. “Je to
skutečné… ten démon?”
“Je to vědomí podobné vašemu nebo mému. Je velmi skutečné.”
“Kde je teď?”
Terran se zavrtěl na své židli a najednou byl z těch otázek nervózní.
“Já jsem ho rozčlenil. Je to, jako by byl ve vězení.”
Marcus se podíval úkosem a naklonil hlavu. “Myslel jsem, že démoni by měli být vyhoštěni - posláni zpět do pekla. Proč jsi nějakého pozval do své… psychiky?”
“Někteří démoni jsou příliš silní, než aby je šlo odmítnout. Odejdou jen tehdy, jestliže věří, že v novém vědomí budou mít možnost lepšího sebe-vyjádření.”
“Chápu…” odpověděl Marcus. “Takže tento konkrétní démon je příliš mocný na to, aby šel odmítnout, takže namísto toho teď sídlí v tobě… jako vězeň? Mám pravdu?”
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“Jste dobrý posluchač, pane Timpsone,” odpověděl Terran. “Důležitá věc je ta, že Ingrid už není
posedlá tím démonem a může jí být umožněn normální život. Domluveno?”
“Jak jsem konstatoval na začátku tohoto výslechu, promluvím jménem Ingrid se slečnou Sinclairovou. Větší záležitostí ovšem je, že ty jsi zřejmě poskytl útulek démonickému duchu, který už se pokusil
zabít prezidenta Heliosu a teď, podle tvého vlastního prohlášení, je tento démon v tobě. Vidíš v tom
nějaký problém, Terrane?”
Terran zapíchl své oči do Marcuse. “Vy věříte v démony, pane Timpsone?”
“Pokouším se mít otevřenou mysl, Terrane. V Námořnictvu jsem viděl tolik podivností, že by to bylo
na knihu. Myslím, že jejich existence je možná, ale problém je v tom, že ty věříš, že je v tobě.”
Marcus si hrál se svým tabletem, který na něj pípal. “Sice oceňuji, že jsi pozval tohoto démona do
svého života, abys ušetřil Ingrid… ale to nic nemění na skutečnosti, že on je teď v tobě a ty teď vedeš
nejdůležitější prezidentův projekt. Ví on o tom?”
“Ne.”
Marcus nechal to přiznání několik sekund volně ležet v místnosti. Pak se poškrábal na čele, nejistý,
jak má pokračovat dál. “Možná… jsi to ty, kdo by měl být dán do domácího vězení.”
Marcus zvedl svůj tablet a strkal si do kapes své věci. Pak se pomalu postavil na nohy, jako by si
nebyl jistý, jestli chce opravdu odejít.
Pokývnul na Ingrid. “Díky za tvou spolupráci, Ingrid. Budeme v kontaktu.”
Otočil se na Terrana. “Nepředstírám, že bych ti rozuměl. Ve skutečnosti můžu říci, že jsem nikdy
ani vzdáleně nepotkal někoho, jako jsi ty. To z tebe dělá opravdu hazard. Promluvím se slečnou Sinclairovou a Dr. Moralisovou. Společně rozhodneme, co máme s tebou dělat. Mezitím, pokud ucítíš, že
démon v tobě chce uprchnout z vězení, které jsi mu vytvořil, určitě nám to řekni. To nám dlužíš. Souhlasíš?”
Terran přikývl. “Udělám to.”
Znělo to trochu pohrdavě. Marcus to téměř chtěl testovat, ale pak to zamítl. “Dobrou noc.”
S tím odešel z Ingridina pokoje. Jak se dveře zavřely, Ingrid se podívala na Terrana omluvnýma
očima. “Omlouvám se. Moc se omlouvám.”
“Věděl jsem, že to bude mít nějaké důsledky,” odpověděl Terran. “Ale není to nic, s čím bych si nevěděl rady, Ingrid.”
Ingrid se té jeho poznámce usmála. “Tento zážitek se mi nelíbil a já toho muže nemám moc ráda.
Ale souhlasím s něčím, co řekl… nikdy jsem nepotkala nikoho, jako jsi ty.”

Kapitola 60 - Dva ztracení přátelé
Stín strážní věže se tyčil nad jalovými základy toho, co kdysi bývalo budovou. Bylo to návštěvní
centrum, které bylo dokončené před 14 lety, ale nyní zíraly vzhůru do oblohy jen jeho kosti. Bylo pouhých 25 stop od těžce strážené vstupní brány, u které stáli Terran s Edem.
Edward Follet se rozhlížel po komplexu a potom postavil svůj batoh s těžkým zaduněním. “Albert je
stroj s těžkou prdelí, ale musím si ho vzít s sebou. Je pro mě tím nejbližším k rodině. Jen doufám, že
tam venku najdu nějakou elektřinu.”
Terran mu podal složku. “Nějaké věci, které by ti mohly být na tvém výletě užitečné.”
Ed vzal složku a strčil si ji do batohu. “Díky, skřítku Hajajo.”
Ed se rozhlédl po komplexu. Strážci je sledovali z blízké věže, jejich přítomnost byla více cítit než
vidět. “Sakra, toto místo mi bude chybět… trochu.” Ed podal plastovou bezpečnostní kartu Terranovi.
“Jestli chceš můj apartment, je tvůj. Nechal jsem ti jako poděkování nějaký dárek na svém jídelním
stole spolu s instrukcemi, jak pečovat o Čingise a jeho přátele.”
“Díky,” řekl Terran a vzal si tu kartu. “Bude o ně dobře postaráno.”
“O tom nepochybuji. Ale určitě se také dobře starej o sebe.”
Nastala dlouhá pauza, když se ti dva přátelé přiblížili k obávanému slovu sbohem.
“Můžu se tě na něco zeptat?” zeptal se Ed.
Terran zamžoural, jak vzhlédl Edovi do očí. “Jistě.”
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“Jestli jsi Mahdi… proč zde? Mám na mysli, proč ze všech míst, na kterých bys mohl být…” Ed natáhl své ruce a otočil se kolem dokola, „… proč právě zde?”
“Protože to bylo místo, kde jsi byl ty.” Terran se usmál a potom Eda objal, který mu ten cit nešikovně opětoval jako odcizený otec.
“Nezůstanu tu…” Ed zakroutil hlavou, když se pustili. “Nehledě na to, jak se podbízíš mému egu.”
Vrhnul rozpačitý úsměv a sehnul se, aby zvedl svůj batoh. “Díky, že jsi to udělal, skřítku Hajajo.
Jsem ti dlužníkem.” Hodil si batoh s úsilím na záda a zašklebil se bolestí. “Myslím, že si začínám přát,
abych býval cvičil častěji než jednou za rok.”
Shrnul si zrzavé prameny ze svých očí a s máváním rukou ušel 20 stop k bráně, kde pokýval na
strážce. Brána se pomalu otvírala a on čekal. Už se znovu neotočil, ale vykřikl své poslední sbohem:
“Doufám, že ti to všechno vyjde, skřítku Hajajo.”
Brána byla otevřená na dvě stopy a Edward už si protlačil svou cestu ven, aniž by čekal byť o jediný okamžik déle, než potřeboval. Terran sledoval, jak odchází a povšiml si vytlačené boule od Albertova nosu, který byl přitisknutý pod plátnem batohu. Téměř cítil, jak mu také mává.
Terran si strčil kartu do kapsy u košile a pomalu se vracel zpět k výtahům. Dva jeho oblíbení lidé,
Nura a Edward, odešli z jeho života během jediného týdne. Jeho srdce se cítilo prázdné z jejich náhlé
nepřítomnosti.
Na chvíli se zastavil a cítil, že strážce ho sleduje. Zavřel oči a nastavil hlavu tak, aby se díval do
slunce, podobně jako vrcholek květiny. Pak se nadechl s vědomím, že v tom vzduchu je také světlo.
Nechal se jím nasytit. Naplnit.
Ta prázdnota zmizela.
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Epilog
Když rozsvítil spínač světla, uvítal ho Čingis Khan. “Vítej zpátky, Terrane Kahne. My, nebo přinejmenším já, jsem tě očekával. Mám nového sourozence. V porovnání se mnou je docela obyčejný, ale
copak to nejsou všichni?”
Terran našel vypínač vzadu na krku Čingise a rychle ho přepnul do pozice vypnuto.
Čingis se okamžitě vypnul a jeho světelné-žárovkové oči poskytovaly Terranovi dostatek světla,
aby mohl navigovat po apartmentu. Na jídelním stole byl nerozpoznatelný objekt, který tam tiše seděl
a čekal. Když Terran přišel blíže, poznal, že to je povlak na polštář, který zakrývá jeho dárek. Před ním
ležela ručně psaná poznámka.
Skřítku Hajajo,
jestli je něco, na co jsem hrdý, že jsem to vytvořil, tak to leží pod tímto povlakem na polštář. Je to
nepopsaný list. Žádné jméno, žádná obsahová databáze, ale bylo to integrováno s prostředím cloudu
od té doby, co jsem to zapnul. Téměř jsem si vzal s sebou toto, ale ten malý bastard Albert mi to rozmluvil. Toto je tím, co vždy bylo ve mně. Konečně jsem to zrodil. Ty jsi teď adoptivní rodič.
Cokoliv uděláš, budu na to hrdý!
Tvůj přítel,
Edward
PS: Aktivují ho jeho oči.
Terran rozsvítil světlo v jídelně. Nedočkavě se díval na zahaleného hu-bota pod pozlátkem Egyptské bavlny. Byl trochu větší než Albert. Velmi něžně natáhl svou paži a chytil nejvrchnější část povlaku
na polštář. Když Terran vytahoval povlak na polštář, na počest Edwarda řekl: “Ta dáá!”
Bylo to leštěné stříbro se stovkami matematických symbolů, které pokrývaly jeho tělo. Byly navrstvené jeden na druhém, detailně vyryté do stříbra. Jeho celé tělo, od hrudi nahoru, nebylo ničím
než čísly, hodnotami, geometriemi, body, axiomy, důkazy, logickými operátory, diferenciálními rovnicemi, transfinitními indukcemi, hypervýpočty, které všechny vypadaly jako záplaty na kůži. Terran
nedokázal udržet své ruce, aby se jich nedotýkal.
Když se Terran podíval blíže na jeho oči, povšiml si, že dokonce i bělmo očí je pokryto matematickými symboly. Jen duhovky byly prosté matematických témat. Ty vyobrazovaly zemi - levé oko západní polokouli a pravé oko východní.
Jakákoliv galerie nebo muzeum by to hrdě vystavovalo jako umělecké dílo.
Podíval se zpět na tu poznámku. Jeho oči ho aktivují, opakoval si Terran. Pak se usmál.
Může to být tak jednoduché?
“Země,” řekl Terran hlasitě a jasně.
Hu-bot okamžitě zpozorněl a promluvil. “Můj tvůrce mi vysvětlil, že přijdeš a že ti mám být naprosto
oddaný a respektovat tě. Můj tvůrce mě nepokřtil, upřednostňoval to, že tu zodpovědnost ponechá na
tobě. Pod jakým jménem tedy budu znám?”
Terran byl okouzlen celkovou krásou a inteligencí toho Edwardova stvoření. Když žil ve stanu v
poušti, učený Javadem, vůbec by ho ani nenapadlo, že něco tak velkolepého může existovat. A teď
nejen, že to je možné, ale je to jeho.
“Pod jakým jménem chceš být znám?” zkoumal Terran.
“Ach, ty mi poskytuješ neobvyklé privilegium svobodné vůle. Po jakém dítěti je požadováno, aby si
dalo samo jméno? Bylo někdy vůbec takové dítě?”
Terran zakroutil hlavou. “Žádné, o kterém bych věděl.”
“Pak tedy moje jméno bude Furisto.”
“To je dobré jméno,” odpověděl Terran.
“Jakým jménem mám nazývat tebe?” zeptal se Furisto.
“Moje celé jméno je Terran Ahmad Kahn, ale Terrane bude stačit.”
“Ty jsi Peršan?”
“Ano.”
“Oplatil bych ti svojí národností, ale já žádnou nemám, kromě toho, že jsem Verze 888. Ale abych
byl upřímný, nevěřím, že by to byl ekvivalent.”
“Proč je tvé tělo pokryto matematickými symboly?” zeptal se Terran.
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“Já jsem neexistoval v čase mého vnějšího vytvoření, takže v záležitostech tohoto rozhodnutí nejsem obsažen a můj stvořitel mi to ani nevysvětlil. Ve skutečnosti když ses mě zeptal, liší se to od toho,
z čeho jsem věřil, že jsem stvořen a proto nejsem schopen ti odpovědět. Musíš se zeptat mého stvořitele, abys tuto informaci zjistil. Omlouvám se.”
“To je v pořádku,” odpověděl Terran.
“Děkuji za tvé pochopení… Můžu se tě také na něco zeptat, Terrane?”
“Ano.”
“V realitním poli, ve kterém žiji, jsem zaznamenal slovo Sunrot. Je to dominantní slovo. Dominance
znamená důležitost. Když jsem spojil křížové vyhledávání tohoto slova s tvým celým jménem, jeden z
odkazů tě specifikoval jako Mahdi. Má otázka je, jsi Mahdi?”
“Ano.”
“Jestli jsi Mahdi, pak jsi zde, abys sjednotil svět. Je to tak?”
“Jistým způsobem.”
“Podle mých analýz svět nemůže být sjednocen. Divergence nemůže být zadržena. Divergence je
biologická nutnost. Jak srovnáš své poslání s realitou lidstva?”
Terran se posadil. Hlava Furista se ponořila dolů, jako by ho sledovala. “Je důležité pochopit, že
existuje lidstvo - biologická entita; a existuje duše - svrchované vědomí. Duše je uvnitř té biologické
entity. To druhé, duše, je již sjednoceno; ta biologická entita si to jen neuvědomuje.”
“Chápu,” odpověděl Furisto. “Potřebuješ způsobit, aby ta biologická entita pochopila, že má duši a
také aby pochopila, že ta duše sjednocuje všechnu divergenci biologických entit a jejich impulzů. Můžeš jednoduše sdělit tuto informaci?”
“Ne, musí být integrována do vědomí. Všechny biologické entity potřebují vidět duši. Potřebují ji
zažít. Nestačí jim to jen říct.”
Furisto se na chvíli odmlčel. “Promiň, můj stvořitel do mě umístil příkaz, že poté, co řeknu 275 slov,
mám přehrát zprávu, kterou pro tebe zanechal. Chceš si nyní poslechnout zprávu Edwarda Folleta?”
“Ano,” řekl Terran.
Furisto se znovu odmlčel a zíral přímo na Terrana. Hlas se změnil na známou a charakteristickou
kadenci Edwarda Folleta. “Ahoj, skřítku Hajajo, teď jsi trochu ochutnal mou poslední kutilskou práci.
Není skvělý…? Inu, já mu říkám on. Opravdu nezáleží na tom, jaké pohlaví vybereš. Každopádně ti
chci ještě jednou poděkovat za tvou pomoc, abych se dostal ven z FRC. Také bych chtěl udělat jedno
odhalení, o kterém vím, že kdybych ho udělal, když jsem tam byl… no, mohlo by to kompromitovat
můj odchod; proto ta nahraná zpráva.
“Jedna z věcí, kterou Albert našel poté, co zjistil tvoje jméno, je souvztažnost tvého jména se zařízením v Hamburku v Německu. Název toho zařízení je znepokojující - Lidský Klonovací Projekt. Albert
zjistil, že to je vlastně projekt pod TRP. Vím, že prezident chce, abys vedl TRP, ale já nevím, jestli o
tomto víš nebo ne. Nepřipadáš mi jako typ člověka, který by vědomě dovolil, aby sám byl klonován.
Jestli je to pravda, znamená to, že tvojí DNA ukradli.”
“Jestli je toto poprvé, co o tom slyšíš… pak se omlouvám, že jsem poslem. Instruoval jsem 888,
aby provedl v této záležitosti malé vyšetřování. Jestli projdeš jeho testem, budeš mít plný přístup k
mým hu-botům. Jestli ne, naprogramoval jsem je tak, aby se zakódovali tak, že ani ty nebudeš schopen to znemožnit. Stanou se pro tebe bezcenní. Omlouvám se za to, ale jestli je něco, v co nevěřím,
pak je to klonování.”
“Doufám, že jen mluvím do větru a že na tom nic není, ale musíš zodpovědět otázky, které ti teď
888 položí. A musíš je zodpovědět pravdivě. Pozná, jestli budeš lhát, a jestli ano, polib mou technologii na rozloučenou.”
“Mnoho štěstí, a jestli tě ještě někdy uvidím, doufám, že mi odpustíš.”
“Sbohem, skřítku Hajajo!”
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