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Georgi R. R. Martinovi
Dobrému u²iteli a ješt» lepšímu pìíteli

Prolog: Holden

Chrisjen Avasarala byla po smrti.
Zemìela pìed ²tyìmi m»síci na M»síci ve spánku. Po dlouhém, zdravém život» a krátké nemoci zanechala lidstvo ve stavu zcela odlišném od
toho, v n»mž ho našla. Všechny zpravodajské kanály už m»ly pìipravené nekrology a vzpomínky, jen je vypustit do tìinácti stovek hv»zdných
soustav, jichž bylo lidstvo d»dicem. Všude bombastické titulky a bannery: Poslední vládkyn» Zem», Smrt tyrana, Avasaralino poslední sbohem.
Aõ už ìíkaly cokoli, byla to pro Holdena rána. Nedokázal si pìedstavit, že už se vesmír nebude podìizovat vþli té drobné staìenky. I poté, co
na Laconii dorazilo potvrzení, že je to opravdu tak, Holden dál hluboko
uvnitì v»ìil, že Avasarala poìád tam n»kde je, hudruje a podrážd»n» se
snaží pìekonat hranice lidských možností, jen aby dokázala pohnout
kormidlem d»jin aspoÜ o kousek dál od nevýslovných zv»rstev. Od
chvíle, kdy se to doslechl, trvalo skoro m»síc, než si poprvé pìipustil, že
je to pravda. Chrisjen Avasarala byla po smrti.
Tím to pro ni ale nekon²ilo.
Než se do toho vložil Duarte, m»la už na Zemi naplánovaný státní
pohìeb. Doba, kterou strávila ve funkci generální tajemnice Spojených
národþ, byla kritickým obdobím historie a ona sama si službou nejen
svému sv»tu, ale celému projektu šíìení lidské civilizace vysloužila ²estné místo, které nemþže být zapomenuto. Nejvyšší konzul Laconie proto
považoval za správné, aby naposledy spo²inula v samém srdci nového
impéria. Smute²ní obìad prob»hne ve Vládní budov». Postaví jí památník, aby se na ni nikdy nezapomn»lo.
Fakt, že byl Duarte spoluviníkem toho obrovského masakru na Zemi,
který byl milníkem denujícím Avasaralinu kariéru, nestál za zmínku.
Vít»zové už pìepisovali historii. I když se to do tiskových zpráv ani
vládních zpravodajských kanálþ nedostalo, byl si Holden celkem jistý,
že nikdo nezapomn»l, že tenkrát stáli s Duartem na opa²ných stranách.
A i kdyby ne, on si to pamatoval.
Mauzoleum – vyhrazené jen jí, protože nikdo tak významný, aby tam
mohl být s ní, prost» neexistoval – bylo z lešt»ného bílého kamene, který
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nikde nepìe²níval ani o mikron. Veliká brána už byla zavìená, obìad
u konce. Desku uprostìed severního prþ²elí budovy zdobil Avasaralin
portrét. Byl vytesán do kamene spolu s datem jejího narození a úmrtí
a pár ìádky poezie, které Holdenovi nic neìíkaly. Stovky židlí rozestavených kolem pódia, odkud promlouval kn»z, už byly z poloviny prázdné.
Sjeli se sem lidé z celého impéria, a když už tu byli, v»tšinou utvoìili
malé hlou²ky se svými známými. Tráva kolem krypty nebyla jako ta
doma na Zemi, ale vyplÜovala stejnou ekologickou niku a chovala se
dostate²n» podobn» na to, aby se jí dalo ìíkat tráva. V»tìík byl teplý
a pìíjemný. Když se Holden oto²il k paláci zády, dokázal by si pìedstavit, že mþže zamíìit do divo²iny za hranicemi palácových pozemkþ a jít
si, kam se mu zachce.
M»l na sob» šaty laconského vojenského stìihu, modré s motivem rozepjatých kìídel, která si Duarte zvolil jako symbol svého impéria. Od
vysokého škrobeného límce m»l poškrábaný celý krk. Místo, kam patìily
insignie, bylo prázdné. Ta prázdnota byla o²ividným znakem vysoce postaveného v»zn».
„Pþjdete na recepci, pane?“ zeptal se strážný.
Holdena napadlo, jak by asi problém eskaloval, kdyby odpov»d»l, že
ne. Že je svobodný ²lov»k a pohostinství nabízené palácem odmítá. Aõ
by to vypadalo jakkoli, byl si celkem jistý, že už to mají vyzkoušené a nacvi²ené. A že by si to asi moc neužil.
„Za chvilku,“ odv»til. „Chci jenom…“ Neur²it» mávl rukou sm»rem
k hrobce, jako by nevyhnutelnost smrti byla n»jaká univerzální propustka. Pìipomínka, že všechna lidská pravidla jsou jen do²asná.
„Samozìejm», pane,“ odtušil strážný a znovu se vmísil do davu. Holden však nem»l ani zdaleka pocit, že by byl volný. To nejlepší, v co mohl
doufat, bylo, že ho nebudou v pohybu omezovat pìíliš nápadn».
U paty mauzolea stála žena a vzhlížela k Avasaralinu portrétu. Na
sob» m»la záìiv» modré sárí, natolik blízké ociálním laconským barvám, aby to bylo zdvoìilé, ale zároveÜ natolik odlišné, aby bylo naprosto
jasné, že jde o zdvoìilost falešnou. I kdyby nebyla babi²ce vþbec podobná, to, jak um»la ostatní nenápadn» a zároveÜ zcela jasn» poslat do hajzlu, by ji prozradilo. Holden pomalu došel až k ní.
M»la tmavší pleõ než Avasarala, ale tvarem o²í, jejichž pohledem jej
pìelétla, i svým chladným úsm»vem mu ji pìipomínala.
„Upìímnou soustrast,“ pronesl Holden.
„D»kuji.“
„Nikdo nás nepìedstavil. Já jsem –“
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„James Holden,“ doìekla za n»j. „Já vím, kdo jste. Babi²ka o vás ob²as
mluvila.“
„Aha. To muselo být zajímavé povídání. Nem»la vždycky na v»ci stejný názor jako já.“
„To nem»la. Já jsem Kajri. díkala mi Kiki.“
„Byla to úžasná žena.“
Po dobu dvou dlouhých nádechþ oba ml²eli. Látka Kajrina sárí se ve
v»tru tìepetala jako vlajka. Holden se práv» chystal odejít, když znovu
promluvila.
„Byla by z toho vzteky bez sebe,“ poznamenala. „Být pìevezena do
nepìátelského tábora, kde ji teµ, když už jim nemþže nic ud»lat, budou
oslavovat. Pìijata za vlastní, jakmile se tomu nemþže bránit. Pìipojit k ní
teµ turbínu, tak máte energii pro celou planetu. Tak rychle se teµ otá²í
v hrob».“
Holden vydal neur²itý zvuk, který se dal vykládat jako souhlas.
„Nebo taky ne,“ pokr²ila Kajri rameny. „Tìeba by jí to pìišlo zábavné.
U ní si ²lov»k nikdy nemohl být jistý.“
„Vd»²ím jí za hodn»,“ pìiznal Holden. „V danou chvíli jsem si to obvykle neuv»domil, ale d»lala, co mohla, aby mi pomohla. Nem»l jsem
pìíležitost jí za to pod»kovat. I když… nejspíš jsem ji m»l, jen jsem ji nevyužil. Kdybych mohl pro vás nebo pro vaši rodinu n»co ud»lat…“
„Nezdá se, že byste byl v postavení, kdy mþžete n»komu prokazovat
laskavosti, kapitáne Holdene.“
Holden se ohlédl sm»rem k paláci. „No, teµ práv» nejsem v nejlepší
form». Ale stejn» jsem to cht»l ìíct.“
„Vážím si toho,“ ìekla Kajri. „A slyšela jsem, že už jste si dokázal získat ur²itý vliv. V»zeÜ, kterému naslouchá sám císaì.“
„Tak to nevím. Namluvím toho spoustu, ale nemyslím, že by m» n»kdo poslouchal. Tedy krom» ochranky. Ta, myslím, poslouchá všechno.“
Tiše se zasmála a byl to vìelejší a chápav»jší zvuk, než ²ekal. „Není to
snadné, nemít v život» ani chvilku jen pro sebe. Já vyrþstala s v»domím,
že se všechno, co ìeknu, bude sledovat, katalogizovat, archivovat a posuzovat, jestli to nemþže mn» a mé rodin» zkomplikovat život. N»kde
v archivech tajné služby budou záznamy o každé mojí menstruaci.“
„To kvþli ní?“ zeptal se Holden a kývl sm»rem k hrobce.
„Kvþli ní. Ale taky mi poskytla prostìedky, jak si s tím poradit. Nau²ila nás využít všechno, za co se v život» stydíme, jako zbraÜ k ponížení
lidí, kteìí se nás budou snažit pokoìit. V tom je to tajemství, chápete.“
„Jaké?“
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Kajri se usmála. „I lidé, kteìí nad vámi mají moc, mají své slabiny.
I oni chodí na záchod, te²e jim krev a bojí se, že už je d»ti nemají rády.
Stydí se za hlouposti, které provád»li v mládí a na které už si nikdo jiný
ani nevzpomene. A proto jsou zranitelní. Všichni se denujeme prostìednictvím lidí kolem sebe, protože tak to máme my primáti nastavené. Tomu se nevyhneme. Takže tím, že vás sledují, vám zároveÜ dávají
moc zm»nit to, ²ím jsou oni sami.“
„A to vás nau²ila ona?“
„Ano,“ ìekla Kajri. „I když to vlastn» ani nev»d»la.“
Jako by cht»l potvrdit její slova, zamíìil k nim po tráv» strážný. Držel
se v uctivé vzdálenosti, dokud si nebyl jistý, že si ho všimli, a i pak jim
dal ²as, aby dokon²ili rozhovor. Kajri se k n»mu oto²ila a nadzdvihla
obo²í.
„Recepce za²íná za dvacet minut, madam,“ pronesl strážný. „Nejvyšší konzul doufal, že vás tam ur²it» uvidí.“
„Ani ve snu by m» nenapadlo ho zklamat,“ pravila s úsm»vem, který
už Holden vid»l dìív na jiných rtech. Nabídl jí rám» a Kajri se do n»j zav»sila. Jak odcházeli, kývl sm»rem k hrobce a na ní napsaným slovþm.
S- ӏ
   ,  Ҁ , 
.
„Zajímavý citát,“ ìekl. „Mám pocit, že bych ho m»l znát. Kdo to napsal?“
„Netuším,“ odv»tila. „dekla nám jenom, že jí ho máme dát na hrob.
Odkud je, to už nám neìekla.“

Na Laconii pìilet»l každý, kdo n»co znamenal. To platilo hned v n»kolika sm»rech. Duartþv plán pìesunout centrum lidské civilizace ze soustavy Solu do srdce jeho vlastního impéria se setkal s takovou mírou souhlasu a spolupráce, až to Holdena šokovalo, a pak už v n»m navždy
pìetrval pocit mírného zklamání z lidí jako živo²išného druhu. Na Laconii pìest»hovaly své centrály ty nejprestižn»jší v»deckovýzkumné instituce. +tyìi rþzné baletní soubory zapomn»ly na staletí rivality, jen aby se
mohly spole²n» usídlit v Laconském um»leckém institutu. Celebrity
i u²enci se hrnuli do honosných státem dotovaných nových prostor
v hlavním m»st». Už se tam natá²ely i lmy. Vznikala díla ur²ená k vypláchnutí mozku pìipravená zaplavit zpravodajské sít» a kanály uklidÜujícím poselstvím o Nejvyšším konzulovi Duartem a o Laconii, která
pìetrvá nav»ky.
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Pìišel i obchod. Duarte nechal dopìedu postavit banky a kanceláìské
komplexy. Asociace sv»tþ už nebyla jen Carrie Fisková v zaplivané kanceláìi n»kde na stanici Medina. Sídlila v katedrále v centru hlavního
m»sta s foyer v»tším než hangár a vitrážovými st»nami, které se zdály
stoupat až do nekone²na. I Transportní spole²nost tu m»la svou hlavní
kanceláì, v menší budov» a s horším vybavením, aby se dalo fyzicky
i spole²ensky najevo, kdo má plnou podporu státu a kdo to má nahnuté.
Holden to všechno sledoval z Vládní budovy, která byla jeho domovem
i v»zením, a pìemýšlel, jaké to je žít na ostrov».
Uvnitì m»sta byla Laconia ²istší, nov»jší, nalešt»n»jší a hlídan»jší než
v»tšina vesmírných stanic, které kdy Holden navštívil. A hned za jeho
hranicemi ²íhala divo²ina, jakou znal snad jen z pohádkových knížek.
Mimozemské ruiny a pralesy, jejichž zkrocení a prozkoumání by trvalo
celé generace. Holden zaslechl ìe²i a pov»sti o pozþstatcích technologií,
které se v po²átcích práce s protomolekulou povedlo jakžtakž znovu oživit – o hloubicích ²ervech velkých jako kosmické lod», o psích opraváìských dronech, které ned»laly rozdíly mezi mechanismy a organismy,
o kìišõálových jeskyních s piezoelektrickými efekty, které vyvolávaly
halucinace v podob» hudby a ochromující závrat». I když se hlavní m»sto postupn» stávalo synonymem lidstva jako celku, planeta kolem n»j
zþstávala dál naprosto cizí. Ostrov dþv»rn» známého v záplav» v»cí,
kterým ješt» nerozumíme. Na jednu stranu bylo uklidÜující, že ani Duarte ze své pozice božského imperátora nedokázal b»hem pár desetiletí
dosáhnout úpln» všeho.
Na druhou stranu to bylo d»sivé.
Pìijímací sál byl impozantní, ale ne pìehnan» bombastický. Pokud
byla Laconia vybudována k Duartovu obrazu, skrýval se v duši Nejvyššího konzula zvláštní prvek osobní zdrženlivosti. Aõ už bylo m»sto jakkoli velkolepé, aõ byly Duartovy ambice jakkoli obrovské, jeho palácový
komplex a jeho domácnost nebyly nijak kìiklavé a dokonce ani zvlášõ
zdobné. Tane²ní sál usiloval o eleganci jednoduchými liniemi a neutrální
paletou barev, aniž by pìíliš ìešil, co si o tom kdo myslí. Na rþzných
místech byly rozestav»né pohovky a židle, které si mohli návšt»vníci po
libosti pìesouvat. Mladí lidé ve vojenských uniformách servírovali sklenice vína a aromatizovaného ²aje. Duarte si dokázal zaìídit, aby vše, co
ho obklopovalo, vypadalo nejen jako produkt moci, ale i sebedþv»ry. Byl
to dobrý trik, protože i když ho Holden prohlédl, poìád zabíral.
Holden si vzal od mladé ženy sklenku vína a pomalu procházel pìelévajícím se davem. Pár lidí poznal okamžit». Carrie Fiskovou z Asociace
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sv»tþ, obletovanou u dlouhého stolu, kde se guvernéìi pþltuctu kolonií
pìedhán»li, kdo se bude první smát jejím vtipþm. Thorna Chao, tváì nejpopulárn»jšího zpravodajského kanálu ze soustavy Bara Gaon. Emil-Michelle Li ve splývavých zelených šatech, které pro ni byly tak typické,
když práv» nehrála v žádném lmu. A na každou tváì, ke které Holden
dokázal pìiìadit jméno, pìipadal tucet dalších, které se mu zdály být
pov»domé.
Proplétal se lehkou spole²enskou mlhou zdvoìilých úsm»vþ a pokynutí hlavou a nikdo ho neoslovil ani nezastavil. Byl tady, protože ho tu
Duarte cht»l, ale množiny lidí, kteìí se snažili si Nejvyššího konzula
pìedcházet a zároveÜ byli ochotní riskovat jeho nelibost tím, že se budou
bratìí²kovat s nejznám»jším politickým v»zn»m, nem»ly velký prþnik.
I když n»jaký pìece.
„Na tohle nejsem dost opilá.“
Prezidentka Transportní spole²nosti Camina Bubeníková se opírala
o vysoký stolek a skleni²ku svírala ob»ma rukama. Naživo vypadala ve
tváìi starší. Když mezi nimi nebyla kamera, obrazovka a pár miliard kilometrþ, byly lépe vid»t vrásky kolem o²í a úst. Kousek se posunula, aby
mu u stolku ud»lala místo, a on její pozvání pìijal.
„Nejsem si jistý, jak opilý by na tohle ²lov»k musel být,“ odv»til. „Zpitý do bezv»domí? Tak nalitý, že se chce s každým rvát? Nametený tolik,
až se schoulí do koutku a tiše plá²e?“
„Vy nevypadáte ani pìiopile.“
„Taky nejsem. Dnes už se obvykle alkoholu vyhýbám.“
„Chcete si udržet ²istou hlavu?“
„A ned»lá mi to dobìe na žaludek.“
Bubenice se nejdìív usmála a potom kašlav» rozesmála. „Vysoce postaveného v»zn» pustili mezi lidi. Tak si ìíkám, že už jim asi nebudete
moc užite²ný. To už z vás všechno vyždímali?“
dekla to tak, že se to dalo vykládat jako škádlení mezi n»kdejšími kolegy, kteìí prožili spole²ný ústup ze slávy a teµ dožívají v soumraku politické akceptovatelnosti. Nebo to mohlo být n»co víc. Zpþsob, jak zjistit,
jestli už mu nezbylo než prozradit ²leny odboje na Medin». Jestli se ho
rozhodli zlomit. Stejn» jako on i Bubenice v»d»la, kdo všechno je poslouchá, i tady.
„Když jde o mimozemské hrozby, pomáhám Duartovi, co mi síly sta²í. Ale když se ptá na jiné v»ci, byly by všechny mé odpov»di už stejn»
zastaralé. A pìedpokládám, že teµ jsem tady, protože má za to, že mu tu
budu užite²ný.“
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„Jako cvi²ená gorila.“
„Opice,“ opá²il Holden. Pak, když si všiml její reakce, dodal: „díká se
jako cvi²ená opice.“
„No jist»,“ povzdechla si.
„A co vy? Jak jde likvidace Transportní spole²nosti?“
Bubenici se rozjasnily o²i a nasadila široký úsm»v. Odpov»d»la hlasem dokonale nacvi²eným pro média, jasným a vìelým a upìímným
jako pìedvolební sliby: „Mám velikou radost z bezproblémového pìechodu k ucelen»jšímu dohledu ze strany laconských úìadþ a Asociace
sv»tþ. Soustìedíme se na to, abychom zachovali všechny staré postupy,
které fungovaly, a zároveÜ zefektivnili a integrovali nové procedury,
které nám pomohou zbavit se zbyte²ného balastu. Dokázali jsme nejen
udržet, ale dokonce zvýšit efektivitu obchodu, aniž bychom museli ob»tovat bezpe²nost, kterou skv»lý osud lidstva vyžaduje.“
„Až tak hrozné to je?“
„Nem»la bych si st»žovat. Mohlo by to být horší. Dokud budu poslouchat rozkazy a dokud si Duarte myslí, že bych mu mohla pomoci pìilákat zpátky Sabu, neskon²ím v kotci.“
U hlavního vchodu to zašum»lo a dav se rozvlnil. Celý tane²ní sál
náhle pìesunul svou pozornost, jako se pìeskupí železné piliny, když
se objeví magnet. Holden se ani nemusel otá²et, aby poznal, že dorazil
Duarte, ale podíval se stejn».
Duarte m»l skoro stejnou uniformu jako Holden. Vyzaìoval tentýž
pìív»tivý klid, který si dokázal zachovat snad všude. Jeho ochranka byla
ovšem vid»t víc než ta, která dohlížela na Holdena. Dva ud»laní osobní
strážci s krátkými zbran»mi a s o²ima, z nichž probleskovala implantovaná technologie. Dorazil s ním i Cortázar, ten ale postával opodál s výrazem teenagera, který si musel pìestat hrát kvþli rodinné ve²eìi. Skute²ný teenager – Duartova dcera Tereza – krá²el po otcov» boku jako
stín.
Carrie Fisková opustila svou skupinku guvernérþ, pìihnala se k Duartovi a potìásla mu pravicí. Chvilku si povídali a pak se Fisková oto²ila
k Tereze a potìásla si rukou i s ní. Za Fiskovou se za²al tvoìit menší dav,
jak se lidé nenápadn» snažili urvat co nejlepší pozici pro setkání s velikánem.
„Mám z toho parchanta husí kþži, vy ne?“ ìekla Bubenice.
Holden se ošil. Netušil, o ²em to mluví. Možná šlo jenom o to, jak m»l
Duarte všechny vycvi²ené, aby mu prokazovali úctu. To by sta²ilo samo
o sob». Ale možná si všimla stejných v»cí jako Holden – nepìirozen»
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trhavého pohybu o²í, perleõového odstínu pod kþží. Holden znal fungování protomolekuly lépe než kdokoli, kdo práv» nem»l pìístup do Cortázarovy laboratoìe. Nejspíš proto mu pìišly vedlejší ú²inky Duartovy
terapie tak o²ividné.
Uv»domil si, že upìen» zírá. A nejen to, uv»domil si, že zírají i všichni
ostatní a že se jejich pozorností nechal strhnout. Když se otá²el zpátky
k Bubenici, musel se v»dom» snažit, aby dokázal odvrátit zrak. Bylo to
t»žší, než si byl ochoten pìipustit.
Cht»l se jí zeptat, jestli jsou n»jaké zprávy o odboji, jestli se zdá Duartova vláda tam v rozlehlém vakuu mezi sv»ty stejn» neochv»jná jako
tady doma.
„N»jaké novinky o odboji?“ optal se.
„Vždycky se najdou n»jací nespokojenci,“ odpov»d»la s výrazem kdesi na hran» mezi nevinným a významným. „A co vy? Jak tráví své dny
slavný kapitán Holden? Obráží oslavy? Nebo hrozí p»sti²kami v bezmocném vzteku?“
„Ani jedno. Jen si tak kuju pikle a ²ekám, kdy bude nejlepší chvíle
udeìit,“ odtušil Holden. Oba se zazubili, jako by to byl jenom žert.

Kapitola první: Elvi

Vesmír je podivn»jší, než vþbec tušíte.
To byla oblíbená fráze jednoho z Elviných profesorþ v dobách, kdy
si dod»lávala postgraduál. Profesor Ehrlich, nabru²ený starý N»mec
s dlouhým bílým plnovousem, který Elvi vždycky pìipomínal zahradního trpaslíka, ji opakoval, kdykoli byl n»kdo pìekvapený výsledky laboratorních testþ. Tenkrát jí tahle v»ti²ka pìišla tak pravdivá, až byla otìepaná. No jist», že má vesmír pìipravená ne²ekaná pìekvapení.
Profesor Ehrlich byl už skoro ur²it» po smrti. Byl na hran» toho, s ²ím
si dokázaly léky proti stárnutí ješt» poradit, už když bylo Elvi n»co pìes
dvacet. I její dcera teµ byla starší. Ale kdyby byl ješt» naživu, poslala by
mu Elvi obsáhlou a upìímnou omluvu.
Vesmír není jen podivn»jší, než tušíte, on je podivn»jší, než si vþbec
dokážete pìedstavit. Každý další div, jakkoli pìekvapující, jen pìipravuje pþdu pro další, ješt» podivuhodn»jší objevy. Vesmír neustále posouvá
denici toho, co lze považovat za zvláštní. Když na Phoebe našli protomolekulu, kterou všichni považovali za mimozemský život, lidmi to poìádn» otìáslo, ale poìád to nebylo nic proti tomu, když zjistili, že protomolekula ve skute²nosti není mimozemšõan, ale jen mimozemský
nástroj. V podstat» hasák, ovšem tenhle hasák dokázal prom»nit asteroid Eros v obìí kosmickou loµ, ukrást si pro sebe Venuši, vybudovat
prstencovou bránu, a nabídnout tak okamžitý pìístup k dalším tìinácti
stþm cizích sv»tþ.
Vesmír je podivn»jší, než vþbec tušíte. To jste m»l sakra pravdu, profesore.
„Co to má být?“ divil se Fayez, její manžel.
Byli na mþstku Falcona. Lodi, kterou jí dala Laconská ìíše. Obrazovku
pìed nimi pomalu vyplÜoval obraz n»²eho, ²emu všichni ìíkali prost»
objekt, ve vysokém rozlišení. Bylo to planetární t»leso trochu v»tší než
Jupiter a tém»ì prþhledné, jako obrovská nazelenalá kìišõálová koule.
Jediná struktura v celé soustav» Adro.
„Podle pasivní spektrometrie takìka výhradn» uhlík,“ odpov»d»l Travon Barrish a ani nezvedl o²i od své obrazovky, po které rolovala data.

16 / James S. A. Corey
Byl profesí materiálový specialista a Elvi neznala nikoho, kdo by bral
v»ci tak doslovn». Takže dal Fayezovi samozìejm» faktickou odpov»µ.
Ona však v»d»la, že na to se její muž neptal. Ptal se: Co to tu d»lá?
„Má to p»kn» zhušt»nou krystalovou mìížku,“ doplnila Jenn Lively,
fyzi²ka týmu. „Je to…“
Odml²ela se, a tak to Elvi doìekla za ni: „Je to diamant.“
Když bylo Elvi Okoye sedm, vrátila se s matkou do Nigérie, protože
umìela prateta, kterou nikdy nepoznala. Matka za²ala chystat pohìeb
a Elvi se potulovala po dom». Ud»lala si z toho takovou hru. Zkoušela,
co dokáže o nebožce zjistit jen z v»cí, které po sob» zanechala. Na poli²ce
u postele obrázek usm»vavého mladého muže s tmavou pletí a sv»tlýma
o²ima. Možná to byl manžel, nebo bratr, nebo snad syn. V mali²ké koupeln» mezi rþznými levnými mýdly a ²isticími prostìedky nádherná
broušená lahvi²ka plná tajuplné zelenkavé tekutiny. Parfému? Jedu? Jelikož tetu neznala, zdálo se jí všechno, co po ní zþstalo, fantastické a podmanivé.
Vzpomn»la si na to o spoustu let pozd»ji, když si vyplachovala pusu,
a podle vþn» jí došlo, že ta zelená tekutina v tetin» lahvi²ce byla skoro
ur²it» ústní voda. Jedna záhada vyìešena, ale hned jsou tu nové otázky.
Pro² si dala ústní vodu do tak krásné lahvi²ky a nenechala ji v té recyklovatelné, v níž ji koupila? Odkud tu láhev vlastn» m»la? Používala teta
její obsah jako ústní vodu, nebo m»l n»jakou jinou tajemnou funkci, která
Elvi nikdy nenapadla? Mrtvá už jí to nevysv»tlí, a tak to navždycky zþstane tajemstvím. N»které v»ci se dají pochopit jenom ve správném kontextu.
Na obrazovce se dál vznášel nazelenalý diamant s hladkým, jako strojov» opracovaným povrchem, v soustav» umírajícího bílého trpaslíka,
kde nebyla jediná další planeta. Láhev ústní vody v broušeném kìišõálu
na špinavé poli²ce v koupeln» obklopená levnými mýdly. Fayez m»l
pravdu. Jediná otázka, na níž záleželo, byla pro², ale všichni, kdo to v»d»li, už byli mrtví. A jí zbývala jen odpov»µ profesora Ehrlicha.
Falcona postavili pìímo pro ni na výslovnou žádost Nejvyššího konzula Duarta a m»l jen jediné poslání – navšt»vovat „mrtvé soustavy“ v síti
bran a zjišõovat, zda neskrývají n»jaké stopy bezejmenného nepìítele,
který zni²il civilizaci tvþrcþ protomolekuly, nebo ty podivné stìely popírající fyzikální zákony, které tu po sob» zanechal – aõ už za t»mi extradimenzionálními útoky stál kdokoli nebo cokoli.
Zatím navštívil Falcon tìi soustavy. A v každé ho ²ekal n»jaký zázrak.
Elvi se ozna²ení mrtvá soustava nelíbilo. Lidé jim tak za²ali ìíkat, když
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v nich nenašli žádné obyvatelné planety. Jí ale taková klasikace pìišla
zjednodušující a hloupá. Jist», na diamantu velikosti Jupitera, který obíhá kolem bílého trpaslíka, nemþže být život tak, jak ho chápali lidé. Ale
zároveÜ neexistoval žádný myslitelný pìirozený proces, kterým by mohl
takový artefakt vzniknout. N»kdo ho musel vyrobit. Takové technické
schopnosti doslova nahán»ly hrþzu. Budily stejnou m»rou úžas a d»s.
A odepsat takovou v»c jako mrtvou jen proto, že na ní nic neroste, jí pìipadalo jako vít»zství d»su nad úžasem.
„Použili úpln» všechno,“ žasl Fayez. Procházel obrázky slune²ní soustavy získané teleskopem a radarem. „Do vzdálenosti jednoho sv»telného roku od hv»zdy není ani kometový pás. Prost» sebrali všechen materiál, co v celé slune²ní soustav» našli, do posledního kousku, pìem»nili
ho na uhlík a pak z n»j vylisovali diamant.“
„Lidi si kdysi dávali diamanty darem, když se žádalo o ruku,“ prohodila Jenn. „Tìeba se jenom cht»l n»kdo ujistit, že nedostane košem.“
Travon se po ní prudce ohlédl a pár sekund jen nechápav» mrkal.
Tím, jak bral všechno doslova, postrádal byõ i jen stopové množství smyslu pro humor a Elvi už byla nejednou sv»dkem toho, jak ho Jenn svojí
ironickou ušt»pa²ností dokázala totáln» rozhodit.
„Já si nemyslím –“ za²al, ale Elvi ho uõala.
„Soustìeµte se na práci, lidi. Než vybalíme katalyzátor a strhne se
mela, musíme o té soustav» zjistit úpln» všechno.“
„Jasná zpráva, šéfová,“ odtušil Fayez a potají na ni mrknul.
Zbytek týmu, ti nejlepší v»dci a technici z celé ìíše, osobn» vybraní
a pìid»lení pod její velení samotným Nejvyšším konzulem, se oto²il ke
svým displejþm. Pokud šlo o v»decké záležitosti související s jejich misí,
m»ly její rozkazy platnost imperiálních zákonþ. Žádný ²len týmu neprotestoval.
Ale ne každý byl samozìejm» sou²ástí týmu a ne všechno se dalo považovat za v»deckou záležitost.
„Chceš mu ìíct, že jsme pìipravení, sama,“ ìekl Fayez, „nebo to mám
ud»lat já?“
Znovu se trochu roztoužen» zadívala na obrazovku. V tom diamantu
byly nejspíš n»jaké struktury. Stopy podobné nápisþm napsaným vybledlým inkoustem v mrtvém jazyce, které by je posunuly zase o kousek
blíž k další záhad», k dalšímu odhalení, k další nevýslovné podivnosti.
Necht»la nikomu o ni²em nic ìíkat. Cht»la se jen dívat.
„Já se o to postarám,“ povzdechla si Elvi.
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Admirál Mehmet Sagale byl chlap jako hora s ²erno²ernýma o²ima ve
tváìi ploché jako talíì. Jako vojenský velitel mise nechával v»dce v»tšinou na pokoji. Ale jakmile n»co spadalo do oblasti, kterou m»l podle
rozkazþ na starosti on, byl pìesn» tak neústupný a nesmiìitelný, jak
napovídala jeho velikost. A návšt»va v jeho spartánské kanceláìi vždycky n»²ím pìipomínala disciplinární ìízení. Nebo návšt»vu ìeditelny,
když vás chytí pìi opisování. Elvi nesnášela roli prosebnice pìed n»jakým lampasákem. Ale v Laconské ìíši m»li poslední slovo vždycky
vojáci.
„Doktorko Okoye,“ zabru²el admirál Sagale. Promnul si tlustými
prsty koìen nosu a zadíval se na ni se stejnou sm»sicí náklonnosti a shovívavé rozmrzelosti, s níž se ona kdysi chovala ke svým d»tem, když
provedly n»jakou hloupost. „Máme pìíšerné zpožd»ní. Podle mých rozkazþ –“
„Tahle soustava je neuv»ìitelná, Mete,“ sko²ila mu do ìe²i. Tohle oslovení bylo možná trochu troufalé, ale on ho toleroval. „Až moc neuv»ìitelná na to, abychom ji nechali plavat, protože jsme netrp»liví. Potìebujeme ten artefakt chvíli studovat, než se vytasíte s katalyzátorem, abyste
zjistil, jestli n»kde n»co bouchne!“
„Majore Okoye,“ oslovil ji Sagale vojenskou hodností, aby ji ne zrovna
jemn» upozornil na jejich vzájemnou pozici ve služební hierarchii. „Jakmile váš tým dokon²í pìedb»žné shromažµování údajþ, spustíme katalyzátor a zjistíme, jestli má tahle soustava n»jakou vojenskou hodnotu,
pìesn» podle rozkazu.“
„Admirále,“ Elvi si uv»domila, že když je v téhle nálad», troufalost jí
nijak nepomþže, a zkoušela ho uchlácholit respektem. „Chci jen o n»co
víc ²asu. Harmonogram doženeme cestou zpátky. Duarte mi dal nejrychlejší v»deckou loµ v lidské historii, abych mohla trávit víc ²asu
zkoumáním a míÜ pendlováním. A pìesn» o to vás teµ žádám.“
Pìipomn»la Sagalemu, že má pìímou linku na Nejvyššího konzula,
který si váží její práce natolik, že jí nechal postavit tuhle loµ. To taky
nebylo zrovna diplomatické.
Se Sagalem to nehnulo.
„Na shromážd»ní dat máte dvacet hodin,“ oznámil a založil si ruce na
svém velkém bìiše jako n»jaký Buddha. „Ani o minutu víc. Informujte
svþj tým.“
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„Pìesn» kvþli tomuhle druhu rigidního uvažování není možné d»lat pod
laconskou správou poìádnou v»du,“ roz²ilovala se Elvi. „M»la bych
radši šéfovat n»jaké katedìe biologie. Jsem moc stará na to, abych si nechala rozkazovat.“
„To máš pravdu,“ odtušil Fayez. „Ale teµ s tím nic nenad»láš.“
Zašli si do své kabiny, aby se osprchovali a n»co malého sn»dli, než
Sagale a jeho úderné jednotky vybalí aktivní vzorek protomolekuly
a ohrozí miliardy let starý artefakt, jen aby zjistili, jestli nenajdou n»co,
co se jim bude hodit pìi hraní na vojáky.
„Když z toho nebudou lepší bomby, tak je jim jedno, jestli to zni²í!“
S poslední v»tou se prudce oto²ila na Fayeze a ten radši o pþl kroku
ustoupil. Uv»domila si, že ješt» nepustila z ruky talíì.
„Nebudu s tím házet,“ uklidÜovala ho. „Já s v»cmi neházím.“
„I to už se stalo,“ odv»til. Taky už trochu zestárl. Kdysi ²erné vlasy
m»l teµ skoro úpln» šedivé a od o²í se mu rozbíhaly vrásky smíchu. Nevadilo jí to. Líbilo se jí, že se víc usmívá, než mra²í. I teµ se usmíval. „V»ci
létaly vzduchem.“
„Já nikdy –“ za²ala a v duchu si ìíkala, jestli se skute²n» bojí, že po
n»m z frustrace hodí talíì, nebo si z ní jen utahuje, aby trochu zmírnil
nap»tí. Ani po desítkách spole²n» strávených let si ob²as nebyla jistá, co
se mu honí hlavou.
„Na Bermudách, t»sn» potom, co Ricki odešel na vysokou. Byla to
první poìádná dovolená po bþhví kolika letech a tys –“
„To byl šváb. To mi po talíìi lezl šváb!“
„A když jsi s ním hodila, taks mi málem urazila hlavu.“
„No, to jsem se lekla,“ pìipustila.
Zasmála se. Fayez se zubil, jako by práv» n»co vyhrál. Takže m»l evidentn» celou dobu v plánu ji rozesmát. Odložila talíì.
„Hele, já vím, že jsme nešli na školu proto, abychom salutovali a poslouchali rozkazy,“ ìekl Fayez. „Ale takhle to bude, dokud zþstane Laconia u vesla. Takže…“
Byla to vlastn» její chyba, že se nechali nahnat do V»deckého direktorátu. Laconia nechávala lidi v»tšinou na pokoji. Planety si volily vlastní
guvernéry a pìedstavitele v Asociaci sv»tþ. Mohly si stanovit vlastní zákony, pokud nebyly v pìímém rozporu s imperiálním právem. A zdálo
se, že na rozdíl od v»tšiny diktátorských režimþ minulosti nemá Laconia

