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ÚVOD

Je 23. století a už několik desítek let 

Globální Federace Země provádí intenzivní 

průzkum a expanzi přes celou galaxii. Během 

té doby se podařilo objevit množství planet 

s mimozemskými živočichy a dokonce 

civilizacemi.

Klíčovými účastníky podobných výprav 

jsou speciálně vycvičení agenti. Roboti té 

doby nemají podle zákona žádnou autonomii, 

takže všechna rozhodnutí musí provádět 

člověk.

Nicméně ti nejlepší z agentů bývají obvykle 

velmi svéhlaví, stejně jako Samy Scoopers a 

Jerry Walker.



KAPITOLA 1
Nacházíme se na slavnosti k příležitosti úspěšného 

ukončení závěrečných zkoušek všech studentů. 

Před budovou školy je spousta lidí, deroucích se 

dovnitř. Vypadá to, jakoby zde bylo celé město. Na 

akademii jsou ale zvyklí. Jen málo členů rodiny si 

nechá ujít příležitost zúčastnit se něčeho takového.

Uvnitř na chodbě a ve vitrínách je spousta nástrojů, 

které agenti na cestách po vzdálených planetách 

potřebují. Většinou nudné věci jako zkumavky, ale taky 

středověké oblečení, meče, pravěké kyje. Androidi, 

vypadající jako obří žáby prezentují nově objevený druh 

civilizace, ne příliš vzdálené od Země. 

Absolventi se svými rodinami náhodně postávají a 

ukazují na displeji, o čem jejich práce možná bude. 

Samozřejmě ne každý se dostane až tak daleko. 

Vystrašené maminky, pozorující obří hmyz na monitorech 

chodby, budou nakonec rády, že jejich dítě začalo po 

první akci zmatkovat a raději vzalo práci v kanceláři. 

Matky jsou vždycky takové.

Rone a Mimzy jsou noví členové analytické skupiny pro 

dohled nad objevenými planetami (DOP). Jejich tváře 

jsou každému známé, protože tenhle zvláštní obor každý 

rok ukončí maximálně jeden až dva studenti.



„Vidíš Mimzy, teď to teprve začne být zajímavé. 

Koukej na ty naivní tváře ostatních studentů, ty očička 

plné snění o budoucnosti…“ Usmívá se se zadostiučiněním 

Rone a aniž by čekal na odpověď, pokračuje: „Oni chtějí 

být astronauti, objevitelé, užívat si legraci na nových 

místech a doma klátit pěkné holky.“

Oba hodnotí situaci nesouhlasným kroucením hlavy.

„Jo, já je budu klátit místo nich!“ Přidává se 

Mimzy.

Rone je mnohem bystřejší než jeho kolega a taky má o 

něco vyšší funkci, přestože je teprve absolvent jako 

každý jiný. Osobní zájem přináší zodpovědnost a Rone je 

do všeho co dělá velmi zapojený.

Mimzyho poznámka mu připadá dost trapná.

„Myslíš si, že jsme tady kvůli tomu, blbče?“

„O co jde, Rone?“ Ptá se překvapeně Mimzy a pitvoří 

se u toho jako malé štěně, přistižené při činu.

Když jej Rone tak vidí, je z vždycky na měkko.

„Přemýšlej trochu. Co tenhle personál udělá, jestli 

se jim celou kariéru bude dařit?“

„Půjdou na odpočinek?“

Neuvěřitelné i na Mimzyho!

„Ne. Dostanou vliv, práci na lukrativním místě nebo 

zodpovědnou funkci. NAŠI práci, chápeš?“

Oba chvíli mlčí a pozorují návštěvníky okolo. 

Na virtuálním displeji poblíž bojují dva obří druhy 

hmyzu, připomínající šváby. Obraz je dost nezřetelný, 

protože jsou téměř průhlední, jako by byli ze skla. Sem 

tam se trhavý záběr otáčí k agentovi se vzrušeným 

výrazem.

Na scénu se kouká jedna rodina s mladým absolventem. 

Ten jim vypráví, jak je důležité umět vyhodnotit situaci 

a držet se zpátky, když podobní tvorové zápasí. 



Jsou pěkně rychlí.

Rone mladého agenta pozoruje a nesouhlasně pokyvuje 

hlavou. To je přece ideální místo pro tyhle lidi, myslí 

si pro sebe a povídá kolegovi:

„Proto je vždycky špatně, když se to nakonec zvrtne. 

Pamatuješ si na našeho učitele, pana Morraye?“

„Jo, s ním bývala taková sranda.“ Vydechuje dojatě 

Mimzy.

„Ale už není, protože jeden z těchhle agentů mu teď 

šéfuje.“

Důležité téma ke zvážení. Výrazy obou analytiků 

zpřísněly. Bez dalších zbytečných řečí vcházejí do 

konferenční místnosti.

Obličeje absolventů, kteří prochází okolo, jsou 

zprvu šťastné a velmi pozitivní. Avšak pokaždé, když se 

podívají na Roneho nebo Mimzyho, jejich výraz dostává 

poněkud vyděšený nádech.

„Takže jaký je plán?“ Ptá se sebevědomě.

Rone chvíli přemýšlí jak to říct.

„Musíme se naučit jak zatnout tipec každému, kdo 

bude vypadat až moc schopně.“

Ve velkém konferenčním sále je všechno jinak než 

obvykle. Celá budova normálně slouží k výuce nudných 

věcí jako je matematika nebo biologie.

Nicméně tenhle večer je o mixované hlasité hudbě, 

tančících polonahých holkách, jídle, alkoholu a srandě.

Okolo jednoho takového stolu, na němž tančící holka 

omylem šlápla do dortu, prochází i čerstvý absolvent 

Jerry Walker. Je očividně ve formě, protože zatíná svaly 

paží do rytmu hudby a ty jdou přes oblečení vidět.

Jeho dívka právě přichází.

„Čau kotě. Koukej na ten dort, chtěla by sis na něm



taky zatančit?“ Povídá Jerry.

„Jasně! Ale přines mi panáka, dobře?“ Odpovídá dívka 

a skokem se dostává na stůl.

Tanec na stole si holky oblíbily už ve dvaadvacátém 

století a pořád to má něco do sebe.

Jerry se po chvíli vrací se dvěma panáky vodky. 

Dívka skáče zpátky za ním a oba vyráží na taneční parket 

mezi ostatní.

„Jsem rád, že už ta šaškárna skončila. Konečně se 

dočkám nějaké akce!“ Zmiňuje Jerry své ukončení školy.

„Vážně? Ale potom zmizíš i na několik týdnů!“ 

Odpovídá dívka nevrle.

„Přivezu ti mimozemské červy nebo tak něco, dobrá?“

„Moc vtipné!“

Oba tančí chvíli různě po parketu, a když se opět 

potkávají, vášnivě se o sebe otírají tělo na tělo.

„Takže přespíš u mě? Mám oblek starodávného 

válečníka a chci si tě dnes vychutnat jako bezbrannou 

vesničanku.“

Dívka se usmívá, ale vypadá, jakoby přemýšlela co 

odpovědět.

„Můj válečníku, budeš se muset snažit trošku víc.“

Jerry jí jemně plácá po zadku a jenom se usmívá.

Chvíli se hodně soustředí hlavně sami na sebe, a tak 

Jerry omylem vráží do kolemjdoucího analytika Roneho a 

rozlívá mu pití přímo na oblečení. Vypadá dost naštvaně, 

Jerry se mu snaží se vstřícným úsměvem na tváři omluvit.

„Co to kurva děláš?“

„Promiň, kamaráde. Nechtěl jsem, heh.“

Roneho oblečení se začíná automaticky vysoušet. Zní 

to trochu jako fénování, a taky se košile plní vzduchem 

a lehce bobtná.



„Jak se jmenuješ?“ Ptá se ho Rone přímo.

„Jerry Walker.“

Rone se se zadostiučiněním usmívá na svého kolegu 

Mimzyho. Oba vědí, o co se jedná.

„Koukej Jerry, dělej co uznáš za vhodné, jen si dej 

dobrý pozor a drž se ode mě dál, jasný?“ Říká Rone s 

nenásilnou autoritou v hlase.

„Rozumím.“ Souhlasí Jerry, i když by mu nejraději 

řekl něco jiného.

Bez dalších zbytečných řečí táhne Jerry svou dívku 

směrem k toaletám.

 „Vidíš Mimzy to motovidlo? Jestli bude každý z těch 

agentů dělat alespoň malé chyby, zůstane nám naše práce 

už napořád.“

„Takový blbeček!“



KAPITOLA 2
Samy Scoopers je Jerryho kamarád. Vystupuje z 

antigravitačního autobusu, který právě přiletěl na 

zastávku poblíž slavnosti.

Na kraji hned za zastávkou stojí krásná plnoštíhlá 

holka Susan. Má na sobě přiléhavé červené šaty, které 

zdůrazňují její prsa a zaoblený zadeček. Očividně na 

někoho čeká.

Samy cestou k ní přemýšlí co udělat. Tohle by mohla 

být dobrá příležitost!

„Čau, nevíš, kdy ta slavnost měla začít?“

„Asi za hodinu?“

„No skvěle. Snad se tam neunudíme k smrti.“

„Určitě ne, slyšela jsem, že tam bude hodně pití. 

Bude to určitě legrace.“ Usmívá se Susan.

Pro Samyho je to první oslava v životě, ještě navíc 

s tolika ženskými… Ale předpokládá, že by určitě 

vypadalo dost divně, kdyby to ona postřehla.

„No, vždycky záleží na lidech… tak mě nech ti koupit 

aspoň pití, kdyby ses nudila, ok?“

„Dobře.“ Usmívá se Susan nejistě.

Fajn, čas vypadnout. Samy na ni jen mrká a dekuje se



pryč, jakoby podobný rozhovor vedl každý den.

Ve skutečnosti se posledních sedm let až doteď v 

rámci tréninku společensky dost izoloval. Měl možnost 

mluvit jen s podobnými dementy jako on a jediné ženské, 

na něž narazil, byly jeho babička a ta líná, ošklivá 

brejlounka ze skladu.

V sále akademie je už slavnost v plném proudu a na 

pódiu se právě promítají trojrozměrné projekce různých 

věcí, nástrojů a technologií...

Pořadí promítání a komentování je záměrně upraveno 

tak, aby bylo „vtipné“. Každému je přece jenom jasné, 

že existuje určitý rozdíl mezi primitivní a současnou 

civilizací na Zemi. 

Analytici Rone a Mimzy stojí hned u pódia. Susan, 

kterou jsme poznali na zastávce před Akademií tam je s 

nimi. Rone důležitě naslouchá prezentaci, rozhlíží se 

okolo sebe a plácá Susan majetnicky po jejím 

plnoštíhlém zadku.

„… a toto je tetovací technologie, která funguje 

jako energetický štít.“ Ohlašuje komentátor další 

snímek. Zobrazuje se ilustrace potetované lidské 

postavy, o kterou se tříští laserové paprsky a odráží 

kameny, útoky mečem, sekyrou, kladivem. Komentátor 

mezitím pokračuje:

„Energetická zbraň, pistole se střelným prachem, 

útok mečem, sekyrou, náš agent přežije i útok jadernou 

bombou… na chvíli.“

Publikum se směje a tleská. 

„Námi objevené civilizace jsou zatím velmi 

primitivní. Jejich nejpoužívanější materiál je většinou 

jen dřevo a kámen. Staví si z kamene obydlí, talíře, 

příbory, zbraně. Zezačátku jsme si mysleli, že si 

kamenem čistí i zuby.“

Opět smích. Susan vtip nějak nezachytila, a tak se 



Ronemu omlouvá, že musí odejít na záchod.

Jde na toalety ve spěchu a zároveň si otevírá tichý 

komunikační kanál, aby mohla mluvit s rodiči, že se dnes 

opozdí.

V tu chvíli ale náhodou naráží na Samyho. Je to 

skoro hodina co se viděli, a tak kvůli neznámému 

sympaťákovi komunikační kanál zase zvědavě zavírá.

„Je to trochu nudné, říkal jsem to.“ Povídá ji Samy.

„Má to i světlé chvilky, ale nechápu, že vy ty 

technické žvásty tak žerete.“

„Když přijdeš na to, jak se dají použít, tak je s 

nimi i legrace.“ Odpovídá Samy, co nejvýmluvněji.

Susan na něj chvíli kouká, aniž by pohnula jediným 

svalem v obličeji.

„Myslíš, jo?“ 

„Myslím, že ti dlužím skleničku. Nezajdeme na chvíli 

támhle k baru?“

„Ale jenom na chvilku, mám ještě nějaké vyřizování. 

Za chvíli se tam sejdem, jo?“ Říká Susan a aniž by 

čekala na odpověď, rychle odbíhá pryč.

„Krása.“ Říká si Samy pro sebe a otáčí se za její 

kyprou postavou.

Publikum okolo něj sleduje zaujatě přehlídku a jako 

jeden člověk buď žasnou, nebo se smějí.

Najednou zastavuje Samyho Jerry. Konečně potkává 

nějakou známou tvář.

„Ohó Samy, jen pár dní v civilizaci a už tady 

nabaluješ roštěnky, jo?“

Tahle zkušenost se upřít Jerrymu nedá.

„To víš, pár věcí mi za ty roky uteklo.“

„Heh, nechci ti kazit legraci, kamaráde, ale tahle holka 

je tu s Ronem. Znáš toho studenta, který právě dostal 



práci v komisi?“ Vysvětluje mu Jerry.

Samy se kouká směrem k Ronemu a nahazuje arogantní 

výraz.

„Takový kretén mi může políbit prdel.“

Jerry si není očividně jistý jak na to reagovat, a 

tak se jen kysele usmívá, nesouhlasně kroutí hlavou a 

jde pryč.

Samy sedí u baru s prsatou Susan. Sice to není ani 

10 minut, co se spolu viděli, ale Samymu připadá, 

jakoby vypadala ještě mnohem, mnohem lépe, když teď 

sedí hned vedle něj.

I proto se občas přestává ovládat a hledí ji do 

výstřihu víc než by měl.

„Takže tohle je celá věc. Sedm let ve škole a pak se 

uvidí.“ Snaží se co zkrátit své vyprávění Samy.

„Nejsi z toho ale nadšený, že?“

„Viděla jsi ty lidi. Celí natěšení až začnou pro 

někoho pracovat, poslouchat rozkazy.“

Susan si není jistá co na to říct.

Samy sleduje taneční klip, který běží za barem. 

Jeden týpek tam tancuje se čtyřma natřásajícíma se 

holkama.

„Koukej na támhle tu, vypadá úplně jako ty.“

„Ale nevypadá.“ Usmívá se Susan a posouvá své plné 

ňadry blíž k jeho rukám.

Užívají si pěknou chvilku. Vypadají nalazeně na 

podobnou vlnu… I když je to hlavně díky příručce „Jak 

sbalit pěknou holku s prstem v nose“, kterou Samy z 

nudy při zkouškách četl.

Co zatím ještě nepochopil, bylo jak to na ni 

vybalit. A tak než bude pozdě, ji povídá:

„Dej mi pusu.“



Susan vypadá trošku překvapeně, ale chce to udělat. 

Přichází však Rone.

„Co tady děláš, Susan?“ Ptá se naštvaně.

Ona se k němu otáčí a povídá jako svému bratrovi.

„Potkala jsem kámoše, hned tam budu, dobře?“

Rone však nechce odejít. Susan u toho studentíka 

sedí nějak moc blízko.

„Kdo že to kurva jsi?“ Ptá se Samyho.

„Kdo se ptá?“

Rone by místo mluvení nejraději vytáhl silnější 

kalibr, ale polovina lidí u baru právě tuhle scénu 

pozoruje.

„Susan pojď sem, musíme jít.“

Ona čeká pár vteřin na Samyho reakci, ale ten vypadá 

ještě překvapeněji než ona. Tak se zvedá a jde k 

Ronemu.

„Ahoj Samy.“

„Čau.“

Rone se tomu směje.

Tak tohle bylo divné. Proč s ním vlastně šla? Samy 

přemýšlí, ale dochází mu, že nemá ještě o těchhle 

věcech ani páru.

Dobrá zpráva je, že se před ní zachoval jako dement ten 

večer vlastně jenom jednou.



KAPITOLA 3
Zebra je hornatá planeta, na jejímž povrchu je velmi 

málo vody. Většina je pokrytá pouštěmi, horami a zelená 

jsou jen některá údolí.

Jaffa a Neme jsou dva mladí mimozemšťani. Jejich 

druh je do výšky asi poloviční v porovnání s lidmi, kůži 

mají zbarvenou do červena. Obyvatelé planety Zebra mají 

navíc mimořádnou schopnost přežití bez potravy.

Tihle dva právě ukončili školu. Jejich hlavní 

vyučovací předměty se skládaly z velmi proekologických 

témat jako „jak si postavit přístřeší a přitom neublížit 

rostlinám“ a tak podobně.

Přesně tak. Civilizace mimozemšťanů prochází teprve 

dobou kamennou a už se učí jak být ke své planetě 

ohleduplní. Nicméně tuhle starost si nevštěpili sami od 

sebe. Všichni obyvatelé si pravidla předávají, protože 

je jakékoli poškozování rostlin životu nebezpečné.

Některé z nich jsou velmi mocné a inteligentní.

Jejich způsob života je tedy v zásadě prostý. Snaží 

se v něm hlavně přežít v přírodě, a přitom nic 

nepoškodit.

Jaffa a Neme však nebyli nikdy příliš dobří 

posluchači starých tradic. Nemají rádi chudá 

vegetariánská jídla z pečených hub, máčeného listí a 

sušeného spadaného ovoce. Jakmile se osamostatnili, byl 

čas jít na lov.

Samozřejmě o svých úmyslech před ostatními mlčí. 





Někteří staří členové komunity ještě lovecké dny 

pamatují a z jejich vyprávění se ledacos naučili.

Neme se blíží k Jaffově skromné chýši. Ten právě 

přivazuje ke klacku jakýsi ostrý kámen.

„Co to děláš s tím kamenem?“ Ptá se Neme aniž by měl 

tušení.

„Tohle mi poradil jeden ze starších. Když prý kdysi 

dávno chodili lovit divočáky, tímhle je omráčili jednou 

ranou. Koukej.“

Jaffa dělá krátký švih svou zbraní. Vypadá skoro 

jako zručně udělaný palcát. Poté se vrací ke svému 

kolegovi:

„Koukám, že ses na ten lov nějak oháknul. Není to 

náhodou váš poslední kus?“

Neme si prohlíží své kalhoty ze zvířecí kůže.

„Půjdeme do džungle kolem chýše, kde bydlí Layke. 

Přece před ní nepůjdu na loveckou výpravu jako strašák 

do zelí.“ 

Jaffa to však asi nechápe.

„Spíš ses měl zaměřit na svou zbraň než na 

gardéróbu. S tou v lese nic neulovíš.“ Povídá nervózně.

Neme si prohlíží svůj ne příliš dobře naostřený kůl.

„Layke nebude dobře oblečená mrtvola asi k ničemu.“ 

Směje se Jaffa.

Layke je plnoštíhlá mladá mimozemšťanka s tvary na 

těch správných místech. Je vidět, že ačkoli bydlí v 

podobně nuzném příbytku jako zbytek osady, její rodiče 

jí věnují mimořádnou péči. Když bude dobře živená, 

jednou si vezme toho nejschopnějšího muže z osady.

Layke dřepí před chýší na kraji osady a právě obrací 

sušené ovoce. Kolem procházejí Jaffa s Nemem a oba na 

Layke mávají.



„Moc ji to dnes sluší.“ Povídá zasněně Neme.

„Aspoň se budeš snažit. Jestli dnes nechytíš ani 

jedno zvíře, tak to u ní rovnou zabal.“

„Layke není taková.“ Odpovídá dotčeně.

„To jen proto, že ještě nikdy nehladověla.“ 

Přehazuje si zamyšleně zbraň z ruky do ruky Jaffa.

„Ale její rodiče si jinak nezískáš.“

Neme je po zbytek cesty do džungle zaměstnaný 

přemýšlením nad tím jak to Jaffa myslel. Občas 

starostlivě koukne na svůj špatně ořezaný kůl a bedlivě 

sleduje, jestli se někde nešustne něco živého.

Jaffa má radost, že Neme začíná přemýšlet nad tím co 

je důležité. Jaffa se cítil vždy dobře, když se na něj 

ostatní spoléhali. 

V tomto rozpoložení se oba prodírají stále hustší a 

hustší faunou. 

Je vidět, že nejsou v džungli poprvé, protože ačkoli 

ani po kilometru chůze nenarazili na jediné zvíře, 

jediného brouka ani na malinkou mouchu, bedlivě sledují, 

kam šlapou a postupují jen po špičkách, aby náhodou 

nezavadili o něco zeleného.

Asi po půl hodině chůze vytahuje Jaffa ze svého 

pytle první past v podobě samouzavírací klece a návnady 

ze sušeného ovoce.

„Dneska mám sebou jen dvě, protože mi jednu zabavil 

otec. Už se vážně těším, až si dostavím vlastní chýši, 

tohle mě dost vytáčí.“ Bručí Jaffa při kladení pasti.

„Jen klid. Mám takové tušení, že dneska bude dobrý 

lov a doma budeme ještě před obědem.“

Nicméně skutečnost byla trochu jiná. Jediný živý 

tvor, na kterého za celý den narazili, byla malá opice, 

připomínající krysu, která zrovna šplhala po masožravém 

stromě. Ve vteřině ji však obmotal velký masožravý list, 

v němž se ještě pár vteřin škubala a pak znehybněla.



Na cestě zpátky byly 

jejich pasti stále 

prázdné, tak se spolu 

lovci jen podělili o 

ovocnou návnadu a vyrazili 

směrem domů.

Podobně to pokračovalo asi 

měsíc. Život v lese měl 

však tu výhodu, že ačkoli 

lovci nemuseli najít nic 

pořádného k jídlu, vždycky

tam byl nějaký potůček, ze kterého se dalo napít, 

nebo našli na zemi pár spadaných bobulí, které shodil 

vítr.

Za celou historii planety Zebra se ještě nestalo, že 

by byla džungle zcela prázdná. Nenadálá skutečnost 

dohnala Jaffu k přesvědčení, že se bude muset 

porozhlédnout i v místech, o nichž každý věděl, že je 

zde jen velmi malá šance na přežití.

Takovým místům říkali „mrtvý les“. Jako mrtvý les se 

označují vůbec nejnebezpečnější místa v džungli. I 

masožravé rostliny v nich hladoví tak, že svou kořist 

začaly lákat svou přirozenou schopností telepatie.

Zvláštní schopnost telepatie u rostlin se tak 

nerozvíjela na Zebře jen náhodou.

Jediný tvor, který si získal odolnost proti 

telepatickému lákání je Actan. Malé zvířátko, žijící 

pod zemí jako krtek, svým chováním připomíná mimo jiné 

i bobra, protože si z větví staví podzemní příbytky.

Jaffa a Neme právě prošli stezkou, ústící do jednoho 

takového mrtvého lesa. Už na první pohled je vidět, že 

některé z rostlin jsou povadlé a pomalu usychají.

„Takže mě dobře poslouchej,“ zastavuje se naposledy



Jaffa. „Díváme se jenom na zem, ovoce na stromech 

nás nezajímá, jasně?“

„Jasně.“

„Pasti jsou připravené.“

Každý nese jednu připravenou klícku se sušeným 

ovocem.

„Ty ji položíš jako první támhle k těm norám, já asi 

o deset kroků dále a běžíme rychle zpátky, dobře?“ 

Ujišťuje se podruhé Jaffa, že mu Neme rozumí.

„Si myslíš, že se tam budu z nudy kochat krásami 

zabijáckých stromů?“

„Já jen abys na to pořád myslel. Párkrát jsem tam už 

s tátou byl a měli jsme děsnou chuť na ty červené 

bobule. Zpátky mě musel odtáhnout silou, jinak bych už 

asi nebyl.“

„To už jsem slyšel. Ale jediné jídlo, na které budu 

myslet já, je jídlo, které mi připraví Layke až ze mě 

bude opravdový lovec.“ Zlehčuje situaci Neme a tváří se 

vítězně.

Jaffa se snaží nepuknout smíchy. Sám nebyl do své 

družky nikdy tak zamilovaný, že by na ni myslel ve svém 

volném čase nebo snad v době kdy je na lovu. Oni spolu 

kamarádili už od dětství, a když to na ně přišlo, moc se 

tehdy nezdržovali a šli rovnou na věc.

„No dobře tak mysli na Layke, hlavně nelez na žádný 

strom, jasně?“

„Jasně!“ 

Jaffa vyráží sprintem jako první a hned za ním jeho 

kolega. Oba odhazují své zbraně na zem. V běhu se snaží 

držet pasti co nejohleduplněji a nepřenášet na ně žádné 

větší otřesy aby nezaklaply, ještě než je položí na zem.

Hned na hranici mrtvého lesa masožravé rostliny na 

nic nečekají. Registrují pohyb směrem, kde vbíhají noví 

návštěvníci a už se jejich směrem otáčejí i zvláštní 



výrostky, připomínající šnečí tykadla.

Hromadně na lovce vysílají zprvu náhodné vizuální 

zprávy, zobrazující v podvědomí chutné šťavnaté ovoce, 

aktivující slinné žlázy a žaludeční šťávy.

Neme už je na svém místě a cítí, že má hlad, jako neměl 

ještě nikdy v životě. Pokládá opatrně past kam má, ale 

místo toho aby vyrazil rovnou nazpět, ohlíží se směrem 

za sprintujícím Jaffou.

Ten si počíná taky 

skvěle a běží bez 

sebemenšího zaváhání i 

se svou pastí o něco 

dál. Nemeho to těší, ale 

když už se tak rozhlíží, 

zapomíná kde je. Kouká 

mimoděk na velké 

šťavnaté bobule poblíž. 

Vypadají teď mnohem, 

mnohem větší, 

šťavnatější a lákavější 

než ve skutečnosti. 

Ještě před chvílí to 

bylo pár nahnilých 

výrostků, 

připomínajících spíše 

zvířecí bobky, ale s 

každou další vteřinou, 

se zdají být červenější 

a šťavnatější!

„A sakra, takové 

krásné šťavnaté bobule a 

ten blbec Jaffa běží 

pryč!“ Směje se Neme a 

nevěří vlastním očím.

„Jen pojďte k 

tatínkovi, bobulky!“





Dobíhá na místo doslova v poslední chvíli. S prudkým 

nápřahem hází Nememu kamenem do hlavy. Takhle vypadá 

hra se vteřinami! Neme padá k zemi v bezvědomí těsně 

před živou liánou a velkým listem, napuštěným 

paralyzujícím jedem.

Jaffa během těch pár nečinných vteřin, kdy jeho 

omráčený kamarád dopadá na zem, zapomíná co se děje. 

Jenom cítí, že musí chvíli odpočívat, ale zároveň má 

nutkání něco udělat. Těžknou mu nohy, bylo by tak 

příjemné na chvíli si sednout… ale žuchnutí Nemeho těla 

na zem v něm zapíná autopilota. 

Z posledních sil jej bere na ramena a běží s ním 

zase ven z mrtvého lesa, i když v poslední chvíli ani 

sám netuší proč.

V bezpečí hází Nemeho do mechu, kleká si, zvrací a 

ztrácí vědomí.

O něco později ho někdo probouzí. Je to Neme s 

krvácejícím šrámem na čele.

„Vzbuď se, je ti něco?“

„No ták, vzbuď se!“

Jaffa cítí, jakoby mu něco puklo uvnitř hlavy, ale 

nebolí to, jen podvědomě tuší, že se asi stalo něco 

vážného.

„Co se stalo, Jaffa? Jaktože krvácím?“

„Ty to nevíš?“

„A co?“

„Jsi vůl, začal si šplhat pro ovoce, tak jsem tě 

musel sundat šutrem.“ Odpovídá mrzutě.

Neme se snaží zrekapitulovat, co se právě stalo.

„No jo, promiň.“

   „Měli jsme tam být jen chvilku, ani sněhová vločka 

by nestihla dopadnout na zem za takovou chvilku! To se 

neumíš hlídat?“



„Já vůbec nevím, jak se to 

stalo, pamatuju si jen 

záblesky nejšťavnatějších 

bobulí na světě!“ Brání se 

Neme.

„Tak se na ty shnilé bobky 

podívej ještě jednou, vždyť 

by to nežrali ani červi!“

Jaffa si mne vsedě dlaněmi 

oči aby se z toho zážitku 

vzpamatoval. Jeho kamarád

stojí a mžourá do dálky zamyšleně na usušené záprtky 

na stromě, kvůli kterým se před chvílí nechal málem 

sežrat. Zklamaně se ohlíží a kouká na pasti, které 

stihli mezi stromy položit.

„Hele koukej!“ Ukazuje s jásotem směrem na pasti.

Jaffa vstává a unaveně zaostřuje na první klec, do 

které se chytili dva Actani a na druhou, ve které jsou 

hned tři. Klece jsou houževnaté, spletené z kombinace 

lněných sítí, dřeva a kamenných vzpěr. Jednomu z nich by 

trvalo nejméně hodinu dostat se ven, ale když se jich 

chytí víc, je většinou zaděláno na malér.

„Skvělé, nesmíme dlouho váhat a co nejdříve je zabít 

než ty klece zničí! Vypadá to, že jsi v mrtvém lese už 

zdomácněl, zajdeš pro ně už sám, ne?“ Usmívá se Jaffa 

ironicky.

Neme má strach, ale snaží se tvářit alespoň trochu 

nad věcí.

„Podruhé už nás nepřekvapí!“

„Opakuj si pořád dokolečka: Tohohle Actana mi upeče 

Layke, tohohle Actana mi upeče Layke… to by mohlo 

pomoct.“

„Jasně!“

Oba vypadají odhodlaně, jakoby se před chvílí vůbec nic 

nestalo. Vyrážejí směrem ke klecím. Jaffa míří k té 



vzdálenější a Neme sprintuje k té poblíž. Stále si 

nahlas opakuje „tohohle Actana mi upeče Layke, tohohle 

Actana mi upeče Layke…“.

Tentokrát je sprint úspěšný, a ačkoli dobíhají 

nazpět oba s vypětím posledních psychických sil, jejich 

mise je úspěšná a každý drží v ruce klec se zajatými 

Actany uvnitř!

Úspěšné výpravy do mrtvých lesů šly nějakou dobu velmi 

dobře. Protože je stále v lesích mimořádná krize a 

začínají hladovět i ty největší a nejsilnější rostliny, 

udělali si naši hrdinové ze svých výprav celkem výnosný 

sport.

Neme přináší Layke malého 

Actana už každý den. Vždy když 

je slunce přibližně nad 

západními stromy džungle, 

Layke si přenáší svou práci 

před dům nebo tam jen stojí a 

vyhlíží, kdy kluci přijdou.

Už na sebe jenom nesměle 

nemávají. Neme jde vždy rovnou za ní, aby ji pověděl, 

jaké dobrodružství při hledání prožili. Ona jej u 

vyprávění hostí pramenitou vodou a chovají se k sobě 

důvěrněji a důvěrněji.



KAPITOLA 4
Nacházíme se v holografické cvičné aréně 23. století 

na planetě Zemi. Na hřišti je hlína, písek, stromy, keře 

a skály… ale hned za dělící čarou je čistá syntetická 

podlaha.

Starý instruktor William Murphy, který soudě podle 

jizev na tváři prošel mnoha souboji, stojí opodál a 

pozoruje, jak na písku uprostřed bojuje se zapáleným 

výrazem mladý, hnědovlasý kadet Jerry. Jeho soupeřem je 

cvičný android, elektronická forma života, vyvíjená už 

více než dvě století. 

Mají holé ruce a čerstvému absolventovi akademie 

Jerrymu, se správně načasovaným kopem do androidovy 

hlavy daří složit úspěšně další test.

Murphy roztahuje svou dlaň a v ní se zničehonic 

objevuje virtuální displej s předvolbami obtížnosti. Bez 

zaváhání zvyšuje obtížnost androida.

„Úroveň 15, rozpažte ruce! Další zkušební zbraň je 

palcát.“

Jerry se sebevědomě usmívá. Palcát je jeho oblíbená 

zbraň.

Z ničeho nic se v pravé ruce obou bojovníků objevuje 

palcát s ostrými hranami, Souboj začíná.





Cvičný android útočí. Úroveň 15 už není pro žádné 

třasořitky a i velmi nadějný historický válečník Jerry 

útoky vykrývá jen tak tak.

Android zkouší různé finty, nejdříve kolmou ránu, do 

které dává všechnu sílu, poté co Jerry úspěšně uskakuje 

ihned falešný útok zprava a kop do holenní kosti, to 

bylo nepříjemné!

Jerry se začíná soustředit a přechází do útoku, 

jeden výpad, druhý, poté odráží útokem androidův útok, 

jakoby odpaloval baseballový míček a ve výskoku jej 

oběma nohama v pravém úhlu jednou ranou do hrudníku 

uzemňuje!

Android padá na zem, přitom dost komicky předstírá 

srdeční zástavu a svalové záškuby.

Doteď vážný Murphy se už nemůže udržet a pochvalně 

Jerrymu tleská. Úroveň 15 bývá s klasickým přístupem 

obrana/útok většinou oříšek a nenajde se mnoho agentů, 

kteří ji s historickými zbraněmi bez problémů zvládnou.

Scenérie se stromy, keři i hlínou a pískem najednou 

mizí. Byla to jen simulace a Jerry s androidem stojí na 

rovném, syntetickém povrchu.

„Velmi dobře! Ta útočná obrana byla improvizace nebo 

ses ji někde naučil?“ Ptá se spokojeně Murphy.

„Trochu. Tenhle android je dost rychlý, tak jsem 

zkusil štěstí spíš naslepo.“

Murphy má ruce v kapsách, Jerry se k němu jde 

mrknout na statistiky soubojů.

„Android je jiný než na jaké sis ve škole zvykl. 

Dost jsme ten program překopali. Teoreticky může jít až 

do úrovně 30 aniž by se choval jako stroj. Všechno co 

zvládne on, může nějaký člověk jednou taky.“ Mrká na něj 

spiklenecky Murphy.

Jerry však androida pozoruje s úplně jinými 

myšlenkami.



„Mě jen dost štve, jak jsou tyhle stroje pořád tak 

klidné. Dost bych ocenil, kdyby se po prohře aspoň 

trochu vztekal!“ Povídá nespokojeně Jerry.

Murphy nad mladým kadetem kroutí hlavou. 

„Dobrý válečník bojuje hlavně sám pro sebe.“

„Jistě, ale nikdy jsem neviděl válečníka, který 

bojuje pro to, aby ho znovu připojili do nabíječky.“

Murphy se snaží potlačit úsměv.

„Takže jsem prošel?“

„Vykročil jsi rozhodně správným směrem, synu.“ 

Souhlasí Murphy.

Zanedlouho se už oba vezou na levitujícím pozemním 

eskalátoru směrem ke kancelářím. Ty jsou až na druhé 

straně budovy, takže musí nejdříve projet několik 

kilometrů celým tréninkovým centrem.

Kolem je spousta polopropustných oken, aby bylo 

vidět do místností, kde jsou cvičiště. Všechna jsou při 

právě probíhajících závěrečných zkouškách obsazená.

Jeden kadet míří z dálky zbraní na malou, roztomilou 

veverku. Z ničeho nic veverka skáče jeho směrem, ve 

vzduchu se pětinásobně zvětšuje a už se chystá svou 

kořist zakousnout krokodýlími tesáky, ale kadet odpovídá 

laserem ve správnou chvíli! Pěkná trefa, myslí si 

Murphy.

Kolem kadeta za dalším oknem se hrozivě formují 

téměř neviditelní tvorové, připomínající velké šváby. 

Vypadají průzračně čistě, jako chodící sklenice.

Kadet drží v ruce pouze meč a třese se strachy. 

Nemůže to vydržet, hystericky vykřikuje a utíká ven z 

arény.

„Takže kdy poletím?“ Ptá se Jerry, zatímco oba 

sledují zamyšleně podívanou.

„Jako kam?“



„Však víš, do vesmíru, prozkoumat 

nějakou objevenou planetu.“ Zkouší Jerry 

familiární tón.

Murphy nevypadá, že by mu to od něj 

vadilo, naopak.

„Chtěl bych tě příjemně překvapit, 

ale vážně nevím. Zavolali mě, jen abych 

zjistil, jestli jsi na první misi dobře 

připravený.“

„Ach jo.“

Chvíli jedou na eskalátoru mlčky a pozorují další 

cvičné arény.

„Ale můžu ti říct, že tak dobré výsledky jako u tebe 

jsem vůbec nečekal.“ Snaží se ho uklidnit Murphy a 

pokračuje: „Za chvíli půjdu testovat pár nových 

absolventů z kognitivního tréninku. Jeden z nich by 

mohl být tvůj kolega.“ Mrká spiklenecky.

Jerry očividně nechápe, jak to instruktor myslí a 

nervózně se škrábe za krkem.

 „To jako proč?“

„Budeš mít pak mnohem větší šanci někam se dostat, 

věř mi.“

Studenti kognitivních dovedností se trénují jinak 

než normální agenti nebo personál do kanceláře. Je to 

už druhý rok, co se při studiu využívá takzvaná 

telepatie. Do mozku subjektu se z počítače vysílá 

podprahová sekvence obrázků a zvuků, které mu mění 

náladu a stimulují různé pocity. 

Tito agenti se učí jednat navzdory svým pocitům a 

dělat svá rozhodnutí spíš rozumově nebo je cítit jinak 

než je běžné.

Telepatie je pro 23. století velmi progresivní, a 

přitom stále neprozkoumaná oblast. Doktoři někdy 

nevyhodnocují situaci správně, a tak se například před



měsícem stalo, že jednomu ze studentů po prvním 

startu do vesmíru hráblo, otočil se a zaútočil na Zemi 

jadernými zbraněmi. Naštěstí se pozemské zbraně dají z 

vojenské centrály odklonit na dálku, takže se příhoda 

nedostala ani do zpráv.

Jerrymu se výprava s jedním z těch magorů ale nezdá 

jako špatná příležitost. Aspoň by jej co nejdřív 

posadili do lodě! 

Neexistuje horší práce než přerovnávat údaje a pít 

kávu v kanceláři, myslí si. Jenom sedět před virtuálními 

monitory a dělat něco, co hravě zvládají další dvě 

miliardy lidí.

„Nelítají s nimi náhodou jenom staří veteráni?“ Ptá 

se po chvíli přemýšlení Murphyho.

„Už ne. Od toho incidentu se střelbou na Zemi, si je 

drží radši od těla. Kdo ví, jestli kognitivní výcviky 

nezruší úplně.“

„Hmm.“

V holografické cvičné aréně je opět rušno. Přírodní 

3D scéna uprostřed je už na svém místě. Nikdo však zatím 

nebojuje, protože kadet Samy stále nepřichází.

Murphy není za dělící čarou tentokrát sám. Vedle něj 

jsou i dva muži v bílých pláštích, kteří připomínají 

doktory.

„Kadet Samy Scoopers má už deset minut zpoždění,“ 

komentuje situaci podrážděně Murphy a dodává: „Kvůli 

němu doufám, že si vymyslí dobrou výmluvu.“

   Jeden z doktorů dělá rukou zvláštní kruhové gesto. 

Jako na povel se před ním ve vzduchoprázdnu objevuje 

dvourozměrný displej s výpisy Samyho vlastností.

„Nebyl bych na vašem místě tak rozladěný, pane 

Murphy. Podívejte se na jeho profil.“

Murphy zamyšleně přejíždí všechny údaje.



„Co dělá tenhle člověk u závěrečné zkoušky?“ Ptá se 

nechápavě.

„Samy si pro kognitivně-emocionální trénink vybral 

neobvyklou osobnost. Dominantní je arogance a pasivní 

agresivita, minoritní vlastnosti jsou zvědavost a 

starostlivost. Podívejte se.“ Připojuje se druhý doktor 

a přejíždí Murphymu další graficky zpracované analýzy.

„Doufám, že bude lepší v souboji než ten minulý. 

Dívat se na něj bylo přímo utrpení.“

Doktoři se na sebe smějí.

„Uvidíte. Necítí téměř žádný strach. Proto se zdá 

občas dost lehkovážný.“ Snaží se vysvětlit základy 

kognitivní psychologie trpělivější z doktorů. „Jako 

jeden z mála studentů dokázal navíc plně využít 

předností mozečku. Umí se plně automatizovat, takže i 

jeho reakce v boji muž proti muži jsou bleskurychlé. 

Navíc když měl dobrou náladu, nechával si během tréninku 

posílat telepaticky do podvědomí ty nejbrutálnější scény 

a podprahové vjemy, které jsme dokázali vymyslet.“

Druhý doktor nechápavě kroutí hlavou.

„Samy nám připadal, jakoby si z nás jen dělal 

legraci.“

„Přesně tak. Mysleli jsme si, že bude po tak 

intenzivní telepatii nestabilní, ale vypadá to, že si 

umí poradit, jak chce. Zatím jsme nezjistili, jak jeho 

mysl vlastně funguje, ale vypadá dost slibně.“

Doktoři se mezi sebou baví, jakoby spolu řešili 

chirurgický srdeční zákrok. Murphymu připadá celá 

konverzace dost nechutná. Někomu tou novou technologií 

prohrabávají osobnost, a přitom se ještě tváří, že jde o 

úplně normální věc, neuvěřitelné!

   „Zeptám se vás jinak. Myslíte si, že nebude 

nebezpečný? Co když ho příští týden posadí do vesmírné 

lodě a někam pošlou?“ Snaží se jít rovnou k věci Murphy.

„Bude určitě ‚bezpečnější' než kdokoli z nás v této 



Jen malý zlomek takového 

telepatického signálu by z vás 

udělal třeba psychopatického 

zabijáka. A teď si představte, že 

telepatie podvědomě probouzí pouze 

to, co už ve vás dávno je.“

Murphymu po chvíli přemýšlení 

takové vysvětlení prozatím stačí. 

Posledních deset let se zavedly 

opravdu zvláštní manýry, myslí si 

přesto sám pro sebe starý 

instruktor.

Kadet Samy Scoopers už přichází. Na chvíli se 

zastavuje, jakoby mu něco zaskočilo, ale ihned pokračuje 

směrem do středu arény.

Cvičný android také přichází a mechanicky se staví před 

Samyho.
„Tenhle vypadá jako závodník 

formule jedna. To už zbyli na skladě 

jen roboti, co umí akorát vyhonit 

řadící páku?“ Pronáší směrem k 

Murphymu.

„Bez komentářů!“ Volá důrazně 

Murphy a obrací se zvědavě k 

doktorům: „Už jste to zapnuli?“

„Běží to od chvíle, co vešel do 

arény, koukejte.“

Objevuje se před nimi nový 

displej. Ukazuje v rychlých 

sekvencích spoustu zvláštních záběrů 

jako člověka před nervovým zhroucením 

„na to nemáš, vzdej se!“, pak 

umírající roztomilá zvířata, útrpné 

výrazy tváře, obrovské katastrofy 

jako bombardování nevinných vesničanů 

a tak dále. Všechny záběry jsou 



tématicky spojené, aby narušovaly sebevědomí, 

zvyšovaly paniku a potřebu nechat si pomoci, poprosit o 

milost.

Murphymu je nepříjemné už jen vidět to na vlastní 

oči. Předchozí kadeti z kognitivního tréninku byli 

ovlivňováni nějakými nervózními obličeji, tmavými kruhy 

a blesky, ale tohle?

„Co to má být?“

„Museli jsme zvýšit rychlost, pospojovat záběry do 

racionálního tématu, vytvořit mnoho různorodých scén. 

Jeho standardní program je jiný, ale tohle má být test, 

že ano?“ Vysvětluje doktor, přičemž jen doufá, že to u 

Murphyho projde.

„Dobře, podíváme se, co to s ním udělá.“ Souhlasí 

instruktor nakonec a pokračuje nahlas směrem do Arény: 

„Úroveň 10, rozpažte ruce! Vaše zkušební zbraň je velká 

bojová sekyra.“

Samymu se společně s androidem objevuje v pravé ruce 

útočná zbraň. Překvapený student se na ni dívá, jako 

kdyby ji viděl poprvé v životě.

„Víte, že jsem s tímhle ještě nikdy nebojoval?“

„Žádné mluvení při testu, prosím!“ Odpovídá stroze 

Murphy.

„Proč se na to ptá?“ Obrací se k doktorům.

Ti se na sebe opět smějí, tentokrát spiklenecky.

„Omlouváme se, pane instruktore, ale tohle je dobrá 

příležitost taky pro nás. Stále totiž nemáme o Samym 

dost údajů.“

Druhý doktor je mezitím při sledování jednoho 

displeje nadšením bez sebe.

   „Koukni, ptá se jen proto, že ho signál překvapil! 

Perfektní načasování.“

   „Ano, ale brzy se adaptuje. Začněte už!“ Odpovídá 

netrpělivě první doktor.





Murphy dává na malém příručním displeji androidovi 

povel k útoku. Boj je o něco pomalejší, než Jerryho 

test.

„Co to kurva děláte, vy jste se snad zbláznili, ne?“ 

Protestuje Samy a jen tak tak blokuje první útoky.

„To přece nejde, vy kreténi. Jak mám s tímhle těžkým 

zmrdem jako útočit?“

„Nemluv a bojuj!“ Křičí stroze Murphy.

Vypadá to jako souboj, který rozhodne android velmi 

rychle. Samy se brání, jak může, ale jedním trhnutím k 

sobě jej android odzbrojuje a Samy je beze zbraně!

Android zatím nevyužívá své výhody, stojí naproti a 

rychle propočítává další strategii. Má už zřejmou 

výhodu, takže to netrvá dlouho.

Samy se mezitím tváří nepřítomně. Ve zlomku vteřiny 

sleduje koutkem oka kde má zbraň a kde stojí android. 

Snaží se soustředit pouze na další nezbytné pohyby, 

protože za jeho dosavadní zbrklost může zjevně pouze 

telepatický signál. Na poslední chvíli dostává nápad.

Začíná si představovat sám sebe v situaci, kdy 

přišel do arény zamachrovat před skupinku hezkých holek 

a tenhle elektronický zmrd ho za nimi nechce pustit.

Funguje to! Tenze polevuje.

Android dělá nekompromisní výpad z pravé strany 

přímo na Samyho hlavu. Tohle je příležitost! Samy dělá 

kotrmelec směrem k androidovým nohám a s tvrdým kopnutím 

do jeho kolen přeskakuje po zemi ke své sekyře.

Android „cítí“ jakoby se mu zlomily obě nohy a drží 

se chvíli bezmocně za kolena. Všichni se tomu smějí.

Samy však popadl svou sekyru jen tak tak a sotva stíhá 

vykrýt další androidův útok. Tentokrát však nezmatkuje. 

Blokuje androidovu sekyru v té své jako kleštěmi a 

rychle protáčí obě ruce. Cítí, že sevření jeho zbraně 

povolilo, tak škubnutím odtrhává ze sevření tu svou a 



rychlým švihnutím seká androida mezi oči!

Přímý zásah sekyrou nutí dělat robota několik gest 

„umírajícího“. Kácí se při svalových záškubech na zem a 

už je tuhý.

Samy se narovnává a unaveně protahuje. Ve tváři se 

mu neodráží žádné emoce, ale z jeho gest lze vyčíst, že 

je rád jak souboj dopadl.

Nikdo taky netleská, jenom doktoři se lišácky smějí. 

Murphy je vážný.

„Dobrá práce, kadete. Brzy vás budeme kontaktovat.“

Samy se na něj soustředěně dívá a najednou, jakoby 

odložil velmi těžký batoh, taková úleva! Doktoři totiž 

právě deaktivovali telepatické přístroje.

Murphy celou situaci pozoruje se starostlivou vráskou na 

čele.



KAPITOLA 5
Je večer, Jaffa sedí před svou téměř dostavěnou 

chýší. Jednou rukou pojídá nožku z pečeného zvířete a 

druhou znuděně dloube do hlíny. Vypadá poněkud bezradně.

Je vidět, že je jeho prehistorická chýše téměř 

dokončená. Jako opěrné sloupy slouží nejmohutnější a 

nejpevnější kůly v okolí. Takový luxus si můžou dovolit 

jen velmi odvážní lovci, protože volně popadané větve 

nebo celé stromy lze nalézt už jen hluboko v lese. 

Kácení stromů je životu nebezpečné.

Jediná vada na kráse je střecha, a ta Jaffu trápí. 

Zatímco střechy ostatních chýší jsou několik desítek let 

staré krunýře obrovských tvorů, podobných želvám, ta 

jeho je upletená z lián a listů. Montáž přírodní střechy 

je dost obtížná, protože ji už několikrát zfouknul silný 

vítr. Mladý mimozemšťan tedy zkouší stále nové a nové 

varianty své stavby.

Přichází jeho otec a nechápavě kroutí hlavou. Je to 

velmi hubený a starý muž, přestože tomu jeho věk 

neodpovídá. Jeho hlas je sípavý a velmi slabý.

„Tak co synku, nedaří se?“

„Nevím co s tím.“



„Měl bys jít už domů, chodíte lovit hluboko do 

džungle, tak na nějaký krunýř určitě ještě narazíte.“

Jaffa odpovídá nesouhlasným vyprsknutím.

Z chýše vychází jeho přítelkyně Arvína a podává 

oběma mužům pečenou placku z listí a ovoce.

„Možná máš pravdu, ale nemůžeme u vás přespávat 

věčně. Co kdyby v Arvíně začalo růst dítě?“

„Když je spolu muž a žena, vždycky v ženě vyroste 

dítě.“ Usmívá se Arvína a hladí svého muže ve vlasech.

Otec se na ně chvíli dívá a promlouvá o něco 

znepokojeněji.

„Hlavně jestli uvidíš některého z Raali, tak utíkej 

pryč, co nejrychleji můžeš!“

Arvína se strachy tiskne k Jaffovi.

„Nemluv tak před Arvínou, táto. Dobře víš, že na lov 

chodit musíme.“

Najednou, jakoby Jaffa na něco přišel. Už svého otce 

neposlouchá a vrtá se znovu v zemi a kreslí do ní 

čtverce a žebříky.

„Promiň, ale musím ti to pořád opakovat. Víš, že 

Raali je důvod, proč nesmíme pokácet jediný strom! Vidí 

všechno, a jestli je uvidíš ty, může být už pozdě.“

Jaffa a Neme jsou na další výpravě uprostřed džungle. 

Jediné jejich zbraně jsou malé kameny, připevněné ke 

krátkému kusu dřeva za pasem. Nesou dohromady deset 

klecí s návnadami na Actany. Jejich zaměření je už 

dlouho úzce specializované na lov v mrtvých lesích a 

jsou v něm úspěšní tak, že dokážou uživit polovinu 

osady. Od svých strávníků dostávají různé kamenné 

nádobí, náčiní a vzácné staré kusy nábytku do 

domácnosti.

   Tentokrát se rozhodli pro nejbližší mrtvý les hned za



velkým kopcem směrem od vycházejícího slunce. 

Pravidelně místa střídají, aby Actany sami nevyhubili 

dříve, než se zase rozmnoží. Nicméně dnes mají zvláštní 

nutkání si lov zkrátit a jít znovu na stejné místo.

Při skládání klecí se Neme důkladně protahuje a 

rozcvičuje jako sportovec, aby prokrvil svalstvo. Jeho 

kamarádovi to zpočátku přišlo zvláštní, ale naposledy 

byl Neme z nějakého důvodu o něco rychlejší, tak se 

rozhodl absolvovat sérii protahovacích a uvolňovacích 

cviků společně s ním.

„Já už se tak těším, až budu mít tu pečínku uloženou 

tady uvnitř.“ Plácá se po břiše Neme.

„Dneska jsi nesnídal?“

„Layke všechno sežrala k večeři! Je hladová jakoby 

čekala dítě, hrůza!“

„A cos čekal? Každé potěšení něco stojí.“ Tváří se 

Jaffa škodolibě.

Oba jsou už protažení, připravení a berou navyklým 

grifem do natažených paží každý dvě klece tak, ať se jim 

při běhu nezaklapnou.

   Najednou jimi třese hrůza, jakou ještě nikdy 

nezažili! Deset metrů před nimi se kutálí asi metrový, 

kulatý keř se zvláštní hmotou uvnitř, připomínající 

želé.
„To je Raali, utíkej!“ Řve 

Jaffa.

Oba hází klece na zem a 

sprintují jako o život!

Keřovitá koule se jménem 

Raali, se roztáčí jejich 

směrem a s lehkým hopsáním 

nabírá rychlost. Cestou se z 

měkké hmoty uvnitř keře 

vysunuje silné, dlouhé 

chapadlo a rychlým švihnutím 

kácí stromy nalevo a napravo.





Jaffa a Neme se v běhu zaklánějí za praskavým zvukem 

a s hrůzou zjišťují, že je Raali za nimi a jejich 

směrem padají dva pokácené stromy!

Vyhýbají se jim jen taktak, Neme uskakuje opravdu na 

poslední chvíli, takže si nestíhá vybrat směr, kudy 

poletí a hlavou naráží do kamene na zem! Leží hned 

vedle masožravého listu a upadá do bezvědomí.

Jaffa k němu rychle skáče a odtahuje jej do bezpečí. 

S hrůzou si ověřuje, jestli se za nimi neřítí Raali, 

ale ten už se kutálí směrem od nich a je pryč. Nemá čas 

se tomu ani divit, jak moc se snaží svého kamaráda 

přivést fackami zpátky k vědomí.

Neme se probírá a má připitomělý výraz.

„Layke, pojď se ke mně přitulit, srdíčko.“

Je druhý den a oba vyráží zpátky pro své klece. 

Výroba tvrzené, kvalitní klece, která odolá tesákům 

malých Actanů trvá někdy celé týdny, když se na ni 

nepracuje od rána do večera. Proto je doslova utrpení 

přijít hned o deset takových skvělých pastí.

   S kručícími žaludky doufají, že to byla včera 

náhoda, ale nebyla. Mají radost z toho, že se i do 

ledabyle pohozených klecí chytili celkem čtyři Actani, 

ale jen co je mají v ruce, už se za nimi řítí tentokrát 

dva kutálející se keře Raali!

   Jejich strach je dnes mnohem větší než předtím, ale 

v běhu klece nepouštějí. V jednu chvíli se Neme ohlíží 

za sebe a zjišťuje, že je už nikdo nehoní.

Z posledních sil jejich těla klesají k zemi a 

hlasitě oddechují.

„Možná přeháním, ale asi nás tam Raali nechtějí 

pustit!“ Lapá po dechu Neme.

„To je divné a proč nás pokaždé nechají utéct? Prý 

je nikdo dvakrát neviděl!“ Kroutí hlavou Jaffa.



Chvíli takto sedí a koukají se na malé Actany jak se 

snaží svými tesáky zuřivě vykousat ven z klecí.

„Raději to nebudeme pokoušet a poběžíme. Zabijeme je 

až doma.“

„Jo, přesně tak!“ Souhlasí bez dalších zbytečných 

řečí Neme a oba vyrážejí poklusem do osady.

Je večer a Jaffa má před chýší postavenou malou, 

kamennou tvrz. Velice důmyslně navrženou. Jako podloží 

použil velikou placatou žulu, která byla pracně vysekána 

místním kameníkem, a doteď sloužila jako kuchyňský stůl 

Arvíně.

Okolo žulového podloží jsou vystaveny do metrové 

výšky těžké kameny a uvnitř tohoto kamenného vězení jsou 

vypuštěni tři malí tvorové. Dvě samice a jeden samec.

Jaffa drží dietu už druhý den a své porce uchovává 

stále naživu v této malé ohradě. Arvína nad tím jenom 

kroutí hlavou. Přichází Neme.

„Co to děláš?“ Diví se.

   „Když jsem mluvil před dvěma dny s otcem, dostal jsem 

takový nápad. Představ si místo, kde by si mohl přijít a





a jen tak si vzít a upéct zvíře k večeři.“

„Cože?“

„Anebo přijít na místo, kde je spousta neškodných 

keřů, na nichž vyrostou jednou za čas šťavnaté bobule.“

„Takové místo přece není!“ Klepe si na hlavu Neme a 

má skryté pochybnosti o zdraví svého kamaráda.

„Ale může! Stačí jen všechno dobré a živé na takové 

místo dávat. Říkám tomu…“ dělá Jaffa dramatické gesto - 

„Farmaření.“

Z Nemeho výrazu je patrné, že to nechápe ani trochu.

„Nedělej si ze mě srandu a vzpamatuj se, Jaffa! 

Taháš těžké kameny, jen abys věznil hlodavce, když sám 

nemáš střechu nad hlavou!“

Jaffa vrtí hlavou. Poté co tento plán nepochopila 

Arvína a teď ani Neme, je trochu nejistý a znovu si v 

hlavě prochází co je asi potřeba udělat aby mohlo 

farmaření fungovat.

„Možná si je upečeme ráno a možná až večer, protože 

Actani teď neshnijí, kamaráde!“ Plácá pyšně do kamenné 

zdi.

Neme nasazuje překvapený výraz a znovu si prohlíží 

uvězněné, bezradné Actany uvnitř kamenné ohrady. Dochází 

mu, že tohle je na druhou stranu asi dobrý nápad jak 

jídlo uchovávat!



KAPITOLA 6
Po deseti letech vypadá osada mimozemšťanů na 

planetě Zebra úplně jinak. Z chátrajících chýší a 

podvyživených obyvatel, je už jeden velký statek, 

obehnaný kamennou zdí, s obtloustlými statkáři, 

těhotnými ženami a velkou spoustou dětí ve věku do 

devíti let.

U jednoho domu se ve velkém kamenném bazénu prohání 

asi stovka malých Actanů, někdo chová v klecích jakýsi 

druh opic, jsou zde tvorové, připomínající slepice a 

koně, kteří pomáhají obdělávat několik malých polí.

O deset let starší Jaffa hodnotí se spokojeným 

výrazem, že farmaření jenom kvete. Stojí před místem, 

na kterém se kdysi pracně snažil postavit si svou 

chýši. Namísto ní zde dnes stojí kamenný dům se dvěma 

velkými místnostmi a pevnou, dřevěnou střechou.

Z domu se ozývá smích několika malých dětí. Přichází k 

němu Arvína, nese mu kožený vak.

   „A nezapomeň nasbírat čerstvé listí, docházejí nám 

plínky!“

„No jo, pořád.“

Bere si vak. Z domu se ozývá zvuk něčeho 

rozbíjeného. Arvína se otáčí a vybíhá křičet na děti, 



aniž by se s ním rozloučila. Jaffa s nespokojeným 

povzdechem potěžkává velký dřevěný kyj. Zamyšleně si 

připevňuje vak provazem k jednomu rameni a luk k 

druhému.

Neme už jde také ven. Jeho kamarád jej čeká před 

domem a spiklenecky brnká prstem o strunu luku.

„Ahoj Jaffa! Tak jdeme na věc?“ Volá nadšeně Neme a 

vyráží za ním, také obtěžkán různou loveckou výzbrojí.

„Máš luk?“

„Jasně! Kdo dnes sestřelí více šišek, dostane za 

odměnu ženu toho druhého!“ Žertuje a těší se Neme.

Ze dveří vychází i Layke, celá nervózní a hystericky 

křičí.

„A vrať se na oběd, nebo radši nechoď vůbec, ty 

parchante!“ Křičí na něj a pro sebe si dodává „On se 

jde bavit do lesa a mě tady nechá samotnou!“ 

Uvnitř brečí děti.

„Chtěl jsi říct, dostane ji za trest.“ Dodává Jaffa 

se smutnou ironií.

A oba vyrážejí mlčky směrem ke kamenným hradbám u 

vchodu do džungle.

V džungli se pohybují opatrně, aby nešlápli na 

masožravý list. Žahavá kyselina z takového listu po 

sobě jen při letmém dotyku zanechává několikadenní 

spáleninu. Do podobného maléru už zjevně párkrát 

šlápli, protože mají v těch místech lýtka pěkně 

zjizvená.

Jaffa chce vypálit šíp na vrcholek jednoho stromu do 

červeně zbarvené bobule. Přitom si všímá, jak na nebi s 

hvizdem klesá směrem na jih nějaký kámen gigantických 

rozměrů.

„Koukej na to! Ten létající kámen musí být 



obrovský!“ A střílí jeho směrem svůj šíp.

„Netrefil!“

Luk se ve vzduchu jen naprázdno otáčí zpátky k zemi 

zhruba v kilometrové vzdálenosti od kosmické lodi.

„Vypadá to, že je hodně vysoko!“

„Obrovská létající skála!“

Oba pokračují mlčky dál svou cestou směrem na západ. 

Tuto část džungle mají dobře prozkoumanou, takže vědí, 

že na mrtvý les a ani na Raali nikde poblíž nenarazí.

Asi po hodině se otáčí a jdou nazpět. Jejich ženy nemají 

moc rády, když se zdržují mimo osadu zbytečně dlouho. 

Taky na sebe mimozemšťané už bázlivě pokukují co ten 

druhý na návrh vrátit se co nejdřív. Do lesa se už dávno 

nechodí lovit. Tyto procházky mají sloužit k odchytu 

nějaké volné zvěře, která by mohla eventuálně rozšířit 

už tak různorodou paletu zvířat na farmě. Nicméně je 

pravda, že dávno na žádnou zvěř nenarazili.

   Život v osadě nabral od vynálezu farmaření úplně nový 

směr. Není hlad. Dobrodruzi už neexistují, protože 

nejsou potřeba, a tímpádem ani ženy nemají ke komu 

vzhlížet. Vyprávění o různých zážitcích večer u ohně se 

stále opakuje a nová dobrodružná příhoda se nestává 

každý týden jako kdysi. 

Existují jiné, nyní mnohem důležitější povinnosti, o 

které je třeba se postarat.

Pozemská kosmická loď s jemným zasyčením přistává na 

planině nedaleko místa, kde se procházejí Jaffa a Neme.

   Dva mladí astrounauti a android, který je od člověka 

k nerozeznání, vystupují ve svých astronautských 

kombinézách bez helem.

Samy se zhluboka nadechuje.

„Řekl bych, že je tenhle vzduch až moc čerstvý.“



Oba pozemšťani se začínají 

cítit špatně.

„Zvednul jsi hladinu 

kyslíku v kajutě před 

přistáním, plechová hlavo?“ 

Snaží se potlačit zvracení 

Jerry.

„Proč bych měl?“ Ptá se 

android.

„No pokud sis ještě 

nevšiml, lidé potřebují k 

životu dýchat.“

„Prosím upřesni své 

vysvětlení.“

Android stojí na místě bez známky zneklidnění a čeká 

na instrukce.

„Vzduch je v pohodě, jen se musíme kapku adaptovat. 

Pětkrát sprintem kolem lodi a kdo bude poslední, jde 

sbírat housenky s plechovou hlavou!“

Samy vidí, že to Jerry pochopil, tak vyráží jako 

první a už běží oba sprintem jako by šlo o život.

O několik minut později sedí poblíž na kamenech a 

snaží se popadnout dech. Android John mezitím vykládá z 

lodi různé krabice a zavazadla.

„Sakra, pořád to mám v sobě!“ Říká Jerry, pozoruje 

unaveně Johnovu práci a otáčí se se šklebem na Samyho.

„Jak jsi ho vlastně mohl naštvat?“

„Koho?“

„Roneho z SDOP.“

Samyho výraz je rázem schválně znuděný.

„Balil jsem jeho kočku. Pamatuješ na ten večírek 

posledně?“

„Jo, ale nemyslel jsem si, že bys to mohl vážně 



zvládnout.“ Pitvoří se jeho kolega.

Nemůže tomu uvěřit a po chvilce vybuchuje smíchy. 

Samy jen mlčí a podrážděně jej pozoruje. Potom to 

Jerrymu dochází.

„No jo vlastně, ona chodí s Ronem, tím 

nejarogantnějším blbem široko daleko. Vsadil bych se, že 

ta holka zbožňuje typy, jako jsi… ty.“

Samy obrací oči v sloup a jde pomoct androidovi s 

vybalováním.

„Já bych se vsadil, že ty zbožňuješ svou mámu.“

   Všichni tři pozemšťani jsou už v lese, převlečení v 

maskovaných oblecích, trochu jako vojáci. Všechny 

zavazadla nese android John, Jerry a Samy drží v ruce 

malé pulzní pistole, pro každý případ.

   „Dobrá Johne, vytáhni mapu.“ Velí Jerry.

Jedno z Johnových očí začíná zářit a před nimi se ve 

vzduchoprázdnu objevuje trojrozměrná projekce planety 

Zebra. Jerry různě roztahuje a pohybuje prsty nad 

projekcí, a ta zoomuje až je vidět na místo, kde se 

právě nacházejí.

„Takže jsme přistáli zde, asi tři kilometry jižně od 

těch želvích krunýřů. Protože si se tak dobře skamarádil 

s Ronem z komise,“ otáčí se k Samymu a pokračuje: 

„dostali jsme za odměnu androida, který je v džungli 

užitečný asi jako robot na výrobu šlehačky.“

„Jsou tu jen stromy, keře, řeky a možná pár želv. 

Buď v klidu.“

Jerry stále zamyšleně zkoumá mapu a rozhlíží se. 

Jeho výcvik v akademii pro vesmírné agenty byl mimo jiné 

primárně zaměřený právě na orientaci a přežití v 

divočině.

   „Koukej, jestli budeme pokračovat na sever ještě asi 

tři kilometry, nemůžeme je minout.“



Najednou se projekce mapy začíná třást. Johnovu nohu 

omotává nějaká zvláštní položivá liána, která jej zkouší 

někam odtáhnout. Johnovi se stojí dost špatně, ale snaží 

se ze všech sil nepřerušit projekci mapy.

„Johne, jsi v nebezpečí, takže svou práci neber tak 

vážně a nejdříve zachraň svůj zadek.“ Kroutí hlavou 

nevěřícně Samy.

„Děkuji.“ Odpovídá android.

Asi po vteřině nečinnosti vypíná mapu a rychle pálí 

z očí dávku pulzních paprsků na liánu.

„Lekce číslo jedna, Johne. Příroda na této planetě 

může být velmi hladová a my jsme její jídlo.“

Jerry jen zklamaně mlčí.

John je na pár vteřin nečinný, jakoby zamrzl. Potom 

se najednou zběsile otáčí kolem dokola a z očí pálí 

brutální salvu pulzních paprsků na stromy, keře a trávu 

kolem!

„Stůj! Stůj! Co to děláš?“ Křičí naléhavě Jerry.

John se zastavuje, aby odpověděl.

   „Prevence, nebezpečný druh cizího života musí být 

zlikvidován.“

   „Skvělé, a z čeho potom budeme odebírat vzorky, 

plechová hlavo?“





Oba pozemšťani kroutí hlavou nad spouští, kterou 

jejich android právě udělal.

V kilometrové vzdálenosti okolo nich nezůstala po 

pěti vteřinách Johnovy práce jediná živá rostlina. 

Všechno buď shořelo okamžitě po kontaktu s laserem, nebo 

ještě dohořívá a doutná.

„Co jsi mu to do prdele řekl?“ Ptá se Jerry 

naštvaně.

„Jen aby na sebe dával pozor! Jak jsem mohl tušit, 

že mu v té jeho elektronické kebuli přeskočí?“ 

„Máš být mozek akce, ale s umělou inteligencí ti to 

asi moc nejde. Tuhle část záznamu musíme vymazat z 

Johnovy paměti, ať si na nás Rone nesmlsne.“

„Ten kretén by byl v sedmém nebi, kdyby viděl tu 

spoušť.“ Souhlasí Samy a škrábe se za krkem.

Jeho kolega ukazuje prstem na Johna, je očividně 

naštvaný.

„Už nikdy tu věc nepoužívej, máme vlastní zbraně, 

vidíš?“ Mává před ním pistolí.

John se bez emocí dívá na jejich zbraně a potom opět 

„mrzne“ na pár vteřin.

   Mimozemšťani Jaffa a Neme jsou už na cestě směrem do 

osady s vaky, plnými hub a jemného listí, které jejich 

ženy používají jako pleny pro děti.

   Neme ve vzduchu větří pach spáleniny.

„Počkej, cítíš to?“

„Hmm, jakoby na druhé straně někdo rozdělal oheň.“

„Nemyslíš, že je to požár?“

Jaffa se kouká zaraženě nad jemný oblak dýmu nad 

stromy, v asi kilometrové vzdálenosti od nich.

   „Neřekl bych, dým je všude, ale není moc hustý. Spíš 



jako by byly rozdělané dva nebo tři ohně dál od 

sebe.“ Odhaduje zkušeně.

„Půjdeme tam?“ Ptá se Neme nadšeně.

„Ženy nás seřvou, že jdeme pozdě, ale co když oheň 

rozdělal někdo z mladých lovců?“

„Mohl by za nimi přijít Raali!“

A oba bez dalšího zaváhání vyráží.

Skupina pozemšťanů pokračuje cestou džunglí. Porost 

okolo houstne a houstne. Přijde jim zvláštní, že ještě 

nenarazili na žádné zvíře, ani brouka, ani mouchu, na 

nic kromě divně vypadajících, nebezpečných rostlin.

   Samy a Jerry občas střelí nejbližší masožravý list, 

liánu nebo cokoliv co vypadá podezřele, aby se vyhnuli 

další nehodě s androidem.

Samy si to očividně užívá.

„Konečně místo, kde se dá 

beztrestně vyřádit!“

   „Je to tu strašidelné.“ 

Konstatuje po chvíli Jerry znepokojeně.

Všechno kolem se zlověstně pohybuje, ale přitom zde 

nikdo není.

„Možná jsou všechny rostliny na téhle planetě kromě 

trávy masožravé, koukej, jak divně vypadají.“

Oba se zatajeným dechem znovu zkoumají listy na 

stromech se zesílenými stonky a něčím, co vypadá jako 

čelisti. A také lehounké výrostky, které nevlají po 

větru, přestože jsou vláčné a pohybují se. Spíš 

vypadají, jakoby pohledem sledovaly dění okolo, a 

hlavně je.

„To mi povídej, vypadá to jako na párty, pořádané 

tvým psycho-vyšinutým tréninkovým klubem. Je zázrak, 

když se ukáže nějaká ženská.“



Po chvíli pokračování v cestě napadá Jerryho jedna 

otázka.

„Řekni mi, jak jsi ji vůbec přiměl k tomu, aby si s 

tebou někam vyšla?“

„Víš Jerry, nemyslím si, že je to v reálu tak těžké. 

Ty se o balení holek vždycky bavíš, jakoby šlo o nějaké 

zvláštní privilegium. Ale nakonec pro to stejně děláš 

vlastně hovno a jen čekáš co přijde.“

„Ne ne ne,“ směje se škodolibě: „Nemysli si, že z 

toho tak lehce vybruslíš, kamaráde. Povídej, jak to 

bylo!“

Samy se ohlíží jeho směrem. Jerry potlačuje výbuch 

smíchu a snaží se tvářit co nejnevinněji.

„No dobrá. Prostě jsem s ní dvakrát předtím 

promluvil, zkoušel být v pohodě a tak. A když to vyšlo, 

tak bylo nejdůležitější jen vypadnout co nejdřív někam 

pryč… takže až se uvidíme příště, myslela by si, že se 

už nějak… známe.“

„Cože? A co se stalo potom, pane Vědátore?“ Reaguje 

okamžitě Jerry s jemnou ironií v hlase a střílí na 

několik masožravých listů poblíž.

Samy se zapojuje a pálí také na pár listů okolo, aby 

vypadal zaměstnaně a získal čas přemýšlet. Po chvíli 

pokračuje.

„To víš, ta závěrečná slavnost byla nudná a zrovna 

jsme se potkali, tak jsem ji pozval k baru… vypadalo to 

jakobych byl zvyklý zabíjet čas nezávaznou konverzací a 

těmihle záležitostmi. Bylo zkurveně těžké říct pokaždé 

něco, co sedělo, ale když jsme se na sebe koukali v tom 

baru… pak už to šlo samo.“

Jerry se usmívá s už trochu větším pochopením, když 

vidí, s čím vlastně Samy bojuje. 

Samy absolvoval na akademii úplně jiný trénink. 

Jednalo se o takzvanou kognitivně-emocionální 

specializaci, při níž se studenti dostávají do různých 



hypotetických situací. Při jejich řešení jim doktoři 

do mozku vysílají různě upravené sekvence emocionálních 

obrázků a zvuků, které mají stimulovat „protichůdné“ 

tendence. Takže se student naučí rozhodovat o něčem 

navzdory jeho pocitům.

Co se na takové škole zatím neučí, jsou právě 

sociální vazby a život s ostatními lidmi.

Škodolibému Jerrymu přichází po chvíli přemýšlení 

znovu komické, že jej Samy zasvěcuje do jeho 

pokřiveného soukromí.

„Takže sis užil? Smočil si?“

„Ne.“

„Cože? Jak to?“

„Rone se po půlhodině ukázal a odvedl ji pryč, konec 

příběhu.“

Jerry se zastavuje a pokračuje v konverzaci mnohem 

teatrálněji.

„Ten parchant! Tak ses mu aspoň postavil, ne? Cos mu 

řekl?“

„Postavil… cože?“ Kouká na něj Samy, očividně 

nerozumí ani za mák co tím myslel.

Jerry si znechuceně tiskne palcem a ukazováčkem 

kořen nosu. Tohle je neuvěřitelné!

„Nechceš mi snad říct, že arogantní debil jako ty s 

tím neudělal vůbec nic, že ne?“

„A co jsem měl podle tebe jako dělat?“

„Kdyby si mu řekl, ať táhne někam, mohl sis ten 

večer možná vrznout.“

Samy chvíli zamyšleně stojí, zhluboka se nadechuje a 

očima projíždí těkavě okolní krajinu.

„Počkej, jak je možné, že bych si vrznul?“

„Víš, pane Vědátore,“ vysvětluje už unaveně Jerry a v 



duchu nechápe: „Co když si s tebou vyrazila hlavně 

proto, že nebyla ve vztahu spokojená?“

Samy stojí a přemýšlí, kouká na stromy okolo, v duchu 

si narychlo přehrává všechny klíčové momenty se Susan a 

porovnává je s tím, co právě Jerry řekl. Oba jeho 

kolegové jej mezitím nechávají samotného a jdou mlčky 

dál.



KAPITOLA 7
Pozemšťané najednou slyší podezřelé šustění a lidské 

hlasy. Samy a Jerry dávají instinktivní pokyn 

androidovi, aby se držel zpátky. Během nekonečně 

dlouhých vteřin se neznámé hlasy přibližují.

Pozemšťané jsou nervózní. Očividně nečekali žádnou 

společnost. Jediné možné vysvětlení je, že se na mrtvé 

planetě usídlili vesmírní piráti a používají ji jako 

překladiště zboží.

Nekonečné vteřiny, při nichž pozemšťané s namířenými 

pulzními pistolemi míří zhruba směrem, odkud jdou 

podezřelé zvuky, se chýlí ke konci. Zpoza porostu 

masožravé džungle přichází dva malí, červení a asi metr 

vysocí mimozemšťani, oblečení do primitivních tunik a 

kalhot z kůže. Nesou si vaky a pár primitivních zbraní. 

Jsou to Jaffa a Neme, kteří se rozhodli sledovat 

kouřovou stopu.

Obě skupinky teď zaraženě hledí na sebe.

Jerry se rozhoduje rychle a promlouvá ke svým kolegům 

prostřednictvím tichého komunikátoru, který má každý 



pozemšťan od narození voperovaný do mozku. Jedná se 

o jeden z mála technologických implantátů, které jsou na 

Zemi legálně dostupné.

„Jaktože jsou tady humanoidé?“

„Piráti se takhle neoblíkají. Že by zase nějaká 

skupinka hipíků, kteří se rozhodli žít v lesích?“ 

Uvažuje Samy.

„Neřekl bych, koukej na ty jejich hranaté, šupinaté 

hlavy a jak jsou malincí. Nic podobného neznáme.“

Obyvatelé planety Zebra vypadají opravdu zvláštně.

„Přesně, jakoby jejich předci z nudy masturbovali v 

rybníku.“

Jerry a Samy vybuchují smíchy, ale zkoušejí se co 

nejrychleji ovládnout.

Mimozemšťani jsou teď ještě překvapenější. Neme 

sundává z ramene luk a šíp.

„Co to děláš, Neme?“ Obrací se na něj jeho druh.

„Nevidíš, že na nás míří holemi a smějí se nám?“

   „To nejsou zvířata, že ne?“

   „Podívej, jak jsou oblečení! Jsou černobílí jako 

kmeny stromů, co když stromy už ožily úplně?!“





Znepokojení mimozemšťanů roste a oba se připravují 

do střehu.

„Můžeš to přeložit, Johne?“ Ptá se Samy na jejich 

rozhovor.

„Neznámý jazyk. Můžu použít univerzálního 

tlumočníka, ale k tomu potřebuju více informací.“

Jerry se rozhoduje rychle. Dělá pár kroků směrem k 

nim a odhazuje svou zbraň.

„Co to kurva děláš? Chceš, se vzdát?“

„Nemáme přestrojení. Jestli to jsou místní obyvatelé 

a vidí nás takhle, musejí mít strach. Odhození zbraně je 

mírové gesto, srozumitelné ve všech kulturách.“

Jerry se snaží vypadat sebejistě, ale přátelsky. Asi 

tři metry před nimi se zastavuje a kyne hlavou ke svým 

prázdným dlaním.

Jaffa se rozhlíží okolo a pokládá svou zbraň na zem. 

Neme nemůže uvěřit vlastním očím, proč to Jaffa dělá?

„Kde jsou Raali, kde je máte?“

V Jerryho očích se objevil záblesk beznaděje. Nerozumí, 

rozhoduje se gestikulovat.

Prstem ukazuje do své pusy a párkrát teatrálně 

kašle, jakože se dusí. Pak se otáčí a natahuje celou 

paži směrem, odkud přišli. Ještě se odtamtud line mírný





kouř. Mají díky Johnově selhání společné téma.

„Asi nemůže mluvit.“

„Tohle je nějaké divné. Rostliny chtějí naší pomoc?“ 

Škrábe se na hlavě zamyšleně Neme, ale nepřestává na 

pozemšťany lukem mířit.

„Je to už přes deset let, co na nás Raali zaútočil 

naposledy, pamatuješ?“

„Ale tohle není Raali! Raali je kutálející keř s 

mrštnými švihacími chapadly!“

Jaffa dělá pár kroků směrem k Jerrymu a zamyšleně 

hledí na jeho maskovací oblečení.

„Měl bys ho nechat, třeba si tě chce očuchat.“ 

Uvažuje Samy.

   Jaffa prstem šťouchá do Jerryho oblečení, poté si 

jej mezi prsty tře.

„To je velmi jemně utkaná 

tráva! Jak jsi utkal tak jemnou a 

pevnou trávu?“

Mimozemšťani jsou u vytržení! 

To nebudou rostliny, oni je jen 

na sobě nosí jako oblečení!

Neme přiskakuje k Jaffovi a 

oba Jerryho tahají za rukávy, 

které nemůžou odtrhnout.

„No skvělé, teď jim hráblo.“

„Určitě ještě takové oblečení 

neviděli.“ Usmívá se Jerry a 

druhou rukou je jemně odtrhuje od 

sebe.

„Můžeš už překládat, Johne?“

„Neznámý jazyk je velmi komplikovaný a zatím se 

neopakuje.“

„Komplikovaný jazyk? Ti dva vypadají, jakoby v 



životě nebyli ani u zubaře. Jak bohatou slovní 

zásobu k odchytu veverek asi potřebují?“

Pro mimozemšťany je rozhovor neslyšitelný, takže to 

vypadá, jakoby zvláštně oblečení cizí tvorové celou tu 

dobu jen mlčky stáli a koukali na ně.

„Asi bychom se měli představit, vypadají přátelsky.“ 

Napadlo Jaffu.

„Ahoj, já jsem Neme a tohle je Jaffa. Přicházíme z 

osady poblíž. Odkud jste vy?“

Pozemšťané nerozumí, ale Jerry opakuje Nemeho 

představovací gesto. Dochází mu, že o tohle asi půjde.

„Jerry,“ ukazuje na sebe, „Samy, John“ ukazuje na 

kolegu a androida.

„Umí mluvit!“

Představovací kolotoč pokračuje ještě asi deset 

minut. Očividně to ani jednu stranu nepřestává bavit. 

Pozemšťané potřebují opakovat jednoduché věty, aby v 

nich John našel souvislosti pro překlad. A Jaffa s 

Nemem jsou prostě jen u vytržení, že existují na světě 

ještě další lidé, kteří přichází určitě z veliké dálky 

a umí tkát z trávy velmi pevné a jemné látky!

Zatímco se mezi sebou snaží obě vzdálené rasy nějak 

dorozumět, nedaleko se za stromy mihnul kutálející se 

keř Raali a zastavuje se v zákrytu za kouskem skály.

Raali vypadá, jakoby nevěděl, co má dělat, protože 

vykukuje zpoza svého zákrytu a opět se rychle vrací, 

jakoby se zaseknul uprostřed nějakého reflexu, pořád 

dokolečka.

   Mezitím John už pochytil některé základní nezbytné 

fráze a pravidla místní řeči. Pozemšťané nyní stojí 

nehybně a nechávají si indukovat do mozku novou řeč 

skrz tichý komunikátor.

   „Už jsem si vzpomněl. Touto řečí mluvili naši staří.



Bude trvat než si na ni vzpomeneme.“ Obrací se Jerry 

k mimozemšťanům.

„To je skvělé!“

Jaffa je ale rozhodnutý prověřit každou skutečnost, 

než je pustí dál.

„Kde leží vaše osada? Tohle je přece jediný les 

široko daleko, tam dál jsou jenom hory a poušť.“

„Směrem na západ jsou hory, za horami poušť a za 

pouští les. Je lehké se ztratit, ale my utekli před 

rostlinami a ohněm hledat pomoc.“

Takové vysvětlení vypadá uspokojivě. Neme sundává z 

ramenou svůj vak. Jsou v něm dva kožené měchy s vodou. 

Jeden vytahuje a nabízí s úsměvem Jerrymu.

„Á, místní pohostinnost.“ Komentuje Samy ironicky 

nabízenou vodu a očividně se usmívá jenom proto, že 

musí.

„Divoké kmeny mají ve zvyku si pomáhat, každá 

laskavost se jim pak vrací.“

„Jsem zvědav, jakou laskavost budou chtít po nás. 

Doufám, že nebudeme muset přes noc přebírat to jeho 

listí z vaku.“

Jerry pije a odpovídá tichým komunikátorem.

„Tohle jsou určitě lovci, domácí práce budou dělat 

ženy. Mimochodem tahle voda je vážně dobrá. Chutná 

trochu jako pozemská minerálka.“

Do rozhovoru se přidává android John.

„Potřebuji vzorek k analýze. Jestli je voda 

infekční, musím tě dopravit na loď, Jerry.“

Jerry si nechává jeden doušek v puse a prsknutím jej 

plive na Johna. Ten bez jakéhokoli rozladění odpovídá s 

úsměvem nahlas mimozemskou řečí.

„Děkuji, Jerry.“

„Tak co, půjdeme ulovit nějaké malé prase, nebo co 



to vlastně jíte?“ Snaží se ihned navrhnout nějakou 

pro něj snesitelnou laskavost Samy.

„Proč jsi to udělal?“ Ptá se Neme Jerryho na 

odplivnutí.

Jerry zjevně rychleji jednal, než přemýšlel.

„U nás je zvykem darovanou vodu nejdříve plivnout na 

nejbližšího přítele.“

Mimozemšťani se smějí. Jeden z nich bere vak s 

vodou, pije a s nadšením plive proud vody a mazlavých 

slin do Samyho tváře.

„No tys tomu dal.“ 

„Ne ne,“ zaráží je Jerry před dalším pokračováním. 

„Jenom když vám dá někdo vodu, o kterou jste 

nepožádali.“

Mimozemšťané pochopili, že jde o vstřícné gesto. 

Jejich oči hoří zvědavostí, co všechno se od 

návštěvníků ještě dozví. 

Už už se rozhodli je pozvat k nim do osady, když v 

tu chvíli se Raali poblíž za skálou přestává pohybovat 

sem a tam. 

Zevnitř keře se z želatinových vnitřností vysunuje 

malé tykadélko, které začíná ve vzduchu jemně vibrovat.

Samy cítí zvláštní tlak uvnitř hlavy, který zná jen 

z kognitivního tréninku na akademii. Nevěří vlastním 

smyslům, že zrovna teď na cizí planetě uprostřed ničeho 

cítí důvěrně známý telepatický signál, i když mnohem 

slabší, než je obvyklé.

Jaffa, Neme a Jerry se dostávají do agresivní 

nálady. Ve vzduchu cítí velmi intenzivně nepřátelské 

myšlenky. Ti druzí je chtějí určitě zabít!

„No tak si nehrajte na neviňátka, my víme, proč jste 

tady!“ Mává se zatnutou pěstí Neme na Jerryho.

„Hele ty skrčku, jestli si to chceš rozdat, tak 

řekni rovnou. Vy šupináči mě už začínáte pěkně srát!“



„Šupináči, slyšel si ho?“ Křičí Neme na svého druha 

a bere do ruky kyj.

Mimozemšťani zatím vyčkávají, co se bude dít a oči 

jim planou vzteky.

Jaffa se rozhlíží, jestli jsou sami a najednou vidí, 

jak se za blízkou skálou mihnul živý keř.

„To je Raali!“.

Jerry se mezitím staví do bojové pozice.

„Co to blázníš, Jerry?“

„Drž hubu šuline, já to vyřídím sám!“

Samy je odpovědí překvapený. Něco ho napadá, tak 

zavírá oči a zjišťuje, že mu někdo do hlavy vysílá 

trhanou a rychlou sekvenci bitev a agresivně 

vypadajících mimozemských tváří na nějakém místě u 

ohniště. 

„To je divné, že by tohle všechno byl jenom nějaký 

zvláštní trénink?“ Uvažuje sám pro sebe a rozhlíží se, 

jakoby si chtěl ověřit, kde se právě nachází.

Jerry bere do ruky odhozenou pulzní pistoli a míří s 

ní vítězně na mimozemšťany.

„Rozstřílím vás na malé sardinky, šupináči červení!“

„Co s tou hůlkou chceš dělat, poškrábat nás na 

zádech?“ Prská smíchy Jaffa.

Koutkem oka však registrují, že se Raali přibližuje. 

Nerozmýšlí se ani vteřinu a rozbíhají se sprintem skrz 

džungli zpátky, odkud přišli. Jerry vybíhá jejich 

směrem, stejně tak i keř Raali.

John se Samym zůstávají sami. Vypadají překvapeně, i 

když v podání androida error vypadá spíš, jakoby se jej 

situace ani netýkala.

„Nečekal bych, že jim hrábne. Co budeme dělat? Jerry 

s tou zbraní mává jako nějaký blázen. Viděl jsi jeho 

oči, Johne?“



„Viděl, ale nerozumím kontextu, potřebuji bližší 

instrukce.“

„Ještěže máme energetický štít. Věděl jsem, že se 

může hodit. Zásah pulzní pistolí člověku odvaří krev do 

sucha.“ Vydechuje si Samy poněkud bezradně a snaží se 

přijít na to co se děje.

Johnovy programy na chvíli mrznou.

„Obyvatelé této planety nejsou vybaveni pulzními 

zbraněmi.“

„Ale Jerry je… Nebo myslíš, že je tohle všechno jen 

simulace?“

„Prosím specifikuj termín ‚simulace'.“

„Jsme právě teď na planetě Zebra?“

„Ano.“

„Tak odkud to kurva jde?“ Přemýšlí a rozhlíží se 

okolo.



KAPITOLA 8
Samy a John jdou už nějakou dobu sami džunglí. Samy 

má tušení co se děje, ale nechce o tom mluvit nahlas.

„Jak dlouho už za nimi jdeme?“

„13 minut a 14 vteřin.“ Odpovídá mechanicky John.

„Tlak v mé hlavě se zvýšil.“

„Jsi v pořádku, Samy?“

„Zatím to úspěšně blokuju, ale musíme zjistit, odkud 

to jde. Je to jakoby se telepatický signál nějak 

změnil. Co to vlastně křičeli ti mimozemšťané, když 

utíkali pryč?“

„Jeden z nich zmínil jméno ‚Raali'.“

Samy přemýšlí. S hlavou někde jinde střílí 

automaticky pár preventivních pulzů do masožravých 

listů.

Nazvat něco neznámého a utíkat před tím v místě se 

spoustou masožravých rostlin zní, jakoby nešlo o 

náhodu, ale mělo to spolu nějakou souvislost. Samymu 

ale nedochází proč „to“ neviděli i oni.

Dokud se to neprokáže jinak, musí Samy počítat i s 

variantou, že se jedná o vesmírné piráty, kteří ukradli 

telepatický terminál.

   „Raali je podle všeho jméno pro něco, co se nás 





nějak podvědomě ovlivnit. Na této planetě ale nejsou 

žádné stopy po technologiích.“

„Prosím specifikuj svůj závěr ‚nejsou žádné stopy po 

technologiích'.“ Ptá se android.

„Zaměřily snad něco tvoje detektory?“

„Ne.“ 

Samy začíná být netrpělivý. 

„Zamysli se trochu, kreténe! Odkud by takový 

telepatický signál přicházel?“

Tenze v jeho hlavě se opět mění a zvyšuje svou 

intenzitu. Samymu stoupá hladina adrenalinu. Snaží se 

nepanikařit. Podvědomě cítí, kterým směrem jej vnitřní 

emoce táhnou a snaží se je blokovat myšlenkami na něco 

podobného, ale neškodného.

„V mé databázi chybí požadované souvislosti.“ 

Odpovídá John.

„Přesně! Neměli by pro to jméno, pokud by to alespoň 

několikrát neviděli. Z čehož vyplývá, že nepůjde o 

žádnou technologii, protože by se dávno podělali z 

našich zbraní… musí jít něco jiného.“

Jen to Samy dořekl, začíná se před nimi z ničeho nic 

ze země vyhrabávat malý Actan. Pozemšťané se zastavují 

a co nejtišeji se přesunují za jeden skalní výčnělek 

poblíž, aby ho nevyplašili.

„Nahráváš to, Johne?“

„Nahrávání je aktivováno.“

„Proč jsi pořád tak upjatý? Nenainstalovali ti 

software s osobností?“

Pro Samyho není nijak zvlášť příjemné skončit v 

současné situaci s podobným společníkem.

„Momentálně nemám k dispozici žádné online připojení 

k vyhledávání software.“

   Actan mezitím zvědavě běží k jednomu polospálenému



masožravému listu, očuchává jej. Je z něj patrně 

nadšený. Ani list neodnáší a jí hned na místě 

neuvěřitelnou rychlostí.

Poté rychle běží k dalšímu a už list strhává a bere 

sebou do podzemí.

„Krtek?“ Ptá se Samy, aniž by čekal jakoukoli 

odpověď.

K jeho překvapení začíná před sebe John promítat 3D 

model anatomie tvora, jehož právě viděli.

„Druh, příbuzný s humanoidy na této planetě. Na 

rozdíl od nich má silné čelisti s předními tesáky a 

drápy.“

„K čemu ty čelisti a drápy?“

John na otázku reaguje promítnutím pozemského krtka a 

bobra.

„Silné zuby jsou u podobných tvorů na zemi určeny ke 

zpracování dřeva. Drápy jsou svým tvarem nejblíž 

krtkovi, který je používá k hrabání.“

„Kde si k těm informacím přišel?“ Ptá se Samy 

překvapeně.

„Plechová hlava“ nebude asi úplně k ničemu. Možná to 

jenom chce klást ty správné otázky.

„Informace o pozemských 

živočišných druzích jsou 

standardně součástí projekční 

jednotky androidů. Jerry si ode 

mě během letu vyžádal každodenní 

promítání lidských samic různých 

tvarů a v různých polohách.“

„A helemese!“

„Omlouvám se, kdybych věděl, že budou nezbytné pro 

misi na planetě Zebra, seznámil bych tě s nimi také.“

Samy se rozesmál.



„Vidíš, že máš smysl pro humor! Teď mi ale řekni 

více o tom krtkovi nebo co to je. Trochu nás tlačí čas.“

Johnovi chvíli trvá, než zase „odmrzne“. Jeho 

strojová logika nezpracovala Samyho poznámku úspěšně.

„Kromě stavby těla je nejvýraznější rozdíl oproti 

zdejším humanoidům jeho odlišná struktura mozku.“

John teď promítá něco, co vypadá jako ořech se 

spoustou symetrických cestiček, rozbíhajících se do 

strany jako u listu rostliny.

„Přední laloky zcela chybí a spoje, které by k nim 

měly vést, jsou prorostlé lebeční kostí.“

„Ta malá krysa musí být proti telepatii imunní! Víš, 

co to znamená, Johne?“

„Co to znamená, Samy?“

„Že ta věc je tady už milióny let.“

Pozemšťan Jerry, mimozemšťané Jaffa a Neme společně 

procházejí džunglí, v jejich tvářích se odráží spousta 

nevyřčených otázek.

Jerry vypadá poněkud provinile. Uvědomuje si, že ty 

dva honil asi dva kilometry džunglí, i když neví proč. 

Proč byl tak vznětlivý a proč šli mimozemšťané pro něj 

zpátky, když ten pocit pominul?

Snaží se neúspěšně dovolat Samymu a Johnovi tichým 

komunikátorem, ale v prostředí bez civilizace a místního 

spojení má dosah jen pár kilometrů. Musejí být o něco 

dál. Třeba jsou už mrtví. Nezbývá mu než se držet 

mimozemšťanů, aby nevzbudil podezření a mezitím vymyslet 

nějaký plán.

Z ničeho nic džungle řídne a před nimi se objevují 

velké kamenné hradby. Zhruba dva metry vysoké, ne příliš 

dobře zarovnané ani nijak ozdobené.

Jeden postarší obyvatel osady, stojící u hlavní 

brány bez jakýchkoli dveří, se vyjeveně kouká na 



Jerryho. Zjevně nejsou zvyklí přijímat návštěvy.

Jerry se na stavbu a osadu s farmami, rozkládající 

se za bránou kouká také překvapeně.

Tady něco nehraje, myslí si. V údajích ze sond, 

které měli k dispozici, nebyla ani zmínka o humanoidech, 

natož takových stavbách. Dokonce i sám analytik Rone 

absolventy na tuto „jednoduchou“ výpravu doporučil. No, 

možná právě proto.

„Co to máte sebou za zrůdu?“ Staví se do střehu 

mimořádně šupinatý strážný.

Maskování by tedy bylo samozřejmou součástí výbavy.

„To je náš nový přítel. Přichází ze vzdálené osady 

za pouští a horami.“ Ujímá se vysvětlování Jaffa.

„Pusť nás dovnitř, blbečku. Moje žena už musí 

šílet.“ Pokračuje rázněji Neme a odsunuje jej gestem 

ruky. Koneckonců už pár let je také jeden ze „starších“.

Za hradbami jde vidět osada v celé své kráse. 

Rozvíjející se zemědělství a chovatelství, jednopatrové 

stavení z kamene a ze dřeva. Jako v klasické, zemědělsky 

rozvinuté civilizaci doby kamenné, známé z učebnic 

historie a dvou mimozemských civilizací, které lidstvo 

už poznalo.

„Vítej v naší vesnici.“ Rozpřahuje pyšně ruce Jaffa, 

jakoby držel osadu v dlaních.

„Jsem rád, že mě k sobě po tom všem vezmete.“

„Byl to určitě Raali, jak jsem říkal. Tenhle 

nenadálý pocit my s Nemem známe moc dobře!“

„Nedělej si starosti!“ Dodává Neme a plácá jej 

otcovsky po zádech.

Pro mimozemšťany byl výstup koneckonců důkaz, že je 

Jerry jeden z nich a ne rostlina jak se domnívali.

Jerry si však uvědomuje, že by měl dál pracovat na 

své identitě návštěvníka z osady za horami, který zkusil 

štěstí a hledá nějakou pomoc pro jeho druhy.



„Nikdy jsem neviděl, že by bylo možné žít se 

zvířaty!“ Kroutí hlavou překvapeně Jerry: „Vy musíte 

mít spousty jídla!“

„To víš, chlapče. Je to už pár let, co jsme přišli 

na nápad farmaření.“

Neme dychtivě přitakává.

„Jaffa je moc skromný, přišel na to on sám! Od té 

doby se nám daří přímo skvěle!“

Všichni jsou nadšením bez sebe. Mimozemšťané 

prožívají zatím nepoznaný pocit hrdosti nad tím, co 

dokázali někomu úplně cizímu. Jejich osada je na Zebře 

jediná. Ve skutečnosti nikde jinde humanoidé nežijí.

Mezitím Samy s Johnem bloudí dále džunglí a 

telepatický signál, vysílaný do jeho mozku se stále 

mění. V jednu chvíli se zdá vše o něco strašidelnější, 

pak zase cítí hlad, jindy je zase všechno barevnější a 

hezčí.

„Kurva to mě sere, nálady se mi mění častěji než 

těhotné ženské.“

„Můžu ti nějak pomoct, Samy?“

„Jo, dělej co nejmenší hluk. Ani nedýchej, tady tě 

stejně nikdo neuvidí a mě to kurva rozčiluje!“

„Aktivuji tichý režim.“ Odpovídá John klidně.

„Musím se soustředit na něco jiného než na vlastní 

myšlenky. Co si takhle zazpívat? Třeba tím přilákáme ty 

domorodce.“

„Zazpívat?“

Nevypadá to, že by John úplně pochopil. Ale když 

Samy začíná, opakuje sloku po něm. 

Náladu mi to očividně vylepšuje, naštěstí je celý 

les mrtvý, myslí si Samy.



Kolem Jerryho se sbíhá 

celý dav mimozemšťanů z 

osady. Většinou samé těhotné 

ženy a děti do deseti let.

„To je v pořádku, 

neblbněte. Je to náš nový 

kamarád z daleké osady za 

horami!“ Vysvětluje Jaffa.

Přítomní se tváří ještě 

zvědavěji a hlučně si mezi 

sebou povídají.

„Podívejte, jak je velký 

a bílý!“

„Co to má na sobě za 

oblečení?“

„Jakoby ho někdo stáhl z 

kůže!“

Dav puká smíchy.

Ty nejmenší děti se snaží

Jerryho dotknout, některé těhotné ženy je odstrkují.

„Vypadá jako strašidlo.“ Žvatlá tenkým hláskem malá 

holčička.

Jerrymu to začíná být nepříjemné. Snaží se gestem 

povzbudit Jaffu a Nemeho ať jej z toho nějak vysvobodí.

„Osada, ze které Jerry přichází, je za pouští a 

horami na konci světa!“

„Uh?“ Tuhne celý dav údivem.

„Přišel se podívat, jak tady farmaříme, aby pomohl 

svým lidem. Byla to dlouhá cesta, takže mu dejte trochu 

volnosti, ať si odpočine.“ Pokračuje autoritativněji 

Jaffa.

Na Nemeho dělá jeho tón očividně dojem. Starý 

kamarád, se kterým se stýká každý den, má hlavní slovo 





v celé osadě!

Jerrymu je z toho trochu trapně. Uvolňují mu uličku, 

aby mohl projít. 

Konečně, no sláva mít tak přestrojení, mohlo se 

téhle opičárně zabránit úplně. Ještěže to nejsou 

kanibalové, myslí si Jerry. Přitom registruje, jak se 

na něj kouká jedna žena, která není těhotná a ani tolik 

šupinatá. Žena se olizuje a špulí na něj rty.

„Tak nedáme si něco k jídlu?“ Vzhlíží vysoko nad 

sebe k jeho obličeji Neme.

„S radostí.“ 

Prodírají se tedy davem směrem k řadě stavení.

„Od té doby co farmaříme, naše osada jenom vzkvétá.“

„Jaffa je zase příliš skromný,“ usmívá se Neme a 

přitom se snaží odtlačit pár dětí, které se v davu na 

Jerryho tlačí. „Když jsme byli malí, bylo v osadě málo 

lidí, jedli jsme jenom bobule a listí. Raali si brali 

skoro každý týden někoho a pak jej snědli. Ale od té 

doby co farmaříme, se nám vyhýbají.“

„Jak je to možné?“ Diví se Jerry.

„Naši starší si myslí, že Raali chce, abychom byli 

šťastní.“

„Raali chce, abyste byli šťastní?“

Jaffa a Neme ignorují ironický výraz v jeho očích. 

Střechy některých domů vypadají jako obrovské želví 

krunýře.

„Co se to tu do prdele děje?“

„Cože?“ Ptá se Neme spíš ze slušnosti.

„Ale nic.“

Mezitím se dostávají ke stavení. Dav mimozemšťanů si 

jde po svých. Konec konců mají hromady povinností okolo 

zvířat na farmě a tak dále.



Stavení jsou různorodá a je vidět, že zde vzkvétají 

základy obchodování. Jsou zde stánky s masem, zeleninou, 

oblečením, nářadím a dokonce se zbraněmi.

Jerry táhne své průvodce směrem ke zbraním. 

Nepředpokládá, že by mohl použít pulzní pistoli, aniž by 

u domorodců vzbudil podezření, ale s pořádným mečem nebo 

kopím se ubrání bez větších problémů ať už by jim mělo 

hrozit cokoliv.

Starý obchodník se zbraněmi se na návštěvníka kouká 

nedůvěřivě, ale poté co mu je vysvětleno, o co kráčí, 

větří výhodný obchod. Naneštěstí má většinou jen hole, 

luky a kamenné palcáty „jejich“ velikosti. V rukou 

člověka vypadají jako malá kladívka pro panenky.

Jerryho průvodci se také netváří nadšeně. Musejí 

nakupovat u vlezdoprdelky, starého Sabera.

„Takže byste rádi nějaké zbraně, bojovníci? No 

myslím, že vás svým výběrem nezklamu.“

„Jen se tak koukáme, díky.“ Odsekává nevrle Neme.

„Ne počkej, já vážně budu něco potřebovat. Čeká mě 

cesta zpátky!“

„Nechtěl jsem ti to říkat, Jerry, ale tví přátelé 

budou už dávno mrtví.“ Povídá smutně Jaffa.

„Tím si nemůžeme být jistí.“

„I kdyby se jim podařilo na chvíli utéct, nemají 

proti Raalimu nebo v mrtvém lese šanci.“

Jerry neodpovídá a prohlíží si největší palcáty ze 

dřeva a kamene. Ve výloze jsou i různé tvary. Starý 

Saber se musí asi nudit, když má na výběr takovéhle 

hračky, mezi nimiž vlastně není skoro žádný rozdíl.

„Neřekl bych. Odpočinu si a jdu do džungle hned 

ráno.“ Pokračuje v rozhovoru Jerry.

Starý Saber větří příležitost a usmívá se od ucha k 

uchu.



„Vy pane, vypadáte jako velmi silný mladý muž.“ A po 

nejistém pohledu na jeho kůži bez šupin pokračuje tak 

aby se návštěvníka nedotknul: „Pro tak silného mladého 

muže bych měl velký a silný kyj, co říkáte?“

Jerrymu něco vadí a přemýšlí jak se zeptat.

„Ehm, používáte k výrobě zbraní… jak to říct… také 

jiný materiál než jen dřevo a kámen?“

„Mé zbraně jsou vyrobeny z nejpevnějšího dřeva a 

nejtvrdšího kamene, z čeho by měly být?“ Ptá se dotčeně 

obchodník.

„Oh to nic, byl jsem jenom zvědavý.“

Jaffa a Neme na sebe tázavě hledí.

Starý Saber má nepříjemný pocit, že mu uniká 

příležitost, a tak se snaží zachránit situaci.

„Dobrá zbraň není jenom nástroj k lovu nebo boji, 

ale hlavně věc, která vás bude reprezentovat před 

ostatními. Můžete se cítit mnohem lépe, jen když budete 

nosit třeba tento ručně vyřezávaný luk s bojovými 

znaky.“

Jaffa a Neme obracejí oči v sloup a znechuceně se 

otáčejí zády k obchodníkovi, aby se na něj nemuseli 

dívat. Už to slyšeli milionkrát. Snad s tím bude Jerry 

brzo hotový, myslí si oba.

„Pokud vám mohu nabídnout něco zvláštního, vezměte 

si tento zahrocený kyj. Je to jediný nástroj široko 

daleko, vyrobený podobným způsobem. Hrany jsou mírně 

vyztuženy kvůli důraznějšímu úderu a i když potkáte na 

lovu někoho jiného, můžete si být jistý, že to budete 

vy, kdo má v ruce něco speciálního a zvlášť pohledného.“

Na první i na druhý pohled se však zdá, že ta zbraň 

vypadá skoro stejně jako ty ostatní.

„Jsem zde jenom na krátké návštěvě, ale vezmu si to 

a taky ten luk s nějakými šípy.“ Usmívá se slušně Jerry.

„Ano pane, udělal jste skvělý obchod!“



Saber rozkládá na pult svazek pevného listí a hrdě 

do něj zbraně zabaluje.

Jaffa si připadá dost trapně, když to vidí a 

nervózně si přejíždí dlaní přes tvář.

„Mohl bys mu to prostě dát?“

Saber se tváří dotčeně a podává jim nezabalené 

zbraně.

Po chvíli je už historicky ozbrojený Jerry se svými 

průvodci na cestě k Jaffově stavění.

„Musím se ti omluvit za toho obchodníka. On jenom 

zkoušel…“ Brání pověst osady Jaffa.

„Nic se nestalo, u nás jich taky pár máme.“ 

Později večer už nad osadou zapadá slunce a na 

obloze nyní visí dva měsíce a milióny velkých a malých 

hvězd. Díky tomu je i po západu slunce všude šero po 

celou noc.

Jerry sedí uvnitř jednoho z domků a jí grilované 

maso se zvláštními kukuřičnými plackami. U stolu sedí 

také čtyři Jaffovi děti ve věku 8, 7, 6 a 4 let. Na 

druhé straně místnosti v rohu hněte těhotná žena těsto 

a zároveň krmí přisáté batole z prsu.

Jaffa přichází a usmívá se na děti. Poté si bere z 

talíře kus masa a hladově se do něj zakusuje.

„Máš teda hodně dětí, Jaffa.“

Děti se smějí.

„Už se těším, až trochu povyrostou. Pak budeme 

farmařit, chodit na lov…“ Kouká na děti pyšně Jaffa.

„Byl jsem s tátou v džungli dvakrát.“ Říká jedno.

„Já tam byl taky!“ Říká mladší.

„Ne nebyl, protože jsi strašpytel!“

„Oba jste stateční, hoši!“ Rozsekává debatu Jaffa:



„Jednou spolu zabijeme i Raaliho!“

V ženě v rohu místnosti to najednou cuklo. Tváří se 

velmi přísně.

„Co jsem ti řekla? Raali je nebezpečný! Nevykládej 

dětem takové hlouposti!“

Jaffa se nesnaží klást odpor, jenom aby si zachoval 

před Jerrym tvář, kloní se směrem k němu a tiše šeptá.

„Ženy, co ty můžou vědět, že?“

Jerry chápe, o co kráčí. Pozemské ženy z jeho 

století jsou též navyklé rozhodovat o všem možném. I 

když on se svými partnerkami problém většinou nemá.

„Já mám tam u nás taky jednu přítelkyni.“ Chlubí se 

Jerry a míří na Jaffu prstem, jakože rozumí.

„Kolik dětí máte?“

„Cože? Oh, to ne.“ Váhá chvíli: „Já musím nejdříve 

dokázat jejímu otci, že si ji zasloužím.“

„Máte zvláštní zvyky u vás doma, ale protože mám 

taky dceru, tenhle se mi náhodou líbí.“ Kýve hlavou 

uznale Jaffa a letmo projíždí očima svou čtyřletou 

dceru, která zápasí se svým masem a má ho všude na puse.

„Myslím ale, že to s tímhle farmařením budu mít v 

kapse.“ Směje se Jerry.

„Chtěl by ses jejímu otci ukázat? Teď je tvoje 

šance!“

Jerry nechápe. Jaffa se s tajemným výrazem ve tváři 

zvedá, odchází ke koutu, kde jsou opřené dvě cvičné hole 

pro boj z blízka a bere je do rukou.

Děti se smějí.

„Cože? Ty by sis to chtěl rozdat?“

„Pokud se nebojíš. Jestli prohraješ, tak tě u tvé 

přítelkyně pomluvím, že jsi srágora.“ Dodává si odvahy 

Jaffa.



Děti rychle vybíhají ven, 

celé natěšené na další boj. 

Jerry si bere jednu bojovou hůl 

a snaží se nevypadat moc 

sebejistě. Přece jenom úspěšné 

složení zkoušek proti androidům, 

kteří ovládají veškeré doposud 

poznané techniky boje, člověka 

připraví úplně na vše.

Navíc mimozemšťané jsou malí 
trpaslíci.

Oba dva tedy vychází ze stavení ven. Jaffova žena 

tentokrát neprotestuje, protože se cvičné boje staly od 

doby, kdy mají dostatek jídla, tradiční zábavou každého 

večera.

Tak to vypadá i před domy na prostranství, které 

připomíná náměstí. Děti mezitím stihly svolat všechny v 

okolí, aby se šli podívat, a všichni mimozemšťani se za 

hlasitého skandování „Jaffa! Jaffa!“ shromažďují okolo 

ohniště tak aby udělali bojovníkům místo.

„Bude příjemné se po večeři trošku protáhnout, vezmi 

si k tomu raději ještě Nemeho. Jste na mě moc prťaví, 

nic ve zlém.“ Provokuje Jerry.

Jaffa větří příležitost.

„Chtěl jsem tě dostat sám, ale jestli chceš kvičet 

bolestí jako čuník.“

Neme pohotově přiskakuje. Půjde s kamarádem na toho 

bílého obra!

„Jen se neboj a bojuj tvrdě, já budu! A když 

prohraješ, nechám ve tvé osadě rozhlásit, že jsi pro 

svou ženu moc slabý!“

Jerry se snaží, ale i tak na vteřinu vybuchnul 

smíchy. Jaffu jeho reakce překvapuje. 

Všichni tři bojovníci se za hlasitého skandování 

celé osady tváří soustředěně.



Jaffa se snaží svého soupeře překvapit přímým útokem 

na hlavu, Jerry včas uskakuje, ale vzápětí dostává do 

břicha ránu jako z děla. Publikum je u vytržení a děti 

křičí radostí.

Jerry se z toho rychle vzpamatovává a už provádí 

jeden výpad za druhým. Jedna rána Jaffovi, druhá z 

otočky Nememu, obě vykrývají!

Jerry dostává při dalším výpadu jakoby odnikud ránu 

pod koleno. Nebojují s ním žádní amatéři!

Chystá se zastrašovat. Holí všelijak roztáčí na jedné 

a pak zase na druhé ruce ve stylu ninja spíše na efekt. 

Mimozemšťané nikdy podobné pohyby neviděli a jejich 

sebejistý výraz mrzne, ale zatím vykrývají všechny rány.

Jaffa se snaží, jak může, ale dochází mu síly, a tak 

se rozhoduje provést prudký výpad na koleno soupeře. 

Jerry nechává schválně dopadnout hůl, ale v podřepu, aby 

hole zasáhla jenom stehno.

Po chvíli není tak těžké rány obou mimozemšťanů 

vykrývat. Nejsou moc sehraní a když útočí jeden, druhý 

se drží zpátky. Nyní už dostali možností až až. Jerry je 

nechce dále trápit. Při dalším útoku Jaffovu hůl blokuje 

a obepíná druhou rukou. Silným trhnutím jej odzbrojuje a 

hází ji na zem. Neme se po Jaffově odzbrojení vzdává.

Publikum mlčí úžasem. Jaffa zde asi často neprohrává.

„Měl jsem moc dobré učitele.“ Povídá Jerry do 

užaslého ticha.

Jaffa je očividně rozladěný a chvíli mu trvá, než 

něco řekne.

„To mi povídej, všichni zatleskejte našemu hostu, 

velmi dobrému bojovníkovi Jerrymu!“

Mimozemšťané jsou u vytržení z toho, co právě viděli! 

Aplaudují jako snad nikdy předtím! V Jaffovi se hromadí 

adrenalin, ale nechce na sobě nechat nic znát. Uvědomuje 

si, že je Jerry jen host a tohle není nic osobního. Je 

velmi těžké prohrát, když je někdo zvyklý neustále 



vyhrávat.

Najednou se z jedné strany publika ozývá křik dětí a 

těhotných žen. Běží odtamtud a kříčí „Vetřelci!“.

Přichází pozemšťané Samy s androidem Johnem. Dav už 

je klidnější, protože vidí, že mají kůži stejnou jako 

Jerry.

„Podívej Johne, kdo je ještě na živu.“

„Nazdar kolegové! Jak jste nás našli?“ Vítá je Jerry 

máváním z druhé strany.

Samy prochází skrz skupinu mimozemšťanů a očima je 

ironicky hodnotí.

„Nebylo to tak těžké. Jen jsme stopovali místa, kde 

jste si nadělali do kalhot.“

Jerry se ihned obrací k Jaffovi s omluvným výrazem. Ten 

si jej ale nevšímá. Raali už nezabíjí nikoho, dostal 

vážně rozum.



KAPITOLA 9
Pozemská výprava je později v opuštěném stavení, 

mimozemšťané je zde nechali přespat. Malá chýše není 

zcela opravená, jakoby šlo o nedokončenou renovaci, 

protože jsou zde místo jedné stěny v zemi zaražené jen 

dřevěné kůly.

Všichni tři členové výpravy dostali nějaké sušené 

maso a vodu, kdyby jim přes noc vyhládlo. Také svazek 

jemných listů, kdyby potřebovali na záchod a v místnosti 

je navíc velká hromada sena.

Jerry je průběhem večera zjevně znepokojený.

„Mel by sis dávat pozor na to, jak tady mluvíš, oni 

nejsou zvyklí na ty tvoje vtípky.“

„Buď v klidu, byli očividně nadšení, že jsme 

přišli.“ Odpovídá Samy a chce nakousnout nové téma: 

„Stejně je zvláštní, že se k sobě lidé už v pravěku 

umějí chovat tak hezky.“

Oba dva leží v seně, John stojí na kraji místnosti a 

detektory sleduje okolí.

„Když jde o život, musíš si najít kamarády. Z tebe 

ale ta civilizace přímo číší.“ Pokračuje nespokojeně 

Jerry.

Samy se cítí nepohodlně, a tak se snaží uválet si v 

seně nějaké místečko, i tak to přes vesmírnou kombinézu



píchá.

„Myslel jsem, že ty hadry dělají z neprodyšného 

materiálu.“

„Mohl bys toho konečně nechat? Slyším jenom tebe a 

tvoje šustění!“ 

„Vždyť počkej chvilku. Nejsem zvyklý spát na jídle 

pro dobytek.“

Jerry si pro uklidnění vydechuje a nervózně se tře 

dlaní po tváři.

Samy se už uložil a cítí se příjemně. Začíná opět 

přemýšlet o jejich situaci. Kouká na Johna, jak v rohu 

místnosti stojí, připomíná nehybnou sochu, ale v uchu 

jakoby mu blikalo nějaké světýlko. Tenhle android je 

nenápadný jako velká tlustá včela na rozkvetlé louce, 

myslí si Samy.

„Můžeš nás ráno nasměrovat zpátky k lodi, Johne?“

„Ano, uchovávám každou naší cestu v databázi.“

„Půjdeme prostě na jih, je to jednoduché.“ Připojuje 

se do konverzace Jerry.

„Nedivím se, že ti to s těmi vesničany tak šlo.“

Chvíli nikdo nemluví.

„Neztratil jsi tady svůj smysl pro humor, že ne?“ 

Zajímá se Samy starostlivě.

„Ne, jenom přemýšlím, co jsem o nich zjistil. Je to 

fakt divné. Žije tady ta inteligentní rostlina Raali, 

která vyzabíjela skoro celou populaci humanoidů, ale 

najednou přestala.“

„To možná vysvětluje, proč naše super technologicky 

vychytané detektory nenašly před deseti lety vůbec nic.“ 

Odpovídá ironicky Samy.

„Vždy se vypouštějí i pozemní sondy.“

   „Co si myslíš, Johne?“



John se k nim otáčí a chvíli 

sleduje, jak leží v seně oba pohodlně 

rozvalení.

„Nemám v databázi žádné údaje 

vztahující se k ‚inteligentním 

rostlinám'.“

„A je to tady zase.“

„Zkoušel jsem ale aplikovat 

paralelní adaptaci k dalšímu porozumění 

během svého volného času… Zjistil jsem, 

že dominantní chování silnějšího druhu 

vede obvykle k vyhubení slabšího 

druhu.“ Pokračuje android strojově.

Samy zívá.

„Nemám rád přemýšlení, nemáme žádný 

cukr a mě se chce spát.“
„Ale stejně se musíme připravit na zprávu, kterou 

budeme odesílat na Zemi. Je to naše první mise, 

vzpomínáš?“ Namítá Jerry svědomitě.

Samy opět začíná šustit a obracet se na seně, což 

Jerry nechtěl a v duchu už lituje, že něco říkal. Jeho 

otravný kolega pokračuje a vstává na nohy. Přistupuje 

na konec místnosti k Johnovi a zblízka ho zkoumavě 

pozoruje.

Najednou zvedá ruku a prstem jej jemně ďobe do 

syntetického oka. John beze slova uhýbá dozadu, jakoby 

měl instinkt.

„Tyhle nové typy androidů musí být jinak celkem 

vychytané. Paralelní adaptace, jsi říkal?“

„Ano, první firmware s tímto nástrojem byl 

aplikovaný ve verzi 16,20.“

Najednou jakoby něco Samymu docvaklo.

„Co když ty rostliny dospěly ke stejnému závěru jako 

John? Co když se v nich vyvinulo tak hluboké vědomí, 

které je nutí přemýšlet hlouběji nad tím, co bude s 





jejich budoucností, co bude s jejich jídlem, když 

dojde?“

„Cože?“ Ptá se Jerry beze známky zájmu v hlase.

„Je to jednoduché. Nebudou žádná zvířata, žádní 

lidé, tímpádem ani žádné jídlo. Rostliny se teď musí 

snažit úmyslně zabránit jejich vyhubení… došlo ti to?“ 

Pokračuje Samy vítězně, ale tváří se, jakoby jej právě 

praštilo do hlavy něco těžkého.

„No jo, i Jaffa přece říkal, že Raali chce, aby byli 

šťastní. Mě to přišlo hned divné.“

Samy nad Jerryho poznámkou ještě přemýšlí, škrábe se 

za krkem a cítí se zjevně dost nepříjemně. Asi už bude 

čas jít spát.

„Já se nepřestanu divit, jak jste to vy lidé dotáhli 

bez kognitivního tréninku až na mezihvězdné výlety. Vy 

jste všichni tak zpomalení.“ Kroutí hlavou Samy a 

pokračuje: „Skoro každá žena tady má aspoň pět dětí. 

Muži se nestarají o nic jiného než o jídlo a chov 

dobytka.“

„Vždyť je to přece pravěká doba, Samy. O čem by to 

jako mělo být?“

„Nevím, tanec kolem totemu, být naštvaný na souseda, 

užívat si s kamarádovou ženou? Ale tihle mimozemšťané 

jsou skoro pořád tak zasraně kultivovaní, vstřícní a 

šťastní.“

Jerry kroutí nesouhlasně hlavou a říká si, co je 

Samy za magora.

„Myslím, že by ti tu tvou kognitivní hlavu, měli 

doktoři raději překontrolovat. A hned ráno po příletu.“

Samy zívá a jde spát. Chvíli mu trvá, než usne. V noci 

se párkrát probouzí hrůzou ze spaní a jednou se mu zdá 

jak souloží s jednou mimozemšťankou. Deset minut pak 

trvá, než si vyčistí kombinézu.



Rone Sonéz právě vchází do své kanceláře. Pracuje v 

SDOP, takzvané Skupině pro dohled nad objevenými 

planetami. Jako analytik je se svým kolegou Mimzym 

zodpovědný za vyhodnocování údajů a dohlížení na 

dodržování pravidel jednotlivých misí.

Jeho holka Susan mu ale málem zahnula s agentem 

Samym a to Ronemu leží pořád v žaludku. Takový nýmand a 

Susan!

„Náš plán vychází, Mimzy. Říkal jsem ti, že to 

dopadne skvěle.“

„Jak myslíš, ty jsi šéf.“ Odpovídá Mimzy nejistě a 

tiše usrkává limonádu.

Rone je přesvědčený, že má celou situaci pod 

kontrolou. I když v této chvíli s Mimzym riskují 

kariéru.

„Nebuď poseroutka. Těch dvou bychom se stejně tak 

jako tak museli zbavit. S těmito výsledky by z nich být 

noví hrdinové!“

„Já vím.“

„Parchanti by ti jenom říkali, co máš dělat… my 

nejsme jejich služky, jasný?“ 

Mimzy dál mlčky usrkává svou limonádu. Tohle není 

dobrá situace. Rone však netušil, že stres jeho kolegu 

položí, i když trochu vlastně ano.

„Hele, na té planetě určitě natáhnou brka a kdyby 

ne, pořád nám nikdo to falšování údajů nedokáže!“

„Proč ale tak riskujeme, Rone?“

„Chceš přece povýšit, ne? Koukni na tohle.“

Rone mávnutím před Mimzyho vyvolává virtuální 

displej se statistikami.

„Za poslední dva roky se zvýšila poruchovost údajů z 

planet hned o 2%. Já půjdu zítra ráno za generální 

komisí a navrhnu nová bezpečnostní opatření, aby se něco 

podobného už nestávalo.“



Mimzyho nová informace zajímá.

„Takže to ti dva astronauti dělají vlastně pro 

dobrou věc.“

„Přesně tak.“

Oba analytici se opět škodolibě smějí.

Je brzy ráno. Na trávě je rosa a všechno voní lesem. 

Jerry vybíhá ve spěchu ze stavení, kde přečkali noc a v 

ruce drží toaletní listí od mimozemšťanů.

Rychle kontroluje nejbližší keř, jestli na něm 

nejsou nějaké masožravé listy, červené bobule nebo 

takové ty tykadla co se pohybují i proti větru, aby si 

mohl dřepnout a vykonat potřebu.

Právě v tuto chvíli mu volá Samy tichým 

komunikátorem.

„Jen žádnou paniku, Jerry. Teď buď hezky tiše a 

poslouchej, musím ti říct něco moc důležitého dřív, než 

bude pozdě.“

„Mohl bys aspoň vteřinu počkat?“

„Právě jsem se probral, kde jsi?“

Jerry neodpovídá. Samy vychází ven obhlídnout 

situaci a vidí Jerryho dřepět za křovím.

„Jé promiň.“ 

„Není to právě pohodlné, ale výsledek je stejný.“

„Ehm, dobře vědět. Hlavně nikam nechoď, musíme se 

domluvit co a jak.“ Odpovídá Samy se šklebem a obrací 

oči v sloup.

Jerry je konečně sám, a tak si může ulevit.

Po chvíli už stojí Samy uvnitř vedle Johna. V seně 

zůstaly dvě prohlubně po nocležnících. John vypadá 

zaměstnaně. S minimem informací a updatů, které dostal,



než vyrazili na výpravu, musí 

být pro syntetický mozek obtížné se 

v podobné realitě zorientovat.

„Kde je ten retard tak dlouho?“ 

Ulevuje si netrpělivě Samy.

Poté se jeho pozornost zaměřuje 

na Johna a pokračuje tichým 

komunikátorem.

„Kolikrát si zde použil své 

zbraně, Johne?“

„Jednou v džungli po přistání a poté mi Jerry 

zakázal používat zbraně.“

Samy kope lehce do sena poblíž pro relaxaci, přitom 

si točí pulzní pistolí na prstě.

„Zkontroluj všechno, co jsme řekli, každý dialog, 

každou zmínku o čemkoliv od přistání na Zebře. Zmínil 

se někdo, že si můžeme zavolat na dálku modul, který 

nás přenese zpátky na loď?“

„Ne, Samy.“ Odpovídá po chvíli John.

Jerry se vrací zpátky do domu, je odpočatý a 

spokojený.

„O co šlo?“

„Musím rychle něco sníst nebo asi chcípnu.“ 

Vydechuje si Samy.

„To proto jsi potřeboval se mnou tak nutně mluvit? 

Můžu ti nabídnout malou pomoc támhle za tím křovím.“

Samy nepřijímá poznámku s povděkem.

„Někdy se divím, jak sis ty se svým smyslem pro humor 

mohl zajistit na Zemi jakýkoli společenský status.“



KAPITOLA 10
Pozemšťané Samy, Jerry a John, který nese těžký 

batoh s vodou a jídlem, jsou právě vyprovázeni 

mimozemšťany Jaffou a Nemem od osady přes kamenné 

opevnění k džungli.

O něco dál se pracuje na malých farmách a polích. 

Další obyvatelé tam jen tak stojí a koukají na 

odcházející pozemšťany, mezi nimi je spousta malých 

dětí.

„Nevím, jestli je dobrý nápad nechat vás jít samotné 

a bez pomoci.“ Namítá Jaffa cestou.

„Určitě máte všechno, co potřebujete?“

Jejich průvodci mají podle všeho starost. Jerry se 

pokouší je svými sebejistými gesty uklidnit. Nebylo by 

dobré, kdyby se rozhodli jít s nimi. Museli by pak 

zahnout směrem k poušti a určitě po ní jít i deset 

kilometrů než by se ztratili z dohledu.

Byla to Samyho hlavní podmínka při ranním plánování 

a Jerry nic nenamítal. Na tyhle zdlouhavé procházky 

nekonečnou přírodou nejsou absolventi akademie ještě 

zvyklí.

„Budeme v pohodě, nebojte se. Svým nápadem jste 

zachránili naší vesnici, víc pro nás udělat ani 

nemůžete!“ Povzbuzuje jejich svědomí Jerry.

„Přesně, už se nemůžu dočkat, až zkusím to vaše 



farmaření, chlapi. Třesou se mi ruce netrpělivostí, 

jen když pomyslím na to, až v zemi vyhrabu svou první 

díru.“ Potlačuje smích Samy.

Mimozemšťané jsou zjevně polichoceni.

„Můžeš to zkusit ještě dnes, jen u nás chvíli 

zůstaňte.“ Nenechává se Jaffa odbýt.

Oba mimozemšťané nevypadají, že by chtěli, aby se 

jejich život vrátil do starých kolejí.

Samy se vlídně usmívá, ale na moment se musí otočit 

zády, aby si mohl ulevit a na tváři udělat ironický 

výraz „cože?“.

Jerry má naštěstí připravený argument.

„Naneštěstí každý den čekání znamená velkou ztrátu 

našich bratrů a žen. Umíráme moc rychle a nemůžeme 

čekat. Přišli jsme k vám jenom hledat odpověď a na 

cestu jsme dostali všechno jídlo, které naši měli… Až 

se u nás vše spraví, přijdeme zase zpátky a budeme 

oslavovat, platí?“

„Rozumím.“ Odpovídá Jaffa chápavě. 

Život je pro něj určitě mnohem důležitější než 

zábava.

„Doufám, že dojdete domů v pořádku a dejte o nás 

vědět vašim!“ Připojuje se Neme.

„To určitě dáme.“

Výprava už je za hradbami a prodírá se džunglí. Neme 

a Jaffa stojí a loučí se s pozemšťany dlouhým máváním i 

když už se dávno ztratili mezi stromy.

Ihned, jakmile se pozemšťanům podařilo ztratit z 

dohledu, kontaktuje Samy Jerryho tichým komunikátorem 

nehledě na fakt, že jdou právě vedle sebe.

„Jen žádnou paniku, Jerry. Teď buď hezky tiše, musím 

ti říct něco důležitého dřív, než bude pozdě.“

Jerryho pohled plný dojmů se mění a obrací oči v 



sloup.

„Proč to sakra děláš?“

„Johne, můžeš nás slyšet?“ Ignoruje Jerryho námitku.

„Jsem připojený.“

„Bezva, takže pamatujete si, co jsem vám řekl včera? 

Moje podezření o těchhle rostlinách je stále 

pravděpodobné. Každopádně jestli jsou inteligentní 

aspoň trošku, nepustí nás zpátky do lodi bez boje.“

„Myslíš, že ten Raali na nás zaútočí?“ Ptá se Jerry 

a znepokojeně střílí z pistole několik preventivních 

pulzů na blízké masožravé listy. Ty se syčením umírají.

Samy chvíli instinktivně kontroluje jak moc je jeho 

pistole ještě nabitá. Zbývá kolem tří čtvrtin energie. 

To není špatné.

„Už jednou tě telepaticky rozzuřil k nepříčetnosti a 

to byl ten keř možná jen jeden. Řekls mi šuline.“ 

Povídá trošku dotčeně Samy.

„Jo, byl jsem rozzuřený jako blázen.“ Připouští 

Jerry.

Džungle houstne a pozemšťané se rozhlížejí po divně 

namotaných liánách, zvláštně proti větru se 

pohybujících výrostcích na stromech, různě zbarvených 

bobulích a spoustě ozubených listů, nasáklých 

žaludečními kyselinami a jedem.

„Navíc jsem ti nezmínil ještě jednu věc. Ten 

telepatický signál se u mě od té doby nepřerušil. Pořád 

mi ho posílají do hlavy a často se mění.“ Sděluje Samy 

co nejcitlivěji.

„Cože?“

„Říkám ti, oni nás odsud nepustí! Hlavně se uklidni, 

máme s Johnem plán.“

Jerry není ve své kůži.

„Kurva, já se tak těším, až budeme na lodi a konečně



se vyspíme v našich měkkých peřinkách.“ Protahuje se 

Samy, jakoby se nic nedělo.

Tenze v jeho hlavě najednou opět zesiluje. To je 

další důkaz, že nahlas vyřčené slova rostlina vnímá, ale 

elektronický komunikátor odposlouchávat neumí.

Samy si také uvědomuje, že záleží na tom, co si 

vizuálně představuje. Když předtím myslel na nějakou 

technologii nebo události z domova, jakoby měl najednou 

chuť na ně myslet víc a víc dopodrobna. 

Raali chce přijít nejen na to kdo je, ale také odkud 

a co všechno pozemšťané umějí. Když už dojde na věc, 

blokuje Samy Raaliho myšlenkami na krásný kulatý zadek 

té holky z baru, nebo jak se jednou ocitnul ve víru 

vášně s mladou učitelkou angličtiny. V tu chvíli to 

obvykle vzdá. O vášnivé avantýry pozemšťanů nemá 

rostlina asi nejmenší zájem.

Po chvíli přemýšlení se na něj Jerry znovu tichým 

komunikátorem obrací, tentokrát s mnohem větším 

respektem.

„Proč to má vlastně John slyšet. Stejně nic nedělá, 

jen jde vedle nás… a sám si říkal, že je to jen plechová 

hlava.“

„Musí nahrávat, co si říkáme, aby si technici u nás 

doma dali do souvislostí co se tady vlastně děje. Navíc 

si myslím, že až Raaliho potkáme, tak tobě zase rupne v 

bedně a já zůstanu s Johnem sám.“

Uvědomit si to, je pro Jerryho velmi nepříjemné. 

Nemůže s tím však nic dělat. Jakoby na něj měla 

nasednout ošklivá tlustá ženská a on si až v poslední 

chvíli uvědomil, že je k posteli připoutaný.

„To hovno, které jsem dnes ráno vysral, by se mohlo 

Raalimu hodit, když je to keř, ne?“ Říká nahlas Jerry, 

aby si dodal odvahy.

„To určitě, Raali musí být pěkně husté čuně. Musíme 

doufat, že nás nepozve na svou narozeninovou párty.“



Netrvá dlouho a výprava vchází do míst, kde John 

předchozí den vypálil z očních laserů kilometrový kruh v 

džungli.

„Pamatuješ si tohle místo, Johne? Stydíš se aspoň 

trochu?“

Android se rozhlíží velmi vlažně.

„Tyhle objekty byly zlikvidovány mou pulzní zbraní.“

„Nemůžu uvěřit, že jsi nejnovější verze.“ Kroutí hlavou 

Jerry.

Najednou, když výprava 

prochází středem vypáleného 

kruhu, se Jerry hroutí na 

zem a dostává něco jako 

epileptický záchvat. Chvíli 

se třese a poté leží bez 

pohnutí, ale oči má 

otevřené.

Samy se rozhlíží okolo a 

čeká, co se bude dít. 

Mezitím přiskakuje na pomoc 

John.

„Jsi v pořádku, Jerry?“ 

Ptá se a prohlíží jej 

biologickým analyzátorem.

„Zdravotní stav je dobrý.

Žádné známky poškození tkání nebo nervových 

spojení,“ pokračuje nahlas a nahrává do své databáze.

Samy je už u něj a několika fackami se snaží kolegu 

probrat z letargie.

Jerry začíná nepřítomně mrkat a s androidovou pomocí 

se zvedá na nohy. Ten zvláštní nepřítomný výraz ve 

tváři má ale neustále. Jakmile stojí, odstupuje od 

svých druhů o pár kroků a promlouvá hlubokým, 

modulovaným, autoritativním hlasem:

„Zmocnili jsme se vašeho přítele. Odhoďte zbraně.“





„Co to děláš?“ Ptá se Samy, i když tuší odpověď.

Začíná cítit novou, tentokrát mnohem silnější vlnu 

telepatického signálu. Jakoby se realita kolem tříštila 

na milión kousků, všechno vypadá plasticky a slyší 

jakoby dunění nízkofrekvenčních vln.

Volá Johnovi tiše.

„Bude jich tady víc, Johne. Pokusím se to blokovat, 

hlavně nic nedělej, mají Jerryho!“

V tu chvíli se z východní strany džungle v řadě 

hopsavě řítí asi 10 kutálejících se keřů. 

Jerry míří pulzní pistolí na Samyho, zatímco se 

Raali formují v kruhu okolo nich a pomalu se kutálejí, 

jakoby vyčkávali.

„Odhoď svou zbraň, cizinče, teď hned!“ Řve na něj 

Jerry.

Samy získává čas. Svoje myšlenky trochu upravil, 

soustředí se na keře, chce být zvědavý, chce vědět, kdo 

vlastně jsou. Pohybují se dost zvláštně, zabalenými 

větvemi se mírně odráží, aby se mohli kutálet. Funguje 

to! Jakoby mu v hlavě něco puklo a telepatický tlak se 

přesunul jen na jeho temeno. Taková úleva!

John stojí vedle něj a nic nedělá, jak po něm chtěl. 

Odhazuje tedy svou zbraň na zem.

„Co chceš, Raali?“

Telepatický signál se zesiluje stonásobně, keře 

okolo nich už stojí a pohupují se soustředěně nahoru a 

dolů. Samyho myšlenková blokáda však funguje dobře. Teď 

ho zajímá, proč se pohupují nahoru, dolů a necítí vůbec 

nic jen slabé pálení v temeni hlavy.

Po chvíli je to už děsná nuda.

„Mohl bys toho nechat? Jen ztrácíme čas, demente.“

Telepatický signál se přerušuje.

„Díky.“ Oceňuje Samy.



Chvíli se nic neděje, keře se okolo nich líně kutálí 

a Jerry na něj pořád míří svou zbraní.

„Ty a tvůj elektronický přítel jste imunní proti 

mému vlivu. Jediní imunní tvorové jsou Actani.“

„Co je to ‚Actan'?“

„Říkal jsi jim ‚krtci'.“

„Takže si slyšel všechno, o čem jsme mluvili.“ Mění 

téma Samy.

Konverzaci to na chvíli přerušuje a opět se nic 

neděje.

„Teď půjdete za Raali, čeká vás dlouhá cesta.“ 

Promlouvá Jerry rozhodně a naznačuje pistolí, aby se 

hnuli.

Keře se formují do řady a pomalu se kutálí směrem, 

odkud přišli.

„Johne, drž se blízko u mě… mimochodem nebudou asi 

moc inteligentní. Jdeme stejným směrem, odkud přišli, 

žádná tajemství o tom co jsme řekli. Co si myslíš, že 

to je?“ Ptá se Samy a nechce dát najevo, jak vzrušující 

příležitost dostávají.

„Ty jsi ale mluvil s Jerrym, Samy.“ Odpovídá 

android.

„Díky za informaci, toho bych si nevšiml.“

„Nemáš zač, Samy.“

Výprava, obklopená kutálejícími se Raali pokračuje v 

cestě velmi dlouho. Jediný, kdo vypadá vyčerpaně, je 

Samy, protože John nepotřebuje v této situaci únavu 

simulovat. Jerry je stále telepaticky ovládán a jistí 

ty dva s pistolí v ruce zezadu.

„Už jsme skoro na místě, cizinci.“ Povídá najednou 

Jerry.

Samy se nesnaží zrychlovat, zpomalovat nebo dělat 



jiné zbytečné pohyby. Je jen třeba klást nohu před 

nohu, tak pořád až do úmoru.

„Mimochodem to se to křoví nikdy neunaví? Neměli by 

pít vodu nebo smočit kořen v nějaké sračce?“ Snaží se 

zabavit Samy.

„To není tvoje starost!“

Skupina právě vychází na louku s nízkou trávou. 

Jeden z Raali se dělí od skupiny, velmi rychle se 

kutálí k nejbližšímu velkému stromu a stíná jej 

rychlým, energickým švihnutím svého dlouhého chapadla.

„Vole, nejsou ty stromy tví bratranci nebo tak 

nějak?“

„Jsou to mí sluhové.“ Odpovídá Jerry.

Raali a Jerry se na louce vedle setnutého stromu 

zastavují.

„Musím tě požádat, aby si vypnul svého androida, než 

mě navštívíš.“

Samy a John se na něj zaraženě dívají.

„Proč?“

„Nehraj si na neviňátko. Já vím, že má v očích zbraň 

a může nás všechny pozabíjet. Vypni ho teď hned nebo ty 

a tvůj přítel zemřete.“ Nenechá se odbýt Jerry a míří 

zblízka na jeho hlavu.

Samy chvíli přemýšlí a snaží se soustředit. 

Telepatický signál se opět vrací. Ještě tohle chybělo.

„Johne, než tě vypnu, musíš nastavit dálkově modul z 

lodi na čas a místo, kde nás má vyzvednout.“ Obrací se 

k androidovi tiše a snaží se soustředit jen na to, jak 

si stírá z bot nějaký přilepený sajrajt.

„Bez problémů. Jaké nastavení potřebuješ?“

Rostlina opět telepatický signál mění a zesiluje, 

jakoby měla nějaké podezření, ale neví co se děje.

Najednou Jerry padá k zemi a dávivě zvrací.



„Co se, co se stalo? Cítím se jako by mi do hlavy 

praštili kladivem.“

Samy se na Jerryho usmívá a okamžitě přechází k Johnovi, 

jakoby osvobození Jerryho bylo přesně to, co právě 

chtěl.

„Tak rychle, Johne. Za 20 minut zhruba v kilometrové 

vzdálenosti po směru, kam jdeme támhle za tím kopcem. 

Nastav jej na okamžité zaparkování vedle dvou lidí. Musí 

to být vážně rychlé, rozumíš? Jaký je tvůj deaktivační 

kód?“

„Rozumím, instrukce odeslány. Můj deaktivační kód je 

12345.“

„Já si všiml, že tví vývojáři budou asi pěkní 

kreténi.“ Říká Samy.

Zadáním potvrzovacího kódu do odkrytovaného břišního 

ovládacího panelu, se John vypíná. Předtím stihnul na 

Samyho spiklenecky zamrkat. Tohle gesto bylo nečekané.

Jerry to jen pozoruje a těžce oddechuje. Jsou přesně 

uprostřed kruhu nějakých keřů, to mu přijde divné, ale 

stále se sotva drží na nohou.

„Vypínáš Johna, takže jsme asi v řiti, co?“ Povídá 

přidušeně.

„Tak nějak. Raali si trošku pohrál s tvým mozkem, 

tak se nesnaž moc mluvit ani přemýšlet, jestli chápeš co 

tím myslím.“

„Dobrá. Vytáhni mu z batohu nějakou vodu nebo 





chcípnu žízní.“ Kření se proti slunci Jerry.

Samymu přijde komické, že od stejného člověka 

dostával ani ne před minutou úplně jiné pokyny.

Ani se nestihli pořádně občerstvit a už se keře 

okolo nich dávají znovu do pohybu.

Jerry je tak překvapený, že mu málem zaskočilo. Chce 

na ně namířit svou zbraň, ale Samy ho zastavuje.

„To jsou ti slavní Raali, naši noví kámoši. 

Mimochodem svou bouchačku odhoď na zem.“ Šklebí se na 

něj Samy ironicky.

„Co se tady děje?“

„Jsme více než půl dne cesty od naší lodi. Přišli 

Raali, zajali nás a ty si hezky mutoval. Teď se nezdržuj 

a jdeme za nimi, než si tvoje vysvobození zase 

rozmyslí.“

Jerrymu to už dochází.

„Jak telepatii vlastně odoláváš. Mě připadá, jakoby 

mi v hlavě vybuchnul granát.“

„Můj trénink, pamatuješ?“

„No jo, ale stejně. Musí to být těžké.“ Tváří se 

poraženě Jerry.

V tu chvíli se přerušuje i telepatický signál, 

vysílaný Samymu. To je úleva!

„Díky, Raali.“
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Pozemšťané společně se skupinkou kutálejících se 

keřů přechází malý kopec. Džungle zůstala za nimi a zem 

začíná být kamenitá, jakoby rozdrcená ze skály. Vypadá 

to nepřírodně.

Za kopcem je malý potůček, který se vlévá do 

obrovského močálu a na něm sedí gigantická keřovitá 

koule o velikosti vesmírné lodi. 

Je to obrovský Raali, který má kořeny zapuštěné 

hluboko do močálu a pohybuje se nahoru a dolů jako 

veliká tlustá velryba, která se právě chystá kýchnout.

„Takže jsme pěkně v prdeli, kámo.“ Komentuje 

monstrózní podívanou Jerry.

„To teda jsme.“

Najednou se ze strany, kudy pozemšťané přicházejí, 

rozhrnuje část keřovitého porostu a z želatinové hmoty 

uprostřed se tvoří něco jako ústa. A skutečně ono to 

mluví!

„Jen pojďte blíž, cizinci.“ Promlouvá gigantický 

Raali hrubým hlasem.

Jeho malé verze se mezitím rychle vzdalují od 

pozemšťanů a skokem se připojují k jeho tělu, jakoby 

tam patřily. Je asi složený z tisíců malých Raali, 

myslí si Samy.

„Přicházíte z jiného světa.“





„Co po nás chceš?“ 

Jeho otázka byla ale odměněna novou várkou 

telepatického signálu, po níž se Jerry dáví a zvrací.

„Pokaždé, když nebudete spolupracovat, bude Jerry 

trpět.“ Odpovídá gigantický Raali.

„To snad zvládneš, ne? Pamatuješ si na ten večírek, 

kde ses opil, až jsi prozvracel skoro celý druhý den?“ 

Snaží se ho povzbudit Samy.

Jerrymu jeho argument zjevně nijak nepomáhá, protože 

při další dávivé várce jenom kroutí nesouhlasně hlavou 

a buší pěstí do země.

„Ty jsi taková sračka,“ tváří se nesouhlasně Samy a 

obrací se na gigantického Raali.

Musí se hodně zaklánět, protože mluvit k jeho ústům 

je podobné jako koukat na střechu pětipatrového domu.

„Víš co, vyhrál si. Stejně si nijak nepomůžeme… 

takže kde bych měl začít?“ Klade si otázku a prochází 

se zamyšleně ze strany na stranu, aby získal čas, než 

přiletí jejich modul.

„Už vím, přicházíme ze starého světa se spoustou 

různých nástrojů, hejblátek a těchhle elektronických 

věcí. Protože naši vědci přišli i na způsob jak 

navštěvovat nové světy, dostali jsme se až sem.“

„Nové světy?“ Ptá se Raali překvapeně.

Samymu dochází, že tuhle informaci může klidně říct, 

protože až budou utíkat, rostlina půjde po nich a 

stejně uvidí, jak se sem dostali. Jestli už to dávno 

neví…

„Díváš se někdy na oblohu, když zapadne slunce, 

Raali?“ Začíná vysvětlení familiárně, u toho se škrábe 

v nose a pokračuje: „Tak ty svítící věci na obloze, to 

jsou hvězdy a každá z těch hvězd je právě jedno takové 

slunce… jsou tak malé, protože jsou hodně, hodně 

daleko. No a naše slunce je tak daleko, že bys jej 

odsud ani nespatřil.“



Jakoby se v želatinových 

vnitřnostech gigantického Raali něco 

pohnulo tam a zpátky.

„Jaktože tvého kamaráda můžu 

ovlivnit a tebe ne?“

Tohle už může být informace k 

utajení. Kdyby Raali přišel na fakt, 

že si člověk dokáže získat vůči 

telepatii imunitu, mohl by tím 

mimozemšťanům znepříjemnit život.

„Mám částečně elektronický mozek. 

Ten se trénuje vysokofrekvenčním 

nabíjením ze speciálních zásuvek v 

pozemských mikrovlnných troubách.“ 

Vymýšlí si Samy.

„Teď mi něco pověz ty. Jaktože umíš 

posílat do podvědomí, co se ti 

zamane?“

„Netuším, tady se ptám ale já!“ Řve 

gigantický Raali.

„Hmm.“ Odpovídá Samy mechanicky a 

přitom mu to dochází. Hlavy 

mimozemšťanů jsou vážně velké, a 

přitom neumí ani číst. Jsou chytří, 

ale jejich školy vlastně neexistují. 

„Takže tys zdejší obyvatele vlastně 

vychoval?“ Ptá se schválně, jakoby 

mluvili o něčem jiném.

„Ano a něco mi říká, že i vy se 

brzy vymknete kontrole.“ Odpovídá 

Raali.

Reaguje to na interakce, ne podle 

vlastní vůle. Nebude to moc vyvinutý 

druh, když odpoví na něco o čem ani 

nemluvili, i když jde to fakt. 

Přemýšlí Samy.



Za Samyho schopnosti dedukce by se nestyděl ledajaký 

detektiv.

Jerry už stojí opět na nohou. Váhá, jestli má 

promluvit, ale nedá mu to.

„Nemůžeš nás prostě nechat jít? My ze Země ti nijak 

neublížíme, tak jako tak jsi nový objevený druh a na to 

máme zákony.“

„Jo a navíc tam máme děsné spousty masa, určitě by 

se ti nějaké zásoby hodily, co říkáš?“ Dodává Samy.

„Se svou elektronikou jste pro mě moc nebezpeční. 

Nikam nepůjdete!“ Odpovídá Raali hromově.

Jerry se začíná kolem sebe dívat dost těkavě a jeho 

obvyklé pohyby jsou jako ze zrychleného filmu. Je 

rozhodnutý všechno říct.

„Chybí ti vybavení pro cestování vyšší rychlostí než 

je rychlost světla. Musíš si udělat nějaké…“

A nestihá, to doříct, protože dostává od Samyho 

omračující ránu do spánku.

„Omlouvám se, Raali, ale tohle tě nemůžu nechat 

udělat.“

Jeho telepatické soustředění se zaměřuje na Samyho. 

Kolem mává teatrálně želatinovými chapadly, ale je 

daleko a ani mu nechce fyzicky ublížit. Soustřeďuje 

všechnu svou mentální sílu na jeho ovládnutí, aby se 

dozvěděl pravdu jednou pro vždy.

„Z tohohle nevyvázneš, Samy. Uděláš přesně, co po 

tobě budu chtít!“ Řve výhružně Raali.

Jeho už tak gigantická skulptura bobtná a objemově 

se zvětšuje do dvojnásobku své velikosti. Kořeny, které 

byly zapuštěny do močálu pod ním, se vysouvají a 

zatímco se tlustá příšera pohupuje, dostává i Samy 

neuvěřitelně obrovské dávky telepatického signálu.

Samy cítí, že jeho původní kontrola, směřovaná na 

temeno hlavy pořád funguje, ale něco se mění. Signál, 



jakoby mu prořezával neuronové spoje v mozku skrz 

naskrz. Dal by teď cokoliv za cigaretu, kávu nebo 

jakýkoli stimulant.

Jeho osobnost se pod pohupujícím se keřovým gigantem 

postupně mění. Z arogantního výrazu se dostává do 

naivního dětského a bolest trochu polevuje, má to! Ten 

signál probouzí jenom životem získané touhy a emoce, 

musí si jen vzpomenout na to, jak by reagovalo malé 

dítě, malý Samy s čistou hlavou!

Zatímco mu Raali telepaticky piluje poslední funkční 

emocionální vazby, začíná se Samy už nudit a kouká do 

trávy na zemi. Trhá jedno stéblo a čichá si k němu.

„Ty vole, to je zvláštní. Já jsem skoro přišel o 

čich.“ Povídá Samy a zkouší mu gestem podat stéblo.

„Cože?“

„Možná bychom si mezitím mohli zahrát nějakou hru, 

než na to přijdeš. Co takhle schovku?“

Samy se rozhlízí kolem sebe, jakoby to všechno viděl 

poprvé.

„Víš, kde právě jsi, Samy?“

„Jasně, že vím, příšero z močálu!“ Směje se 

dětinsky. „To ale neznamená, že nemůže být legrace, ne?“

Najednou se dobrá stovka Raali skokem odpojuje a 

rychle se kutálí směrem k pozemšťanům. Přiletěl modul!

Samy to ani nečekal, ale pohotově otevírá dveře 

modulu, hází do něj Jerryho a letí rychle pryč. Těsně po 

startu ještě dva keře švihají plnou silou modul 

chapadly, ale ochranné energetické pole náraz absorbuje 

bez větších problémů!

Transportní modul letí za kopec, odkud pozemšťané 

přišli. Mezitím se z gigantického Raali odděluje tisíce 

a tisíce jeho metr velkých, kulatých verzí až modul po 

zemi pronásleduje celá zelená řeka rostlin!



Modul se za kopcem rychle snáší dolů. Vedle 

pokáceného stromu stojí s hlavou na stranu vypnutý John.

Samy rychle vystupuje, bere jej na záda a hází do 

modulu. Tohle bude zase těsné, keře se velmi rychle 

blíží!

Modul se ihned po zavření dveří zvedá promptně kolmo 

nad zem. Někteří Raali stíhají vyskočit, ale tentokrát 

nedosahují ani náhodou.

Modul se vydává směrem k lodi stejně jako zelená 

řeka rostlin. 

Transportní modul už je u vesmírné lodi a spouští se 

ve spěchu do těsně otevřených dveří.

Všichni tři členové posádky jsou na nohou a vbíhají 

do lodi, jak nejrychleji umí.

„Johne, připoj se na ovládací panel a rychle 

připravuj startovací sekvenci!“ Křičí Jerry cestou do 

kokpitu.

„Ty jo, tak to bylo těsné.“ Ulevuje si Samy.

„Ještě jsme nevyhráli. Senzory signalizují hordu 

neznámých živých tvorů, mířících přímo na nás!“

To byla rychlost. Nechtějí se vzdát bez boje.

„Jaktože jsme se ještě 

neodlepili od země?“ Ptá 

se Jerry, zatímco 

kontroluje údaje z 

detektoru.

Samy urychleně 

zahajuje startovací 

sekvenci přejížděním 

virtuálních displejů. 

Jeden za druhým se 

objevuje a požaduje 

nějaké údaje.



„Je to děsná spousta tlačítek a okýnek, Jerry.“ 

Vymlouvá se naivně a prdí nahlas pusou.

Co s ním je? Říká si Jerry.

„Už jsou tady, ale energetický štít by měl pár švihů 

toho jejich biče hravě zvládnout.“

Samy neodpovídá a v děsně rychlém tempu přehazuje 

displeje zase zpátky.

„Říkal jsem, že by to měl štít zvládnout nebo si 

myslíš, že ne?“ Ptá se nervózně Jerry.

Samy už je na stránce s volbami pro zapínání 

automatické obrany.

„Zapoměl jsem ho jaksi zapnout.“

„Cože?“ Vyskakuje ze židle Jerry. „Tak dělej, 

kontakt za 3 vteřiny!“

První Raali, následovaný hordou dalších, už 

vyskakuje, napřahuje bič a mrská s ním po lodi. Ocelový 

povrch se bez energetického štítu pod bičem prohýbá a 

je v něm první důlek.

Mezitím se posádka snaží aktivovat obranné 

mechanismy lodi.

„Už jsou tady! Jaktože se znovu neaktivoval ihned po 

přistání modulu?“ Ptá se Jerry naléhavě.

„Víš, jak blbě se loď startuje se zapnutým štítem? 

Musel bych potvrdit ještě 6 dalších voleb o 

přesměrování energetických okruhů… zbytečná práce.“ 

Klepe si rukou na čelo Samy. O Jerrym si v tu chvíli 

myslí, že je pěkný vůl.

„Ty jsi tak nezodpovědný! Jestli se dostanou do 

lodi, je po nás!“

Mezitím už jdou už slyšet uvnitř lodi hrozivé dunivé 

zvuky, jakoby do ní najednou šlehalo tisíc bičů.

Z vnějšku je loď doslova obalena stovkami keřů 

Raali, kteří po ní skáčou a svou silou prohýbají 





ocelovou konstrukci.

„Nevyšiluj, kreténe. Z bryndy jsem tě dostal, ne? 

Podruhé to nebude problém, koukej.“

Samy zapíná energetický štít, probíhá odpočet do 

jeho úplného zapojení.

„Deset vteřin do zapnutí štítu.“ Hlásí Jerry s 

přeskakujícím hlasem strachy.

„Kurva tyhle trubice než se nahřejí. To stihneme 

dřív i odstartovat.“ Obrací oči v sloup Samy.

„Co to s tebou je, Samy?“

„To nic, vole.“ 

Jerrymu nepřipadá jejich situace vtipná.

Z jedné strany lodi se však Raalim daří prorazit si 

trup. 

„Štít se zapnul!“ Jásá Jerry.

„V zóně lodi jsou dva vetřelci.“ Hlásí John z 

ovládacího panelu mechanicky.

Dva keře prošly kokpitem těsně před sepnutím štítu. 

Venku to syčí, jak štít absorbuje další švihy bičem.

V lodi je trhlina, proto loď startuje jen asi do 

dvoukilometrové výšky.

„Už jsme se odlepili, co teď s těma dvěma v lodi?“ 

Ptá se Jerry.

„Mají silnější chapadla než já.“ Kroutí hlavou Samy 

a pozoruje svoje ruce nespokojeně.

Ve spleti chodeb se však keře nevyznají a váhavě 

krouží pořád dokolečka. Přitom nejsou od kabiny tak 

daleko.

„Vypadá to, jakoby se neuměly orientovat.“ Pozoruje 

jejich dráhu Jerry.

„Zavřeme kokpit, ať se vycucnou tou dírou do 

vesmíru, co říkáš?“ 



„Konečně zase dobrý nápad.“ 

Odpovídá Jerry.

Vesmírná loď nabírá rychlost a 

vzdaluje se od planety. Oba 

astronauti napjatě pozorují dráhu 

dvou tápajících keřů. Dvakrát byli 

hned za dveřmi jejich kokpitu a zase 

se odkutálely.

„Kdyby nebyli tak nebezpeční, 

mohli jsme je vzít sebou, vypadají 

legračně, když jsou tak bezmocní.“ 

Povídá Samy.
Nikdo neodpovídá.

V další moment už atmosféra řídne a ihned jsou na 

oběžné dráze Zebry. Keře to ven nevycuclo, ale bez 

vzduchu na místě umírají.
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Samy a Jerry se probouzejí z hibernace a vcházejí do 

kokpitu. Vypadají zničeně, jakoby nespali týdny.

Android John sedí v ovládacím panelu a jen 

mechanicky oznamuje:

„Právě jsme zpomalili na rychlost světla, zahajuji 

druhou fázi brzdných sekvencí. Očekávaná doba přistání 

je 20 hodin.“

Samy kroutí hlavou.

„To tady zkejsneme ještě 20 hodin? Minule to brždění 

trvalo jen dvě!“

„To ano, ale nezapomeň, že než jsi zapnul štíty, 

stihly nám ty rostliny zničit dva brzdné motory.“ Říká 

Jerry s co největším klidem.

Samy si přidržuje nos a znechuceně pozoruje, že se v 

kokpitu nachází i zvláštní zaschnlý flek.

„Ten koláč, co si tu vyblil, nikdo neuklidil.“

„Vážně?“

Oba se dívají vyčítavě na Johna, ale ani v nejmenším 

je to vlastně netrápí. Jsou rádi, že mají tuto nečekaně 

náročnou misi úspěšně za sebou. 



Původně letěli na Zebru jen obhlídnout polomrtvou 

divočinu. Nikdo však netušil, že v ní žádný život není 

a to kvůli inteligentním masožravým rostlinám.

Samy se nehodlá dál nudit a načítá si z archivu 

kreslený film o dobrodružstvích kačeřího města a 

pejsků, kteří se snaží nejbohatšího z nich okrást.

Tato dětinská zábava však Jerrymu nic neříká, proto 

se snaží zabavit konverzací.

„Myslíš, že ti to zůstane?“ Ptá se Samyho.

„A co jako?“

„Přece to dětinské chování. Teď koukáš na film pro 

děti, chápeš?“ Snaží se mu zdůraznit svůj dojem a 

louská před ním prsty, jakoby chtěl Samyho probudit.

„To se zase srovná.“

Jerry přemýšlí jak přeskočit na jiné téma.

„Jak si vlastně tu Roneho holku přesvědčil, aby s 

tebou šla na skleničku? Když tě teď pozoruju, nechce se 

mi tomu věřit ani za mák.“ Kouká na něj se znechuceným 

šklebem.

„Víš Jerry,“ odvrací se od animovaného displeje: „to 

protože jsi píča.“ Směje se Samy. Tahle konverzace se 

mu začíná líbit.

Jerryho to uráží, ale nechce před svým kolegou 

vyměknout.

„Ale ale, z toho se jen tak nevykecáš. Povídej, jak 

si ji dostal?!“

Samy jej chvíli zamyšleně pozoruje a snaží se vážit 

slova.

„Eeeeeeh měl jsem takovou teorii – až se potkáme 

příště, bude si myslet, že se nějak známe a prolomí to 

ledy. Takže stačilo prohodit pár slov a zase 

vysmahnout.“

„A co se stalo pak, pane Vědátore?“ Ptá se Jerry a 



má co dělat, aby nevybuchnul smíchy.

Samy plesknutím na ovládací panel pauzuje animovaný 

film a přechází k minibaru.

„Ta slavnost byla příšerná nuda, takže sem ji při 

další příležitosti pozval k baru. Snažil jsem se budit 

dojem, že mi tím pomůže zabít nudu. Vlastně to tak 

bylo.“ Dochází Samymu jakoby najednou.

Přechází zpět se sklenicí vína. Po jeho dětinských 

choutkách, jakoby nebylo ani památky.

„Kdybys viděl, jak hezky pružila to své dokonale 

prsaté tělo.“ Směje se.

Jerry si připadá trochu trapně. Roneho to dost 

rozhodilo, jeho kolega musel být ten večer asi fakt 

dobrý.

„Takže si zaskóroval?“

„Ne.“ Odpovídá zklamaně Samy.

„Cože, proč?“ Ptá se Jerry a v jeho hlase je i k 

jeho překvapení znát trocha znepokojení.

Samymu něco nehraje.

„Počkej, o tomhle jsme se už přece bavili.“

Jerry mlčí a odchází na záchod.

Samymu dochází, že se teď na moment nechoval až tak 

dětinsky.

Jerry přichází nazpět potěšený ze Samyho návratu 

mezi lidi, ale najednou vidí, že zase čumí na animované 

seriály.

Samy na něj spiklenecky pokyvuje.

„Chápu co zkoušíš, ale já na to teď seru, nech mě 

odpočívat.“

Zbývajících 19 hodin brzdící sekvence vesmírné lodi, 

se toho už moc zajímavého neděje. Samymu však došlo, že 

by si měl Roneho podat.



Jerry a Samy vcházejí do kanceláře instruktora 

Murphyho. Kromě něj jsou uvnitř ještě dva doktoři a 

Rone. Všichni jsou v dobré náladě. Sedí rozvalení na 

pohodlných pohovkách a jsou očividně nadšení, že našli 

další planetu s inteligentním životem.

Rone se však dost přetvařuje. Na téhle akci měli 

agenti pohořet a ne přijít na nový objev a ještě se 

šťastně vrátit!

„Tady vás máme, agenti!“ Obrací se Rone na příchozí 

a tváří se, jakoby byl nejspokojenější člověk v 

místnosti. „Náš výzkumný tým je u vytržení ze všech 

výsledků, které jste si ze Zebry přivezli.“

„Přesně tak,“ pokračuje instruktor Murphy „od nových 

kadetů by nikdo ani v nejmenším nečekal, že nenadálou 

situaci ustojíte.“

„A vaše improvizace byla perfektní! Mimochodem 

omlouvám se za androida, který vám byl přidělen bez 

všech těch důležitých aktualizací. Netušili jsme, že vám 

technici pošlou prázdný stroj jen se základním 

firmware.“

Jerry a Samy v tu chvíli zpozorněli. Rone se jim 

vymlouvá do očí a ještě se tomu směje!

„Proč lžeš, Rone? To tys to posral!“ Vybuchuje Jerry 

přede všemi.

Samy si vybavuje nedávný rozhovor a problém se Susan 

u baru. Je očividné, že Ronemu v této situaci nezbývá 

než to nějak zahladit pod koberec, na druhou stranu se 

mu naskýtá ideální příležitost dát mu přes držku a před 

ní si napravit reputaci.

Vypadat jako sralbotka před tak pěknou holkou, je 

asi vážně pěkně na hovno, myslí si Samy. Ještě když mi 

podle Jerryho chtěla ten večer dát!

Samy k Ronemu přichází a vychutnává si, že se jeho 

konkurent tváří poněkud nejistě.

„No tak chlapi nepřehánějte!“ Snaží se ještě 



zachránit situaci Rone. „Asi máte mylné informace, 

co to do vás vjelo?“

Samy jej bez větších emocí bere pod krkem a vytahuje 

z pohovky. Rone se nebrání, protože je místnost plná 

autorit a Samyho chyba bude mít jistě své následky.

„Nech ho jít, kadete! To je rozkaz!“ Řve na něj 

Murphy.

Samy mu věnuje pohled a netečně se usmívá.

„Promiň trenére, tohle je osobní. Přebral mi holku.“

A v zápětí mu vráží pěstí do držky a jednu za druhou 

do břicha. Samy jede jako šicí stroj a po chvíli 

přestává.

„To máš za Susan, ty zmrde.“

„Pěkná sada, tak se mi líbíš!“ Povzbuzuje ho nadšeně 

Jerry.

Oba doktoři jsou společně s Murphym v šoku a nevědí 

co říct. Zatímco se Rone pracně sbírá ze země, povídá 

Murphy:

„Příště si své osobní věci řešte ve volném čase.“ Je 

v tom náznak škodolibosti. 

Analytici ze skupiny pro dohled jsou pro všechny 

agenty jako osina v zadku. 

Samy stojí na zastávce, kde právě přistává modul 

hromadné dopravy. Z modulu vychází krásná Susan a už z 

dálky se na Samyho usmívá.

„Dnes ti to obzvlášť sekne.“ Chválí její sukni, 

která je na levém stehně rozpáraná.

Susan před ním s úsměvem předvádí malou piruetu.

„Díky. Doufám, že toho nezneužiješ.“ Povídá Susan a 

v očích se jí odráží příslib.

„Rone jen dostal, co si zasloužil.“



„Víš, že se nemohl před ostatními bránit.“

„Ale mohl, je to prostě kretén, neřeš ho.“ Odpovídá 

Samy nedbale.

Susan se k němu tiskne a její vlhké rty začínají 

hladit Samyho krk.

Dopadlo to všechno nad jeho očekávání.
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