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U zasny prıbe h objevu c asová schrany, ulozená hluboko ve ste ne  kanonu pres tisıc let. 
Tvurci krıdel zanechali 24 komor s artefakty, jako jsou obrazy, poezie, hudba, filosofie a propracovaná 

technologie, jenz odolavajı zkoumanı jedná z nejmocne jsıch organizacı na zemi„  
 
 
 
 
 
„ Toto dılo nenı urc eno pro kazdáho. Je urc eno pro ty, kterı jej chte jı c ıst a budou to tito jednotlivci, kterı 

pretvorı struktury na vası planete  k prospe chu vsech jejı obyvatelu„  
Tvurci krıdel 
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Predslov prekladatele 
Kdyz jsem se v zave ru roku 2000 dostal k informacım o 
Tvurcıch krıdel, usoudil jsem, ze vyznam tohoto materialu je 
natolik zavazny, ze by se me l dostat i ke c tenarum v krajıch 
c eskych a slovenskych. Konstrukce “ sci-fi prıbe huČ, 
postavenáho na praci nejutajovane jsıch bezpec nostnıch slozek 
nasve dc uje, ze autor zna mnohá o popsanám prostredı. 
Podstatnou slozkou de je je vsak pozadı vyprave nı, kterym se 
jako c ervena nit vinou esoternı informace zasadnıho 
charakteru. Cesky c tenar je zde prakticky poprvá v novodobá 
historii informovan o pokroc ilá civilizaci kosmickych bytostı-
stvoritelu, tzv. “Centralnı rase1Č a o jejıch –kolech a zame rech, 
realizovanych v pozemská sfáre zejmána jejı frakcı, 
takzvanymi “Tvurci krıdelČ. Prijatelnym zpusobem jsou zde 
podany mnohá utajovaná technologie, o jejichz existenci 
verejnost dosud nema tusenı. Prıkladem muze byt technologie, 
v knize nazvana “Replay2Č, o jejız existenci mam informace 
z vlastnıho vyzkumu, ze dvou zcela nezavislych zdroju.  
Poc atkem roku 2001 byly zalozeny c eská internetová stranky 
o Tvurcıch krıdel3. na ne z jsem umıstil podstatnou c ast 
puvodnıch informacı z originalnı domány wingmakers.com, 
která byly tehdy k dispozici. Jejich mnozstvı se ke dnesnımu 
dni rozrostlo a zahrnuje tri celá a polovinu c tvrtáho rozhovoru 
hlavnıho hrdiny Dr. Andersona (alias Dr. Nerudy) s novinarkou 
Sarou, dale pak glosar z tzv. “ optickáho diskuČ nalezenáho ve 
dvacatá tretı komnate  Ancient Arrow, obrazy z komnat, poezii, 
filosofii prvnı az c tvrtá komnaty a mnoho dalsıch informacı4.  
V tá dobe  jsem ale vubec netusil, ze se na c eskám internetu 
rozpouta bourliva diskuse ohledne  pravdivosti danáho támatu. 
Tato sice byla jakoby urc itym pokrac ovanım celosve tová 
diskuse, ale napomohla informovanosti nası internetová 
verejnosti a nalázanı dalsıch souvisejıcıch informacı, i cestami 
individualnı prace mnoha jednotlivcu s hudbou, obrazy a texty. 
Vysledkem toho vseho je zjiste nı, ze nenı mozná stanovit 
hodnotu tohoto dıla bez jeho osobnıho studia a souc asne  tato 
hodnota nenı pro kazdáho c love ka stejna.  
Jistá ale je, ze prozatım se nepotvrdily predpoklady skarohlıdu 
o “ chytrám marketingovám tahuČ ktery ma za –c el vyde lavat 
miliony dolaru pomocı umne  zpracovaná fabulace mytologie, 
zkrızená s modernımi támaty na bazi tajnych sluzeb a 
technologiı budoucnosti. Veskerá materialy jsou dosud volne  
k dispozici na internetu a co vıce, jejich sdılenı mezi prateli je 
prımo doporuc eno. Jejich distribuce nenı vazana autorskymi 
pravy, tyto se vztahujı pouze na nutnost ponechat je bez 
–pravy, v puvodnım stavu. 
Kdo tedy jsou zahadnı “Tvurci krıdel5“ ? Jaky je smysl, vyznam 
a cıl jejich poselstvı? Jak je mozná, ze taková mnozstvı 
cennáho ume leckáho materialu bylo vytvoreno ne kym –plne  
neznamym, bez patric náho humbuku a reklamy a navıc v 
rekordne  kratkám c ase? Kdo je James, tajemna osoba, která se 
prisuzuje autorstvı tohoto dıla?  
Tato kniha spolu s ostatnımi materialy Tvurcu krıdel6 dava na 
tyto otazky jasná a jednoznac ná odpove di. Souc asne  by me la 
poskytnout zaklady pro vznik novych ve dnıch oboru dvacatáho 
prvnıho stoletı, která v konec nám dusledku povedou 
k ve deckámu dukazu existence “ duseČ, c ili vyssı slozky 
c love ka, ktera je nezavisla na jeho fyzickám te le. Ne která 
z te chto novych ve dnıch oboru se jiz formujı ó jako prıklad 
mohu uvást treba inkarnologii ó nauku o zpusobu a –c elu 
vte lovanı Vyssıho ja do fyzickáho “ nosic e duseČ.  
Informace, zde uvedená, jsou klıc ovymi pro aktivaci a 
probuzenı lidskáho ve domı. Vyrazy, jako “Tvurci krıdelČ nebo 
“Centralnı rasaČ jsou takovymi klıc ovymi slovy, která probouzı 
spıcı ve domı c love ka k novámu uve dome nı. Mnozı z Vas, milı 

c tenari, to zajistá zjistıte sami na sobe . Vy pak poznate hodnotu 
te chto informacı. Mohl bych zde vykladat mnoho o mych 
vlastnıch zkusenostech s Tvurci krıdel, ale neme lo by to valny 
vyznam. Prozitek zkusenosti je totiz slovy nesde litelny. Kazdy 
pokus popsat prozitek zpravidla pro druháho vyznı naprazdno. 
Zatım je zverejne na asi jedna tretina knihy v rozsahu osm 
kapitol a ve vhodnám c ase majı byt uvolnovany dalsı. V zadnı 
c asti tohoto svazku najdete ne kolik dodatku, jejichz puvodcem 
je James, jeden z vte lenych Tvurcu krıdel. Tyto materialy 
povazuji za dulezitá pro pochopenı vlastnı hodnoty tohoto dıla.  
Toto dılo nas, milı c tenari, taká ma prime t k tomu, abychom se 
spolec ne  pokusili rozbıt skraloup tradic nıho myslenı, 
skolometstvı, medialnıho masırovanı a malove rnosti, ktery nas 
obklopuje. Najednou mozna ucıtıme, ze jsme skutec ne  c astı 
jakási ve tsı reality, ktera je ziva a vnımajıcı.  
V tomto sve tle nabyva poselstvı Tvurcu krıdel nováho 
vyznamu pro celá lidstvo. Je jakoby “Celestinskym proroctvım 
dvacatáho prvnıho stoletıČ. Je jednım z majaku - “Podpurnou 
zonou Tvurcu krıdel7“  - v rozbourenám mori souc asnych 
celosve tovych udalostı, která jsou prıpravou k prıchodu 
prevratnych zme n, která fakticky jiz zac aly. Tyto zme ny se 
ne kdy davajı do souvislosti s prıchodem Nováho ve ku. AŘ jiz 
tuto knihu napsal kdokoliv, jsou tady jednoznac ná indicie, ze to 
bylo provedeno se zcela jasnym zame rem. Kazdy, kdo se chce 
dobrat urc itáho vlastnıho pohledu na ve c, me l by toto dılo 
zkoumat za predpokladu, ze odhodı predpojatost a omezeny 
pohled skeptika, c i optimisty “ za kazdou cenuČ.  
Me jme na pame ti, ze v tomto procesu ma nazor pouze osobnı 
hodnotu, aŘ jiz pochazı od kohokoliv, treba by pochazel od 
jakákoliv duchovnı autority. Rozhodujıcı kvalitou se jevı byt 
vlastnı zkusenost. To co je dobrá pro jednoho, nemusı byt 
dobrym pro jináho. Ten kdo ma odvahu vyslovit svuj soud, byŘ 
i s de lostreleckou podporou tzv. “ oc ividne  jasnych dukazu a 
faktČ aŘ vı, ze jednou se treba muze stat obe tı stejnáho soudu. 
Proto mi neprıslusı posuzovat nic z toho, co je tady napsano. 
Mym –kolem je informovat. Je treba mıt na pame ti, ze tato 
kniha a dalsı materialy je pouze informacı –vodnı. Informacı, 
ktera ma prove rit kvalitu vnımanı ne kterych z nas. Mam 
vnitrnı, neodolatelny dojem, ze je to jenom zac atek. Zac atek 
ne c eho nováho a velkáho. Proto je dulezitá byt pozornym ke 
vsemu, co se kolem nas de je. 
Tato kniha nenı urc ena pro kazdáho. Predevsım ne pro zarytá 
skeptiky, slepá fanatiky, nebo jasavá optimisty. Tito lidá se 
zpravidla drzı sváho sve ta domne nek a iluzı. Jestlize patrıte 
mezi taková lidi a chcete takovymi zustat, prosım, nec te te 
dale„  anebo c te te, ale pouze na vlastnı riziko. Riziko, která 
spoc ıva v tom, ze po jejım prec tenı se muzete radikalne  zme nit. 
Muzete zahodit krunyr, ktery Vası zranitelná a nejistá 
osobnosti sice poskytuje urc itá bezpec ı a ochranu, ale souc asne  
vas omezuje. Ten pohodlny krunyr se vam muze stat najednou 
te sny, takze zatouzıte po tom, abyste ho mohli, alespon na 
chvilku, odlozit„  Rıkam vam, ze pokud ho jednou sundate, 
byŘ i na malou chvilku, sundate ho navzdycky. 
Tato kniha je urc ena tem, kterı cıtı ve svám dosavadnım zivote  
urc itou prazdnotu, tem, kterı tuto prazdnotu chte jı zaplnit 
ne c ım smysluplnym. Tem, kterı po vyslovenı slov “Tvurci 
krıdelČ, nebo “Centralnı rasaČ pocıtı ve svám nitru neurc ity, 
nesnadno definovatelny pocit ne c eho velice pozitivnıho. Je 
urc ena taká tem, kterı po jejım prec tenı se na svá zivotnı ceste  
na chvıli zastavı a zac nou zpytovat svá Vyssı ja8. Zac nou 
zkoumat, co se jim tady rıka. Zac nou postupne  odhalovat 
souvislosti, aŘ jiz vıce, nebo máne  skrytá„  
Preji Vam, aby vse co je zde uvedeno, Vam bylo k dobru, aŘ jiz 
jakymkoliv zpusobem. 
Prekladatel 
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Prolog 

Setka nı v roce 826 n. l. 
Nebeska  cestovatelka9 vstoupila do strmáho kanonu. Byl 
zahalen mystickou mlhou, ktera jakoby byla prorazena vysoko 
se tyc ıcı skalnı stavbou. Zdalo se, ze tento prırodnı –tvar se 
dotyka oblohy. Z jejıho kmene se nikdy nikdo nepustil tak 
daleko do te chto hor. Pochazela z kmene Cakobsu10, kterı byli 
Mayskáho puvodu a jejichz potomci se pozde ji stali znamymi 
jako indiani Anasazi, obyvajıcı severnı Nová Mexiko. 
Jejı hubená te lo s hne dou pokozkou bylo pokryto ritualnım 
tetovanım, která prozrazovalo jejı prıslusnost k Hledac um Ja. 
Hledac i Ja me li na starosti duchovnı vyvoj kmene Cakobsu. 
Vytvareli ruzná ritualy, obrady prechodu, mıstnosti pro 
rozjımanı a odpovıdali za uchovavanı zaznamu o puvodu 
kmene, jeho historii a systámu vıry. 
Nebeská cestovatelce bylo tricet c tyri let. Jejı ode v tvorilo 
oblec enı z zlutohne dá jelenice, ktery jı sahal te sne  pod kolena. 
Kolem krku a spodnıho okraje bylo oblec enı lemovano 
tyrkysovymi koraly. Na prsou me la modrofialovy otisk svá 
pravá ruky, jenz byl lemovan drobnymi bılymi koralky, která 
naznac ovaly hve zdná nebe - jako odkaz na svá jmáno. Cerná 
rovná vlasy jı padaly na drobna zada a byly prevazany paskou, 
vyrobenou z kralic ı kozesiny. Jejı mladistvy oblic ej byl 
zvyrazne n zkusenyma oc ima veliká moudrosti.  
Pomalu pokrac ovala v opatrnám sestupu do kanonu, kde se z 
hlubokych stınu tyc ila kamenna stavba ve tvaru jehly, 
propichujıcı bledemodrou oblohu, jako neslusny prst namoc eny 
v rudá barve , dotykajıcı se neviditelnych hve zd. Jiz cely den 
tato kamenna struktura pritahovala jejı pozornost.  
Kdyz krac ela k c ervená pıskovcová ve zi, zneklidnil ji zablesk 
sve tla. Slunce se prave  dotklo hrebene kanonu a zajiskrilo 
lakavym odrazem na objektu, lezıcıho pouze dvacet stop od nı. 
Najednou se cıtila provinile. Jejı te lo ztuhlo a oc i se jı prilepily 
na leskly predme t, ne ve tsı, nez lidska hlava, jenz byl napul 
pohrben v jehlic ı uprostred mezi dvema borovicemi, která zde 
staly, jako trvala straz. 
Zprvu si myslela, ze je to hrouda strıbra, ale jak se blızila k 
objektu, vsimla si, ze je pokryt nezvyklymi znac kami. Vinuly 
se po jeho povrchu jako tencı hadi, zapuste ná do povrchu, jako 
skrabance medve da. Drepla si k predme tu a vsimla si, ze jeho 
barva je zlate -strıbrna. Jakziv nic takováho nevide la. Prohlızela 
si zblızka leskly povrch. Tento predme t nepochazel z prırody. 
V tom si byla jista. Nepochazel z prırody a taká ne z jejıho 
kmene. 
Pritahovana a unesena jeho neobvyklou barvou, cive la na ne j 
hodnou chvıli, zkousejıce se rozhodnout jak, nebo zda se vubec 
k nemu priblızit. Kdyby ten predme t byl nadprirozenáho 
puvodu, bylo by jejı –kolem zprıstupnit ho svym lidem. Kdyby 
byl hrozbou, bylo jejı –kolem odstranit ho z jejich zeme . Byla 
samankou v zemi, zde de ná od predku. Proto bylo jejı 
povinnostı patrat, dokonce s pouzitım Sıly. Nebeska 
cestovatelka zvedla ruku nad objekt, jakoby mu zehnala. 
Sevrenymi rty pronasela starodavná verse sváho lidu:  
“Znam te  ve Velkám tajemstvı. Jsem pote sena tvou 
prıtomnostı.Č 
Ruka se jı roztrasla a pak i te lo, jakoby jı ve vlnach prochazel 
elektricky proud. Jejı ruka byla tazena k objektu a ne–myslne  
ho uchopila, jakoby to byl magnet. Jejı prsty, svırajıcı se v 
nepotlac itelnám reflexu, uchopily predme t a zvedly ho k 
prsum, houpajıce jej, jakoby to bylo dıte . Zatımco drzela ve c, 
celym te lem jı otrasal neovladatelny tres. 

Vse co znala - vsechny jejı drıve jsı zkusenosti, ze kterych 
vychazela - byly pryc . Mysl me la prazdnou, jako sıŘka, ze která 
byly motyly vypuste ny do ve tru, byla oproste na od svá 
minulosti a budoucnosti. Stala se v tá chvıli pomıjivym, 
obrovskym TED . Cas plynul a ona drzela predme t na prsou, 
neuve domujıc si svá jednanı. Pak si postupne  zac ala cıtit vahu, 
kterou drzı. Predme t byl te zky, presto, ze jeho rozme ry byly 
malá, vazil tolik, co malá dıte .  
Polozila ho zpe t na zem. Jako ho pokladala, predme t se zac al 
nepatrne  chve t. Jasná linie na jeho povrchu se jakoby 
rozmazaly. Nebeska cestovatelka si promnula neve rıcne  oc i. 
Na tvari se jı zrac ila sme s zmatku a tusenı obav, ale nemohla se 
ani hnout. Vse se zme nilo jakoby na sen a cıtila, ze byla 
uvrzena do mlhy - do Velkáho tajemstvı svych predku. 
Sve tlo v kanonu se trpytilo a pulsovalo v neomylnám rytmu 
zhypnotizovanáho tanec nıka. Pred nı stali tri divne  vypadajıcı, 
ale hezcı muzi. Jejich oc i, ve sme si modrá, zelená a fialová, 
byly klidná a presto zarıcı. Dlouhá hrıvy bılych vlasu jim 
spadaly na hruŽ. Byli oblec eni do smaragdove  zelenych rouch, 
jenz byli podivne  prusvitná a stali pred nı, jako majestatná 
stromy. Neme la strach, protoze ve de la, ze muze ude lat pouze 
jedinou ve c: vzdat se. 
“ Jsme vase budoucnost, nejenom vase minulost, jak nynı 
ve rıte,Č promluvila bytost uprostred.  
Pokyvala hlavou se snahou priznat, ze jim nerozumı, ale jejı 
te lo bylo neprıtomná, ve zcela jinám sve te , na ktery teŽ rychle 
zapomınala. Vsimla si, ze ac koli slysela hlas, nevide la jeho rty 
pohybovat se. Mluvil prımo k jejı mysli. Mluvil dokonale 
c akobsky, bylo to ne co nepochopitelnáho vzhledem k tomu, ze 
to byl cizinec. 
“Byla jsi vybrana. Prisel tvuj c as, abys zvedla zrak od jasu 
ohnu a vrhla svá stıny. Ty budes nasım poslem do vaseho 
sve ta. Jsi Nebeska  cestovatelka a my jsme Tvurci tvych krıdel. 
Spolec ne  ustanovıme nová uc enı. Pretavıme to, co se stalo 
pravdou. Hajıme to, co vzdy bylo a vzdy bude nase.Č 
Byla schopna pouze dıvat se. Cıtila ze zcela mimovolne  jejı 
srdce naplnuje –cta k temto Tvurcum krıdel. Bytosti pred nı ji 
vyvolavaly v nı pouhou svou prıtomnostı. Prystila z nı, jako z 
nekonec náho, tajemnáho rezervoaru.  
“ Z adna ve c nenı vıce bozska nezli jina,Č rekla bytost. “Nenı 
zadna stezka k Prvotnımu Zdroji11, c i Velkámu mystáriu12. 
Vsechny bytosti jsou duve rne  spojeny s Prvotnım zdrojem 
prave  v tomto okamziku!Č 
Ne kde z dalky cıtila svou vuli promluvit.  
“Kdo jste?Č v mysli si formovala frazi. “ Jsem ze Sve telnáho 
kmene, jako vy. Pouze nase te la jsou rozdılna.Č 
“Vsichni prebyvame trvale v jasnám sve tle. Prisla jsi na tuto 
planetu a zapomne la, kdo jsi a proc  jsi tady. Nynı se upomenes. 
Budes nam pomahat, jak jsi chte la. Nynı budes probuzena ke 
svámu bytı.Č 
Bzuc ivy zvuk nad jejı hlavou zne l jako tlukot tisıcu paru 
beztvarych krıdel a z nebe sestupovala sve telna spirala. 
V tomto sve tle se spojovaly a ope t rozde lovaly tvary, podobná 
tem, jenz vide la na onom predme tu. Inteligentnı linie, sve telny 
jazyk. To sve tlo ji pomalu prostoupilo a pocıtila vlnu energie, 
vzrusujıcı, presto hlubokou, vysvobozujıcı ji, jako socharovo 
dlato. Nebyl to zapas. Nebylo potreba prekonat zadnou 
prekazku. A pak to uvide la. 
Z hlubin jejı bytosti vyprystila kakofonie obrazu a odhalovala 
jejı budoucnost. Byla jednou z nich - tvurcu toho predme tu. 
Nebyla z kmene Cakobsu, byla to pouze maska, kterou nosila, 
jejı pravy puvod byl mezi hve zdami. Pochazela z mısta, jehoz 
sve tlo nikdy nedosahne Zeme .  
Kdyz prisla k sobe , jejı vide nı se rychle ztracelo, jakoby jejı 
mysl byla sıtem, jenz neudrzı obrazy z budoucnosti. Zvedla 
predme t, pohladila ho rukou, s ve domım, ze je jeho strazcem, 
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ve doma si toho, ze by ji to zavedlo k ne c emu, co jeste  nenı 
pripravena odhalit.  
Ve de la, ze jejı c as nadejde. Cas, kdy bude nosit jinou masku - 
masku zeny se zrzavymi vlasy a zvlastnı bılou kuzı. To byl 
poslednı obraz, ktery vide la„  
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Uvod 
V roce 1948, ne kolik padu neidentifikovanych látajıcıch 
objektu zpusobilo, ze byl stanoven zvlastnı rozpoc et Narodnı 
Bezpec nostnı Agentury Spojenych statu13, pro zalozenı nová 
organizace uvnitr jejı jednolitá struktury, zodpove dná za 
zabezpec enı, ochranu a analyzu technologiı zıskanych ze 
spadlych lodı. Tato organizace dostala nazev Advanced 
Contact Inteligence Organization14 a byla vytvorena jako 
utajená odde lenı NSA. Zıskala pochybnou pove st jako 
nejtajne jsı ze vsech vyzkumnych laboratorı, která spadaly pod 
vladu Spojenych statu. 
Tato te zce opevne na a tajemna slozka byla zalozena v nahornı 
pustine  poblız Palm Springs v Kalifornii a hostila spic ková 
ve dce z vladnıch laboratorı, která jiz podláhaly bezpec nostnım 
stupnum utajenı. 
“ Imperativ ETČ, jak byl nazyvan v roce 1950, se povazoval za 
ve c ohromnáho vyznamu pro narodnı bezpec nost Spojenych 
statu a potazmo celá planety. ACIO byla pove rena analyzou 
zıskanych cizıch technologiı, navade cıch systámu, radaru, 
bojovych planu, dohledu a komunikacı za –c elem ovladnutı 
valec nych oblastı a spionaze. 
V roce 1950 bylo objeveno ne kolik mimozemskych lodı i s 
zivymi mimozemsŘany. Tyto incidenty se vyskytly nejenom ve 
Spojenych statech, ale taká v Sove tskám svazu a Jiznı 
Americe. Pri jednom takovám incidentu, skve ly znalec 
elektrotechniky Paulo Neruda vymontoval ne která z 
navigac nıch prıstroju z havarovaná mimozemská lodi a 
–spe sne  vyjednal vstup do ACIO vyme nou za vydanı lode . 
Paulo Neruda a jeho c tyrlety syn Jamisson, se stali americkymi 
obc any v roce 1954. Neruda senior se stal reditelem vysoká 
–rovne  v ACIO, nez zemrel v roce 1977. Jeho syn, Jamisson, 
vstoupil do ACIO kratce po otcove  smrti a stal se z ne ho prednı 
odbornık v lingvistice a sifrovacıch technologiıch. 
Neruda junior byl gániem v jazycıch - poc ıtac ovych, 
mimozemskych, i lidskych. ACIO povazovala jeho dar za 
nezbytny pri interakci s mimozemskou inteligencı. 
Objevy zivych mimozemsŘanu v roce 1950 vytvorily pro 
ACIO novy typ c innosti. Kontakt s mimozemsŘany znamymi 
jako Zeta Reticuli a Corteum vy–stil v zalozenı Programu 
transferu technologiı15. 
Vyme nou za urc ita privilegia poskytnuta vladou Spojenych 
statu a jinymi vladami, tyto mimozemská rasy poskytly ACIO 
urc itá vybraná technologie. 
ACIO se stala zasobarnou a “ –c etnım strediskemČ te chto 
technologiı, jenz vznikly z dohod s mimozemsŘany Zeta 
Reticuli16 a Corteem17. 
C innost ACIO se rozsirovala za –c elem jejich vyvıjenı ve 
sme ru uzitec nych nevojenskych aplikacı, která byly postupne  
sıreny do soukromáho a verejnáho sektoru. Jako prıklad 
transferu technologiı od mimozemsŘanu Zeta Reticuli a Cortea 
je mozno uvást taková aplikace, jako naprıklad integrovaná 
obvody nebo laser. 
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Kapitola prvnı 

Objev v pous ti 
š Vas e evolucnı teorie jsou zalozeny na existujıcıch 
paradigmatech mechanickeho vesmıru, ktery se 
skla da  z molekula rnıch stroju pracujıcıch 
v objektivnı realitŘ, kterezto jsou poznatelne pomocı 
vhodnych na stroju. Rıka me va m pravdu o vesmıru, 
kdyz prohlasujeme, ze realita nenı poznatelna  tım, ze 
budete s etrit svuj vlastnı smysl pro celek a jednotu 
pomocı jakychkoliv prıstroju.  
Vas e vnıma nı celistvosti se otevıra , protoze kultura 
multidimenziona lnıho vesmıru je zakotvena 
v jednotŘ. Obnazıte a promŘnıte sve vnıma nı toho, 
cım jste, jakmile se odhalı Naviga tor jednoty18 a 
v tomto procesu podobno svŘtelne rece, se vynorı 
lidstvı z toho, co bylo kdysi neproniknutelnou 
mlhou.ň 
 
Vyn atek z Naviga tora jednoty, dekodova no z komory 
c. 12 Tvurcu Krıdel 
 
Byvaly situace, kdy Jamisson Neruda nad svou pracı 
nevychazel z –divu. Pod kuzelem sve tla jeho stolnı lampy lezı 
zaruc ena zahada. Byla nalezena pred tydnem v nahornı pustine  
poblız kanonu Chaco v severnım Novám Mexiku a teŽ, po 
trech dnech vyc erpavajıcıho badanı, byl presve dc en, ze ten 
predme t je mimozemskáho puvodu. 
Neruda jiz sestavil ne kolik poznamek o tomto nezvyklám 
predme tu. Hlavnı vlastnostı podle studentu, kterı ho nasli, bylo 
to, ze pri drzenı nebo doteku zpusoboval halucinac nı obrazy. 
Ale pres vsechny svá snahy Neruda nemohl prime t artefakt k 
nic emu, co by se halucinacım byŘ jenom vzdalene  podobalo. 
Mozna - premyslel - byli studenti pod vlivem drog. To by 
vysve tlovalo onu halucinogennı vlastnost. Presto bylo mimo 
diskusi, ze predme t predstavoval exotickou, mimozemskou 
prıtomnost. 
Byly dve  rano a Nerudovy tmavá oc i byly flekatá nedostatkem 
spanku. Po tom, co srovnal hieroglyfická znac ky z predme tu z 
kanonu Chaco a podobná znac ky starosumerskáho pısma, 
vubec nic mu nedavalo smysl. Po trech dnech srovnavacı 
analyzy mohl pouze vyvodit jednu jedinou ve c: nepozemsky 
puvod. 
Jeho zprava nesla na titulnı strance ta stejna slova. Neruda si 
promnul oc i a ope t pohládl do mikroskopu, zkoumajıce 
strukturovany kovovy povrch pouzdra a znac ky me de ná barvy. 
Predme t obsahoval tisıce hrebenu, jemnych provazcu, která se 
spojovaly jako nervová uzliny, kazdych osm az deset 
centimetru do jedná z dvaceti trech odlisnych znaku na 
predme tu. 
Ac koli byl veliky pouze jako krabice od de tskych bot, predme t 
vazil vıc, jak zeleny vodnı meloun a me l hustotu podobnou 
olovu. Avsak na rozdıl od olova byl jeho povrch naprosto 
neproniknutelny pro jakákoliv sondovanı, jenz na nem Neruda 
a jeho kolegová zkouseli. Snad je fascinovala kvalita rytin, 
anebo to byly drobná variace v liniıch, ale jakziv predtım 
nevide li tak rafinovaná zobrazenı kryptografická abecedy. 
Rytiny ne jakym zpusobem pouze dotvarely ironii tajemstvı 
predme tu. 
“Myslım, ze jsme ne co objevili.Č 

Emily Dawsonova nakoukla do Nerudovy kancelare drzıc salek 
kavy, jakoby ho chte la chranit pred zmrznutım. Jejı dlouhá 
hne dá vlasy, normalne  svinutá do drdolu, jı padaly na ramena, 
vypadaly mnohem unavene ji, nez jejı smutná, odusevne lá oc i. 
“Zdalipak tady jeste  nikdo nespı?Č odpove de l Neruda s 
chlapeckym –sme vem. 
“Ovsem, jestlize te  to nezajıma...Č Jejı hlas se me nil v sepot. 
Neruda se znalecky usmal. Me l rad jejı klidná zpusoby, byly 
táme r neodolatelná. Miloval jejı nevtıravost. 
“Dobra, co ze jste to presne  objevili?Č 
“ Je treba, abys sel se mnou. Andrews jeste  kontroluje svá 
vypoc ty, ale mam dojem, ze pouze potvrdı nase puvodnı 
zjiste nı.Č 
“A to jsou?Č 
“Andrews mi rekl, abych ti to nerıkala drıv, nez prijdes do 
laboratore.Č 
“Andrews zapomına, ze ja jsem jeho vedoucı. Taká zapomına, 
ze jsou dve  hodiny rano a ze byvam mimoradne  popudlivy, 
kdyz jsem unaven a hladovy. 
“PojŽ, potrva to pouze ne kolik minut.Č Emılie si usrkla kavy. 
“Dostanes salek kavy a skoricovy satec ek.Č Nechala viset svou 
neodolatelnou nabıdku uprostred ticha Nerudovy kancelare. 
Nezbyvalo mu nic, nez vysunout se z pod sváho precpanáho 
psacıho stolu a usmat se. 
“A vezmi tu ve c,Č dodala, “Andrews ji potrebuje.Č 
Nerudovy vlasy, prohrabnutá jeho neklidnou rukou, mu 
zakryly pravá oko. Sehnul se a opatrne  zastrc il predme t pod 
rameno, jako fotbalovy mıc . Na chvıli hledal stabilitu, dokud 
predme t pod jeho pazı nenasel svou vlastnı rovnovahu.  
Neruda byl Bolıvijec a me l to ste stı vlastnit jednu z 
nejneobvyklejsıch tvarı, jaká kdy nosilo lidská te lo. Vsechno 
na nem bylo intenzivnı. Me l vlasy c erná jako uhel. Jeho oc i se 
podobaly tajemnym studnım, ve kterych se odrazı me sıc nı svit, 
která vsak nikdy neprozradı, jak jsou hluboká a plná. Nos a rty 
jakoby byly Michelangelovym vytvorem.  
Emılie mu proc echrala kstici, kdyz ji mıjel ve dverıch. “Prinesu 
ti kafe do laboratore.Č 
“Prines mi k satec ku smetanovy syr,Č rekl Neruda a krac el do 
laboratore. Neme l zrovna chuŘ konverzovat s Andrewsem, 
jednım ze svych nejnaroc ne jsıch, ale jinak skve lych asistentu. 
Chodby ACIO byly v táto pozdnı hodine  ztichlá a antisepticky 
c istá. Bılá stuková zdi a mramorová podlahy se leskly pod 
halogenovymi sve tly. Zapach ruznych c istıcıch prostredku 
sterilizoval vzduch. V hlubokám tichu Neruda slysel kruc enı ve 
svám brise. Ano, zaludek byl taká sterilnı. Ope t zapomne l na 
vec eri.  
“Konec ne !Č zvolal Andrews, jakmile Neruda vesel. Me l 
znervoznujıcı zvyk nikdy se nedıvat do oc ı, kdyz s ne kym 
mluvil. Nerudovi se to tak trochu lıbilo, urc itym zpusobem se 
tak cıtil lápe. “To je proste  neuve ritelná.Č 
“O c em to presne  mluvıs?Č zeptal se Neruda. Andrews nechal 
oc i zapıchnutá do map, která lezely pred nım.  
Myslım, ze analyza povrchu naznac uje, jak je to dokonale 
provedeno. To, co vypada jako zmatek je ve skutec nosti presne  
provedeny vzorek. Vidıs tyto drobná zme ny? Nejsou nahodná. 
Predtım provedena schámata neme la dostatec ná rozlisenı, 
abychom uvide li tyto vzory.  
“A jaky je to vzorek?Č Neruduv hlas prozradil rostoucı 
netrpe livost. Andrews polozil velkou mapu pred ne j na stul. 
Vypadala jako topograficka mapa ne jakáho pohorı. Neruda 
okamzite  uvide l vzorek.  
“ Je to cely povrch naseho predme tu?Č 
“Ano, ano.Č 
“ Jsi si jist?Č 
“Dvakrat jsem vsechno kontroloval se stejnym vysledkem.Č 
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Neruda nesetrne  postavil predme t na stul vedle Andrewsovy 
mapy. 
“Nemohla by to prece jenom byt anomalie?Č 
“Ne.Č 
“ Jaká je rozlisenı?Č 
“Dvacet pe t mikronu.Č 
“Da se to vide t taká pri jinám rozlisenı?Č 
“To nevım. Proto jsem chte l, abys prinesl tu malou obludu. 
Ude lam jeste  ne jaká zkousky a uvidıme, co jeste  se objevı.Č 
“Mas ne jaky napad, co by to mohlo byt?Č 
“No„  nenı to odsud„ Č Andrews se usmal a snazil se vratit 
predme t na kovovou podlozku, kvuli provedenı zkousky. 
Me rıcı zarızenı se nazyvalo SMT19 a bylo schopno provást 
velice detailnı snımek struktury povrchu predme tu. Prıstroj byl 
podobny tomu, ktery provadı analyzu otisku prstu, pouze tato 
varianta mohla byt pouzita k mikroskopickámu 
trojrozme rnámu snımanı. Zatımco Andrews umısŘoval predme t 
presne  podle svych potreb, Neruda se naklonil nad mapu 
povrchu, ktera byla velikosti plakatu. 
“Urc ite  to nema puvod ani na Corteu, ani na Zete .Č 
“A taká to nenı lidskáho puvodu, aŘ jiz z minulosti, nebo z 
prıtomnosti,Č rekl Andrews. 
“Ale ten vzorek... je nepochybne ... To je... to musı byt 
topograficka mapa. Dokonce by to mohla byt mapa tá 
lokality.Č 
“Dobra, rekneme, ze je to od mimozemsŘanu, ale ne od te ch 
pratelskych, kterym posılame vanoc nı pohledy,Č usmal se 
Andrews. “A tito mimozemsŘaná nas navstıvili v daleká 
minulosti. Nahodou me li kartografická vrtochy a rozhodli se 
vyrobit mapu svá zakladny na Zemi. Pak se v Novám Mexiku 
zac ali nudit - coz se zda docela snadna ve c a tak ji prestali 
potrebovat a nechali ji zde.Č 
“Tento predme t byl nalezen na zemi,Č pripomne l mu Neruda. 
“Ne kdo, nebo ne co ho tam umıstilo a to urc ite  docela nedavno, 
jinak by byl davno pohrben.Č 
“Mozna se exhumoval sam.Č Andrewsuv hlas se podobal 
sepotu. Neruda se stahl, nahle pocıtil vlnu vyc erpanı. Zaboril se 
do vedlejsı zidle, rukou si prohrabl vlasy a pak si protahl te lo s 
dlouhym povzdechem. Promnul si krk a zasmal se hrdelnım 
hlasem. 
“Mozna majı smysl pro humor.Č 
“Anebo radi potrapı svá obe ti hadankami,Č podsunul Andrews. 
“Pamatujes si nase zkusenosti s Retikulıny?Č 
“Toto je ne co jináho. Jazykova struktura táto rasy je natolik 
bohata, ze jim musı chybe t telepatická schopnosti. K c emu 
jinak by budovali tak slozity jazyk?Č 
“Mozna ze to nenı ani jazyk ani mapa. Mozna ze je to ne jaká 
ume lecká ztvarne nı.Č 
“To je nepravde podobná. Spıse to vypada tak, ze vytvorili 
mnohorozme rny jazyk, ktery integruje jejich matematiku s 
abecedou, jako zpusob komunikace na hlubsıch –rovnıch. Nenı 
to slepa stezka. Tu bych cıtil v kostech.Č 
“Ano, pouze my vypadame dost hloupı k tomu, abychom to 
rozlustili.Č 
“Me li jsme k dispozici zatım jenom tri dny.Č 
“Dobra, ale jsme stejne  bezmocnı, jako v prvnı den.Č 
Dvere laboratore se otevrely a vesla Emily s podnosem plnym 
salku kavy a bagetami. “Bude panstvo potrebovat jeste  ne co, 
nez odejdu?Č 
“Tisıcerá dıky,Č odpove de l Neruda. 
“Rado se stalo. Takze, co soudıte o nasem malám dıle?Č 
“Vse se nam to ne jak komplikuje.Č 
“To jste sŘastlivci,Č zavtipkovala Emily. 
“BuŽ tedy majı v abecede  zasifrovanou matematickou 
strukturu, anebo tento predme t predstavuje topografickou 
mapu.Č 

Emily postavila podnos vedle predme tu, snazila se aby se ho 
nedotkla. 
“Dam prednost hypotáze s mapou. Nikdy jsem nebyla dobra v 
poc tech.Č Pouzila svuj nejnevinne jsı –sme v. Neruda ji na 
okamzik spatril jako de vc atko s copy, slemi a sportovnı 
naprsenkou. 
Emily byla v ACIO relativne  kratce. Nerudu upoutala svou 
knihou o sumerská kulture, kterou napsala ve funkci asistentky 
cambridgeská univerzity. 
Kvuli nemoci musela toto mısto opustit. Rakovina a nasledna 
rekonvalescence zpustosila jejı te lo i ducha. Pred dvema lety, 
na Nerudovo doporuc enı, byla prijata do ACIO a on ji vzal pod 
svuj patronat. 
“ Jste sŘastlivci, nebo to tak nenı?Č zeptala se Emily zpola 
vazne . 
“Tedy, sáfe,Č nahral jı Andrews, “ noc nı zivot, kava, dobrá 
jıdlo, nemusıme nosit slunec nı bryle... co muze byt lepsı?Č 
Andrews byl vzorem extravagantnıho inzenyra. Zanedbany 
vzhled, intelektualnı schopnosti na prvnım mıste . Ne ze by 
vypadal spatne . Pouze daval prednost analyze slozitych 
problámu a jejich resenı mısto toho, aby se zabyval takovymi 
c asove  naroc nymi –koly, jako je c iste nı chrupu nebo 
hrebelcovanı svá kstice. Neruda usrkl ze svá kavy a bez reakce 
cive l na predme t. Na tom vzoru ho ne co trapilo. Byl prılis 
dokonaly. Jestlize by ne kdo chte l zasifrovat jazyk do jináho 
jazyka, ude lal by to máne  oc ividne . Jaky by pak me lo toto 
kodovanı smysl? 
“Myslım, ze bychom me li zkoumat zrnitost plochy v rozlisenı 
od jedná tisıciny variantne  az k pe ti desetitisıcinam. Rovne z je 
treba zjistit u Hendersona, jestli bychom mohli zıskat sadu map 
lokality o polome ru kolem sta kilometru, kazdou po pe ti 
kilometrech. Souhlasıs Andrewsi?Č 
“To nebude problám, ale rekni mi alespon, co myslıs, ze 
najdes.Č 
“Nevım,Č odpove de l s podezrelym pohledem na diagram 
vzorku. “Nevım, ale mozna, ze to nenı ani tak jazyk, jako 
mapa.Č 
“To ale poc ka do rana, ze?Č 
“Co? A to mam vylıt tak dobry salek kavy?Č Neruda se siroce 
usmal a rekl, aby sli spat. On sam byl taká jiz znac ne  unaven. 
Pri odchodu si Neruda vsiml pod Fifteenovymi dvermi tenky 
prouzek sve tla. Vykonny reditel ACIO byl znam jako noc nı 
ptak a taká workholik, ale tretı hodina rannı byla pozdnı i podle 
jeho me rıtek. 
Neruda tise zaklepal a pootevrel dvere. Fifteen, sedıc za svym 
poc ıtac em, byl ponoren v myslenkach. Mimovolne  pokyvl 
Nerudovi, aby vesel a rukou mu naznac il, aby byl chvıli zticha. 
Po par Řuknutıch do klavesnice se otoc il k Nerudovi. 
Ve svych nedavno dosazenych sedesati letech byl Fifteen 
neprıstupnym a uctıvanym vedoucım ACIO jiz vıce nez tricet 
let. Ve dci, kterı me li tu c est pracovat v ACIO, ho povazovali za 
nejlepsı mozek na táto planete  i mimo ni. 
Fifteen20 dostal svou prezdıvku od svá bezpec nostnı –rovne 21. 
ACIO me la patnact –rovnı distribuce informacı a on byl na 
vrcholu tohoto informac nıho rete zce. ACIO vyvinula 
nejslozite jsı informac nı systámy a spravu znalostı na celá 
Zemi. Kvuli svámu jedinec námu prıstupu k nejmocne jsım 
sve tovym technologiım, byly jejı informac nı databaze 
zabezpec eny daleko vıce, nez zlato ve Fort Knoxu. Fifteen byl 
jedinym c love kem na Zemi, ktery me l bezpec nostnı –roven 
patnact, jenz mu umoznovala neomezeny prıstup do vsech c astı 
datovych –lozisŘ ACIO. 
Neruda se posadil do kozenáho kresla oproti Fifteenovi a c ekal 
na znamenı, aby mohl promluvit. Fifteen usrkl c aje, na chvıli 
zavrel oc i, jakoby si chte l vyprazdnit mysl a zapıchl svá temná 
oc i prımo do Nerudovy tvare.  
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“Chcete jet do Nováho Mexika, ze?Č 
“Ano a chci vam rıct proc .Č 
“Nemyslıs, ze to uz vım?Č 
“Snad, ale chci to rıct po svám.Č 
Fifteen zme nil polohu ve svám pohodlnám kresle, jakoby ho 
bolela zada. Spane lskym prızvukem a dlouhymi strıbrnymi 
vlasy Fifteen c asto pripomınal Nerudovi Pabla Picassa. Me l tu 
samou statnou postavu jako Picasso, ale byl o ne co vyssı. 
“Takze, povıdej.Č 
“Ten predme t vypada mnohem rafinovane ji, nez kdyby 
pochazel od Retikulınu nebo Corteancu. Neda se prozkoumat. 
Chybı mu –plne  svy, neda se rozebrat. A dnes jme se 
presve dc ili, ze obsahuje mnoho–rovnovou abecedu, ktera ma 
vlastnosti od dvourozme rnáho sifrovacıho kodu ke 
trıdimenzionalnımu fraktalovámu vzorku, ktery vypada jako 
topograficka mapa. Kdyz vezmeme v –vahu tyhle skutec nosti a 
zpravu od jeho objevitelu, tedy, ze predme t zpusobuje pri 
drzenı v rukou halucinace, myslım, ze to da pravde podobne  
dukaz, ze tato ve cic ka nenı pouze izolovanym vytvorem a zcela 
jiste  navazuje na ne co dalsıho.Č 
Fifteen si dlouze a unavene  povzdechl.  
“Dobre vıs, ze jsme jiz do tá oblasti, kde byl predme t nalezen, 
poslali nasi skupinu. Pouzili jsme nase nejlepsı lidi, kterı ale 
nenasli zadná dalsı trosky... - ale to je prave  ono! Nenı to z 
mısta havarie. Predme t je –plne  neporusen. Nic, pouze 
mikroskopická skrabance„ Č 
“Pak mi vysve tlete, jak je to mozná, ze dve  de ti nalezli predme t 
s tak dokonale propracovanou technologiı, polozeny na zemi. 
Oba jsme c etli Collinovu zpravu, ktera rıka, ze objekt o táto 
vaze a velikosti by v tomto prostredı byl v prube hu sesti az 
osmi me sıcu alespon c astec ne  pohrben.Č 
“ Je mozná, ze tam byl zanechan docela nedavno.Č 
“Myslıte, ze by ho tam cizı rasa22 nechala, jako svou volacı 
kartu?Č 
“Mozna.Č 
Fifteen vstal a pohládl na svá hodinky. 
“Predtım, nez zıtra odjedete, chte l bych mıt poradu s rediteli. 
Rozepsal jsem to v má kancelari na c trnact nula nula hodin. 
Predpokladam, ze budes pripraven predlozit vysledky ze SMT, 
souvztaznosti k topografická mape  - jestlize existujı - a dalsı 
zavazna zjiste nı, tykajıcı se rytin.Č 
Neruda vstal a souhlasne  prikyvoval. De kujıc Fifteenovi za 
jeho c as odchazel. Pritom se protahoval a premyslel nad situacı 
se zvlastnımi obavami. Proc  by me l Evans jıt taká? Fifteen 
musel tusit ne co mimoradnáho.  
James Evans, reditel Bezpec nosti ACIO, byval velitelem 
namornıch sil sest let predtım, nez se jeho vycviková metody 
staly prılis nezvyklymi, dokonce i pro program valec náho 
namornictva. Byl odstrane n ze svá funkce pomocı ne kolika 
konspirac nıch okolnostı, která vy–stily ve skutec nost, ze mu 
bylo za jeho sluzby pode kovano a byl ve vsı poc estnostı 
penzionovan. 
Pozde ji ho tajne  angazovala NSA. Pracoval v nı tri roky, nez se 
dostal do Fifteenovy pozornosti skrze projekt, na kterám 
spolupracovala NSA a ACIO, ktery me l kodová oznac enı 
AdamSon. Pro ve dce z ACIO byl Evans a jeho odde lenı 
Bezpec nosti nezbytnym, ale presto zlem. Jeho taktika prinesla 
do ve deckáho jadra - o kterám se jim zdalo, ze na ne j Fifteen 
zapomına - smysl pro paranoiu. 
Evans byl sympaŘak. Jeho funkce byla jednou z te ch, která 
pozıvaly nejve tsı vaznosti: Reditel ACIO pro bezpec nost a 
vstupy. Táto funkci se te sil souc asne  se sesti dalsımi rediteli ze 
c trnactá bezpec nostnı –rovne . Te chto sedm lidı vytvarelo 
kolem Fifteena elitnı tym, ktery konzultoval s Fifteenem 
kazdou dulezite jsı iniciativu. 

Neruda bral Evanse, jako dobre vycvic enáho hrdloreze. Jeho 
intelekt byl vyssı nez obecny prume r jenom kvuli pouzitı 
technologie zdokonalovanı mysli, kterou ACIO zıskala od 
Cortea. Bez pomoci technologie Minyaur23, jak byla nazyvana, 
by podle Nerudy Evans klidne  mohl predstavovat, trebas 
wyomingskáho statnıho zastupce, anebo snad lobistu pro NRA. 
Evans od sváho prıchodu pred dvanacti lety a svym rychlym 
postupem pres siky ACIO implementoval mnoho novych 
bezpec nostnıch technologiı, jako naprıklad podkoznı sledovacı 
majak24, ktery me li vsichni v ACIO implantovan na krku. K 
Evansove  cti je treba rıct, ze v prube hu jeho vlady se 
nevyskytla v ACIO zadna bezpec nostnı dıra, c i zbe hnutı 
agenta, ale Neruda nenavide l samou existenci internı 
bezpec nosti a Evans byl snadnym cılem pro jeho pohrdanı. 
Neruda vstoupil do vytahu, vsımajıc si obzvlasŘ stavu a 
predpove di poc ası, která byly zobrazeny na zabudovanám 
monitoru nad dvermi. Byly tri hodiny a sedmnact minut, sedm 
stupnu Celsia, zadny vıtr, sve telnost me sıce dvanact procent, 
viditelnost sto dvacet kilometru, atmosfáricky tlak staly na 
dvacet deve t celych devadesat osm, relativnı vlhkost sestnact 
celych c tyri desetiny procenta. 
Dvere vytahu se otevrely drıve, nez stihl zachytit predpove Ž, 
ale stejne  ve de l, ze cely dalsı den stravı pod zemı. Krome  toho, 
poc ası v Kalifornii by se nedalo nazvat vrtkavym. 
Nadzemnı c ast ACIO byla vysoka 45 metru, c ili 12 pater nad 
vykonnymi –rady a laboratoremi ACIO. Budova me la 
ruznorodou strukturu: byla to dlouha, jednopodlaznı, stukova 
budova s vyc ne lky, jenz vypadaly jako ruzná antány a 
satelitnımi parabolami na strese. Na vstupnı brane  bylo 
napsano: 
 

Experimenta lnı centrum pro vyzkum poc ası vla dy Spojenych 
sta tu . Vstup omezen. 

 
Pro kohokoliv, kdo by se tady nachomytl, to bylo vladnı 
vyzkumná stredisko pro vyvoj metod prace s poc asım pro 
–c ely armady a vojenskych rozve dek, nejdrıve k predpovıdanı 
a dokonce i rızenı pove trnostnıch podmınek na celá Zemi. Toto 
bylo c astı poslanı ACIO. K temto –c elum vsak slouzila jenom 
c ast prostredku a projektovych planu. 
Na vyvoji technologiı spojenych s poc asım pracovalo pouze 
jedenact ve dcu z celkováho poc tu 226. Ve tsina byla urc ena k 
vyvoji slozitych technologiı pro manipulaci financ nımi trhy a 
sifrovacıch technologiı, která umoznovaly fungovat temto 
algoritmum bez moznosti jejich odhalenı. 
ACIO me la za sebou dlouhou historii prace s temito tajemnymi 
silami, vse bez ve domı vlady. Nejsilne jsı mocnosti mezi 
rozve dkami a soukromym prumyslem ctily mozky a 
novatorstvı pochazejıcı z ACIO. Ve zpravodajskych sluzbach 
se povıdalo, ze existuje takova organizace, ktera zıskava 
mimozemská technologie, ale jenom hrstka te ch nejelitne jsıch 
ve de la o ACIO. 
Neruda vystoupil v nadzemım podlazı. Od mnozstvı vypitá 
kavy me l zaludek jako na vode . Predstavoval si, ze salek 
tepláho bananováho mláka mu pred spankem ude la dobre. 
Malo co, krome  spanku ho jiz tahlo domu. Nikdy se neozenil a 
teŽ, ve svych c tyriceti sesti letech, se vyhlıdky na zene nı zdaly 
velice vzdalená. Veskery jeho zivot byl pohlcen ACIO. Od 
svych sestnacti, kdy zac al se svym otcem pracovat jako 
asistent, byla ACIO jeho –toc istem a svatynı, pracovistem a 
spolec enskym vyzitım. Kdyz odchazel z prace, prekvapila ho 
noc nı obloha. Sametovy noc nı vzduch byl vskutku c isty, zdalo 
se, ze je vide t na vıc, nez one ch 120 kilometru. Zajel sest 
kilometru domu, do nová ubytovny, kde bydleli ve tsinou 
zame stnanci ACIO. Klesl na polstar drıve, nez si stihl pripravit 
svá bananová mláko. Na noc nım stolku s nım spal neoloupany 
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banan. I kdyz byl velice unaven, jeho mysl porad cive la na 
znac ky, která byly vyryty na vne jsım obalu neznamáho 
predme tu. Po triceti letech studiı starych rukopisu musel 
konstatovat, ze tak slozitá rytiny jeste  nikdy nevide l.  
Najednou zaznamenal me kká, rozptylená sve tlo, jenz pronikalo 
jeho vıc ky. Oc i se mu otevrely, jakoby me l vıc ka na pruzinach. 
Mıstnost byla ticha a temna. Ope t zavrel oc i, hadal, ze musel 
upadnout do ne jakáho lucidnıho snu. Otoc il se na bok a 
prikryvku si pritahl te sne  kolem krku. Vydal dlouhy, unaveny 
vzdech. 
V tom okamihu se sve tlo objevilo ope t. Tentokrat nechal oc i 
zavrená sledujıc v –zasu, jak se to sve tlo zac ına tvarovat do 
te ch samych rytin, která vide l na Artefaktu. Pluly jeho hlavou, 
jako preludy trpytiváho zlatáho sve tla, klikatıcı se jako 
vyrezavaná. Hlede l na ne , celou svou vulı a k jeho velkámu 
prekvapenı se najednou zac aly pohybovat, ne prımo rytiny, ale 
ne co uvnitr nich. 
Ne co v nich kolovalo, jako krev koluje v tepnach. AŘ to bylo 
cokoliv, zac alo to najednou zrychlovat. Rychleji a rychleji, pak 
Neruda zaslechl bzuc ivy zvuk, podobny zvuku elektrickych 
dratu, pouze nekonec ne  jemne jsı. Zac alo to jako nızky brum, 
ktery stoupal do vysokáho, skoro neslysitelnáho tonu. A prave , 
kdyz si Neruda myslel, ze ho jiz ztratil, zac al vibrovat. 
Zpoc atku byl jako vlnıcı se elektricka rytmicka pulsace, jako 
tep mohutnáho srdce vzdaleny miliony mılı, pak se ale ne co 
zme nilo a on zaslechl jednotliva slova. Nebyla srozumitelna, 
uve domil si, ale byl to urc ite  jazyk. Celym te lem a myslı 
vychazel vstrıc tomu zvuku, zoufale se snazıc pochopit slova. 
Pak se to stalo. Anglic tina. Dalo se tomu rozume t. 
“ Jsi mezi prateli. Neme j strach. Uvolni se a pouze naslouchej 
nasim slovum.Č  
Slova me ly dokonalou intonaci, vyslovovany s dokonalostı 
shakespearovskáho herce. 
“To, co ti chceme sde lit, bude ulozeno ve tvá mysli a pozde ji si 
na to vzpomenes. Po probuzenı, nebudes mıt zadná vzpomınky 
na nasi schuzku. Litujeme, ale teŽ je to nutná.Č 
Neruda cıtil, v mysli rostoucı odpor, ale tento se rozpustil, nez 
dokazal cokoliv rıct. 
“Prejete si aktivovat nasi technologii,Č rıkal hlas. “Ale 
nechapete souvislosti, ve kterych je nase technologie umıste na 
na vası planete . Toto pochopenı prijde, ale bude to trvat 
ne jakou dobu. BuŽte si jisti, ze sledujeme, c ekame a vzdy 
ostrazite  chranıme zajmy vase a vsech s nasım poslanım.Č 
Neruda cıtil svá te lo, ale nemohl hybat –dy, dokonce ani otevrıt 
oc i. Byl hlasem –plne  hypnotizovan. Obtızne  polknul a snazil 
se mluvit - pouze si nebyl jist jestli mluvı myslı, c i se vyjadruje 
telepaticky. 
“Kdo jste?Č  
“ Jsme tım, c ım se stanete vy. Vy jste tım, c ım jsme byli my. 
Dohromady tvorıme to, co vymezuje lidskou dusi. Nase jmáno, 
prelozeno do vaseho jazyka, znı 'Tvurci krıdel'. Prebyvame ve 
sve tle Prvotnıho Zdroje. Vy zijete v mırne jsım sve tle, která 
sestoupilo dolu, aby bylo vami prijato. Prinasıme do tohoto 
mırne jsıho sve tla Jazyk Sjednocenı a tak muzete vide t, jak se 
budete sjednocovat s novou kosmologickou strukturou, jejız 
architekturu a velikost si nemuzete byŘ i jenom predstavit.Č  
Nerudovi probleskl myslı hlas jeho taty: “ ... nová duchovno 
bude mıt svá zaklady v nová kosmologická zivná pude , jehoz 
hloubku mysl nemuze obsahnout.Č  
Pri vzpomınce na hlas sváho otce se usmıval ve svám nitru. 
“Proc ? Proc  si to nemuzeme predstavit?Č  
“Nejste schopni porozume t Jazyku jednoty, protoze nerozumıte 
Jednote . Nerozumıte velkámu vesmıru, ve kterám zijete a 
dychate.  
Vase rostliny majı korenovy systám, ktery pronika zemı a sytı 
se jejı podstatou. Tımto zpusobem jsou vsechny rostliny 

propojeny. Nynı si predstavte, ze kazda rostlina ma “ tajny 
korenČ, neviditelny, ale presto napojeny do samáho stredu 
planety. V tomto bodu konvergence je kazda rostlina skutec ne  
sjednocena s ostatnımi a ve doma si svá skutec ná totoznosti, 
kterazto je tımto jadrem systámu propojenych korenu a ze tento 
tajny koren je tepnou zivota, skrze kterou je na zemsky povrch 
privedeno individualnı vyjadrenı a uvolne no sjednocená 
ve domı. Stejnym zpusobem ma lidstvo tajny koren, ktery 
pronika do nepoznaná sfáry U strednıho Vesmıru Prvotnıho 
Zdroje. Je jako pupec nı snura, ktera spojuje lidskou bytost s 
vyzivujıcı esencı sváho Stvoritele. Tento tajny koren je 
nositelem Jazyka jednoty. A je to tento jazyk, kterámu jsme vas 
prisli vyuc ovat.  
Vsechen zivot je vsazen to toho, co budeme nazyvat Navigator 
jednoty. On je vası zakladnı moudrostı. Pritahuje vas k 
pochopenı existence bytosti jako jednotlivce, jako pruchodu do 
Celku a Jednoty. Tato existence je ve c na a vı, ze tajny koren 
existuje a vychazı z nı i kdyz jej lidská smysly nemohou 
postrehnout. Navigator jednoty je ne–navny stroj, ktery pohanı 
zivotnı zkusenost jednotlivá bytosti k vyjadrenı sjednocenáho 
zivota. Je jako neme nny most, pres ktery bezpec ne  prochazı 
vsechen zivot.  
Ve k osvıcenı je ve kem zitı v mnohorozme rnám vesmıru a 
ocene nı jeho celku, slozenı a dokonalosti a pak vyjadrenı 
tohoto ocene nı, skrze vasi mysl a te lo ve sve te  c asu a prostoru. 
Toto je zakladnı vize Navigatoru jednoty. Otisk jeho smyslu. 
Jsme zde, abychom pomohli bytostem jako ty, predevsım 
vytvorit pojem a pak zkusenost mnohorozme rnáho vesmıru, 
jaky ve skutec nosti je - nejenom s pomocı jazyka vaseho sve ta, 
ale skrze Jazyk jednoty, jako ho vidıs v te chto znacıch. Jelikoz 
tato zkusenost tebou prochazı, budes se pretvaret. Navigator 
jednoty bude schopen ulozit nová vjemy tváho vlastnıho Ja, 
jenz je rovno Prvotnımu zdroji. Je to tento novy obraz, ktery se 
vynoruje skrze Navigator jednoty, jenz zme nı kurs tohoto 
planetarnıho systámu. Jsme zde, abychom urychlili formovanı 
tohoto obrazu v mysli lidstva.Č  
Neruda pokrac oval v poslouchanı, i kdyz zvuk toho hlasu se 
ope tovne  me nil v pulsovanı one ch znaku. Castec ne  se naklonil 
dopredu, snazil se namluvit si, ze to co se stalo, byla pouze 
myslenkova konstrukce - sen a nic vıc. Ale ne kde hluboko 
uvnitr, pod vsemi vrstvami jeho vzde lanı, byla znovu 
zazehnuta slaba vzpomınka. Jako jaguar, ktery pronasleduje 
svou korist cıtil, ze to byla skutec nost. Cıtil, ze vsechno v jeho 
vesmıru bylo soustrede no na tuto udalost. Vsechny oc i se 
dıvaly. Cıtil, jak k povrchu probublava otazka.  
“Proc  mate starost o to, jestli lidá, aŘ uz ja, nebo ne kdo jiny, 
dosahne tuto zkusenost? Proc  je tak dulezitá, aby lidstvo prijalo 
tento novy obraz, jak jej nazyvate?  
“ Jestlize lidstvo pochopı, ze tento tajny koren existuje a ze je 
nositelem Jazyka jednoty, pak by se lidstvo mohlo stat 
odpove dnym spravcem nejenom Zeme , sváho slunec nıho 
systámu, svá galaxie a sváho vesmıru. Lidstvo by se stalo 
spravcem lidská duse a zme nilo by se v to, co jsme my. My 
vsichni jsme, bez ohledu na nası pozici na vyvojová linii 
predurc eni, abychom znovu vystoupali po schodech Vesmıru. 
Toto je nase poutnı stezka. Ne kdo zac ına a konc ı drıve, nezli 
jiny, ale vsichni pujdou tou stezkou.Č  
Takze, co teŽ?Č zeptal se Neruda.  
“Sledujte to, co jste nasli. Dovede vas to k nam.Č  
Hlas se postupne  me nil zpe t k pulsujıcımu zvuku znaku. 
Hluboká bruc enı se vratilo a jeho mysl se uvolnila do 
hlubokáho spanku zapomne nı.  
 

* * * 
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Kdyz me l Neruda prezentaci pro reditele, byl vzdy trochu 
nervoznı. ObzvlasŘ tehdy, kdyz se zpozdil. Jako obvykle, 
laboratornı vysledky zabraly vıce c asu, nez predpokladal. 
Proklatá kopırovanı dat, uvazoval.  
Nicmáne , s vysledky byl spokojen a nemohl se doc kat, az s 
nimi obeznamı reditele. Andrews me l pravdu, bylo to 
neuve ritelná. Me l prazdny a citlivy zaludek. Napil se vody z 
fontanky na chodbe  a spe chal do Fifteenovy kancelare. 
Pripomne l si, ze je c lenem Labyrinth Group zrovna tak, jako 
oni. Nebyli o nic inteligentne jsı, nez on; ve skutec nosti, pokud 
se tyka jazyku, platil za sve tovou jednic ku - lepsıho neznal na 
celám sve te .  
Labyrinth Group25 byla tajnou podskupinou ACIO. Kdyz v 
roce 1967 prevzal Fifteen kontrolu nad ACIO, cıtil, ze NSA 
povazovala c innost ACIO za bezvyznamnou. Chte l se tedy 
zastıtit technologiemi, která vyplynuly z Programu transferu 
technologiı mimozemsŘanu Zeta Reticuli a Corteum a pouzıt je 
pro vyvoj BST26. Fifteen chte l vyvinout ultimatnı obrannou 
zbran, c ili 'Klıc  ke svobode ', jak ho nazyval. Byl presve dc en, 
ze ACIO by se me lo soustredit tımto sme rem.  
Castec ne  pro dosazenı tohoto poslanı a c astec ne  dusledkem 
rozvoje novych technologiı Fifteen ustanovil uvnitr ACIO 
tajnou organizaci, ktera se skladala pouze z vnitrnıho kruhu 
jeho ve rnych spolupracovnıku. Tato elitnı skupina byla 
ustanovena v roce 1969 a nazvala se Labyrinth Group. Do táto 
malá, ale mocná organizace byl automaticky zahrnut vsechen 
personal ACIO s bezpec nostnı –rovnı 12 a vyssı.  
Pouze 66 c lenu podstoupilo ruzná procedury, která zesılily 
jejich prirozenou inteligenci a vrozená schopnosti - vc etne  
psychickych schopnostı - a presne  to teŽ pusobilo slabost 
Nerudova zaludku.  
“Dobrá odpoledne,Č prednesl Neruda shromazde nı reditelu. 
“Omlouvam se, ze jdu pone kud pozde ji, ale kopırovanı dat a 
korelac nı analyza trvala dále, nez jsme c ekali.Č Nahodil 
okouzlujıcı –sme v, pohodil svou bujnou ksticı, posadil se. 
Podıval se na Fifteena, ktery stal na druhám konci 
konferenc nıho stolu z ruzováho dreva. Pred ne kolika me sıci ho 
zac ala bolet zada a od tá doby nikdy nesedaval prılis dlouho.  
Kolem stolu byli jeho prımı podrızenı: Li-Ching, reditelka 
odde lenı Komunikacı a protokolu, James Louden, reditel 
odde lenı Operacı, William Branson, reditel odde lenı 
Informac nıch systámu, Leonard Ortmann, reditel odde lenı 
Vyzkumu a vyvoje, Lee Whitman, reditel odde lenı veskerych 
vztahu pro TTP a James Evans, reditel odde lenı Bezpec nosti. 
Jeremy Sauthers, Neruduv nadrızeny a reditel odde lenı 
Zvlastnıch projektu, nebyl prıtomen z duvodu radná dovolená.  
S touto skupinou bylo nemozná z–c astnit se schuzky, byŘ 
jakkoli kratká a neude lat chybu. Slo jenom o to, jak velka ta 
chyba bude. Neruda to dobre ve de l a vrte l se v kresle, byl 
zve dav, na co zapomne l. Tajne  si pral, aby ho pozvali rade ji 
pozde ji, uprostred tydne, aby me l vıc c asu k prıprave . Jeho 
zaludek se nenapadne  zvedal.  
“Prosil jsem Jamissona aby nam prezentoval sva zjiste nı,Č 
zac al Fifteen. “Zda se, ze mame k dispozici technologii, kterou 
nasi spic kovı lidá vybaveni tou nejlepsı technikou nejsou 
schopni prozkoumat. Mame slitinu, ktera je bezpochyby 
mimozemska, anebo snad nepodláha zme nam v c ase, to zatım 
nevıme presne .Č Obratil se prımo na Nerudu  
“Nebo vıme?Č  
Je velice pravde podobná, ze je mimozemska, ale protoze ji 
nemuzeme prozkoumat - ne, nevıme.Č  
“Neruda prisel za mnou minulou noc - nebo to uz bylo rano - a 
zeptal se mne, jestli bychom mohli vyslat pruzkumny tym s 
nasım predme tem do Nováho Mexika. Pripadalo mi to jako 
rozumny navrh a tak chci, abyste o tom byli informovani.Č 
Fifteen primhouril oc i, jakoby se dıval do jasne  osve tlenáho 

okna. “Vıme, ze ten predme t v dobe  sváho objevu lezel na 
zemi. Taká vıme, ze tam nebyl zanechan mimozemsŘany v 
poslednıch dvanacti me sıcıch. Podle Jamissona je mozná, ze je 
to snad ne jaka mapa, nebo navade cı zarızenı. Je zde, aby nam 
vysve tlil svou hypotázu. Jiz jsem mu dal svá svolenı jet na ono 
mısto avsak chte l jsem, abyste me li prılezitost na dotazy a 
formulaci vasich vlastnıch nazoru.Č 
Fifteen kyvl na Nerudu a opatrne  se posadil. Neruda se postavil 
a sel k velká bılá tabuli, stojıcı vedle konferenc nıho stolu. 
Uchopil c erveny fix a napsal slovo MAPA. Posoupnul nohama 
a napsal: NAVADECI ZARIZENI. Pak mezi temito slovy 
nakreslil svislou c aru. Uprostred nad slovy napsal velkymi 
pısmeny: DÉKAZY.  
Pak se otoc il tvarı ke skupine , ktera ho se zajmem sledovala. 
Vsichni ve de li, ze Neruda nebyl nachylny k unahlenym 
vyrokum a zbytec námu rec ne nı.  
“ Jsme presve dc eni, ze tento predme t je buŽ mapou, nebo 
navade cım zarızenım, anebo souc asne  jednım i druhym,Č rekl a 
namıril ukazovak na tabuli. “Znamena to, ze to pravde podobne  
nenı samostatny vytvor. Taká je jasná, ze to je technologie a ne 
inertnı ume lecka forma, nebo organická te leso. Tato 
technologie je nade vse, co jsme doposud zkoumali. Je zcela 
odolna. Bez tlac ıtek, bez svu a kazdopadne  neproniknutelna.Č  
Krac el zpe t do sváho kresla rozdavajıc kazdámu kopii listu 
velikosti plakatu. 
“Krome  jedná ve ci,Č rekl. “V táto analyze SMT si vsimne te 
zrejmá podobnosti ne c emu, co pripomına horská prostredı, 
be zná topografická mapy. Tyto c ary jsou viditelná okem, ale s 
rozlisenım 0,0025 se ty linie stavajı zretelnymi a co je 
dulezite jsı, je v nich prıtomen jisty vzorek.  
Mame k dispozici satelitnı snımek mısta objevu a tento jsme 
zmensili na jednoduchou trırozme rnou mapu. Dnes rano jsme 
provedli korelac nı analyzu, jejız zave r je ten, ze povrch 
predme tu je skutec ne  mapou.Č  
Neruda rozdal kazdámu z reditelu dalsı list.  
“ Jakmile nase poc ıtac e sestavily dohromady rozlisenı a 
nasme rovanı, objevili jsme 96,5 procentnı shodu. Je jasná, ze 
povrch predme tu odpovıda mape .Č  
“A tato mapa nalezı mıstu objevu?Č zeptal se Evans.  
“Skutec ne , mısto objevu je na okraji táto mapy.Č  
“ Rekni jim o referenc nım bodu,Č naláhal Fifteen.  
“ Jak je patrná, okraj oblasti obklopuje dvacet tri piktografu. 
Tyto se snad dotykajı –strednı oblasti prave  zde.Č Neruda drzel 
znac kovac  priblizne  stejne  vzdaleny od vsech dvaceti trı 
obrazcu.  
“ Jak velka je ta oblast?Č zeptal se Ortmann.  
“ Je to kolem dvaceti c tverec nıch kilometru.Č  
“Proc  by zde cizı rasa nechavala takovy predme t s mapou, 
kdyby nechte la poukazat na ne co zcela konkrátnıho? Zda se to 
nepravde podobná, ze?Č Ortmann slozil ruce a zaboril se jeste  
vıce do sváho kresla, jakoby chte l zduraznit svou frustraci a 
taká to, ze musı plytvat c asem na spekulace.  
“Ne, jestlize je predme t mapou a navade cım zarızenım 
souc asne ,Č odpove de l Fifteen.  
“Mozna je mapa urc ena k tomu, aby nas vedla do konkrátnı 
oblasti, ktera pak aktivuje navade cı zarızenı. Odtud pak 
navade cı funkce prevezme funkci mapy.Č  
“ Jestlize nemuzeme predme t prozkoumat, jaky dukaz mame 
pro to, ze je to navade cı zarızenı?Č Ortmann ukazal na tabuli, 
kde slovo DÉKAZ stalo osamocene , jako ostrov.  
“Nemame zadny prımy dukaz,Č odpove de l Neruda, “Nicmáne  
jsou zde studenti, kterı to objevili.Č  
“ Jestlize chcete vzıt za dukaz toho, ze je to navade cı zarızenı, 
halucinac nı stavy te ch studentu,Č rekl Ortmann, “ pak mate 
mozna naivnı predstavy o vysokoskolacıch a jejich sklonu k 
experimentovanı s drogami a zme ne nymi stavy ve domı.Č  
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“Byl jsem osobne  prıtomen jejich dukladnámu vyslechu,Č rekl 
Evans. “Dle máho nazoru nebyli zdrogovanı. Nebyli to zadnı 
feŘaci.Č  
Evans byl ve Fifteenove  prıtomnosti zrıdkakdy tak vymluvny, 
jestlize si nebyl jist svym presve dc enım. Kazdy to o nem ve de l. 
To –plne  stac ilo k tomu, aby se Ortmann prestal ptat.  
“Nechme Nerudovi urc ity prostor,Č vlozil se do debaty Fifteen. 
“Mam svou vlastnı hypotázu, ktera je zalozena pouze na 
intuici. Jsem si jist, ze ji mame vsichni. Ale nikdo nema tolik 
informacı o tomto souboru skutec nostı, jako Neruda. Dejme 
mu tedy prılezitost, aby nam predvedl svou pracovnı 
hypotázu.Č  
Reditelá Fifteenove  navrhu souhlasne  prikyvovali a s presnostı 
robotu se otoc ili k Nerudovi. Rade ji nechavali mluvit jiná a 
prali si, aby Fifteen vylozil svou hypotázu.  
“Napsal jsem ta slova na tabuli proto, ze jsem chte l, abyste 
znali fakta o tomto vyzkumu,Č zac al Neruda. “ Je pouze 
minimum hmatatelnych dukazu, která by podporily mou 
hypotázu.Č  
Krac el zpe t k tabuli a napsal pod slovo “MAPAČ: ZJISTENI 
SMT (0,0025) TOPOGRAFICKA SHODA 96%.  
Pod slovy “NAVADECI ZARIZENIČ napsal: ZPRAVA OD 
SPOLEHLIVÝHO ZDROJE O ZVLASTNICH 
HALUCINACICH V LOKALITE.  
“Toto je cely rozsah dukaznıho materialu, jak ho zname dnes, 
ktery vysve tluje pravde podobny –c el tohoto predme tu. Navıc, 
vıme z nası jazyková analyzy, ze ony znaky nejsou uvedeny v 
nası databazi Cyrus. Jsou ve tsinou jedinec ná a o mnoho 
slozite jsı, nez jakákoliv jiná, nam znamá znaky.  
ObzvlasŘ zajımavá je, ze predme t byl nalezen na povrchu, 
jakoby ho tam ne kdo polozil schvalne , aby byl nalezen. Nebyla 
snaha ho ukryt, pokud nebereme v –vahu, ze byl umıste n do 
odlehlá lokality v severnım Novám Mexiku.  
Nase hypotáza je, ze v prvnı rade  to je navade cı zarızenı. Pak 
by to mohla byt mapa, ktera by mohla byt pouzita pro 
premıste nı predme tu z lokality, ve která byl nalezen. Tento 
artefakt je citlivy na prostredı a kdyz se drzı v urc itá blızkosti - 
predpokladame, ze k mıstu zobrazenámu na táto mape  - 
ne jakym zpusobem projektuje do mysli c love ka, ktery ho ma 
v rukou, obraz jakoby jeho domovská zakladny.Č  
“A vy si myslıte, ze touto domovskou zakladnou je lokalita 
uprostred táto mapy?Č Zeptal se Evans.  
“Ano.Č  
“A ze tato zakladna,Č pokrac oval Evans, “ je buŽto opuste na, 
anebo aktivnı zakladna mimozemsŘanu?Č  
“Spıse opuste na, nez aktivnı.Č  
“Proc ?Č zeptal se Branson.  
“ I kdyz nebudeme moct pouzıt radiokarbonovou metodu, 
anebo zkousku Geon, analyzovali jsme zjiste ná souvztaznosti 
v korelaci s mapou. Malá rozdıly v te chto souvztaznostech 
shodne  poukazujı na eroznı faktory a pomocı regresnıch analyz 
moznych eroznıch vzorcu mapy oblasti jsme zjistili, ze 
predme t ma nejmáne  sest set let. Mohl by mıt i dvakrat tolik.Č 
Neruda se odmlc el, oc ekavajıce pripomınky. Nebyl vsak nikdo, 
kdo by promluvil.  
“Myslıme, ze nejlepsı, co muzeme ude lat, je vzıt predme t do tá 
oblasti a ove rit tuto hypotázu.Č ope t se odmlc el, pasouce po 
dotazech.  
“ Ja bych to podporila,Č nabıdla se Li-Ching. “Vıme, ze 
predme t je puvodnı, ze?Č  
“Ano. Nenı to zadny podvod.Č rekl Neruda.  
“Taká vıme, ze je to neidentifikovatelnáho mimozemskáho 
puvodu.Č  
“Nebo c asove  posunutá.Č dodal Neruda.  
“Nejvıce mne stve, ze je to ne jakych sest set let stará a objevilo 
se to jednoho dne, –plne  z nic eho nic. Jsme si jisti, ze to nenı 

zdrojem zadnáho ohrozenı?Č ptala se Li-Ching a jejı c elo se 
nepatrne  svrastilo.  
“Podle poc ıtac e ZEMI je tato pravde podobnost nızka, o mnoho 
nizsı, nez deset procent.Č  
“Mame ne jaká nepratele,Č pripomne la Li-Ching skupine , “ a 
takovyto predme t by prirozene  nasel cestu do ACIO. Jakou 
mame jistotu, ze to nenı ne jaka nami neprozkoumatelna zbran? 
Vzpomınate na interdimenzionalnı sondy, která vloni objevili 
nasi dalnovidci27, dıky laskavosti Zety Rogue dvanact? Taky 
jsme nebyli schopni je prozkoumat.Č  
“Kdyz uz mluvıme o dalnovidcıch, zkoumal to ne kdo z nich?Č 
zeptal se Ortmann.  
“Ano,Č odpove de l Neruda, “ ale ope t se zadnym vysledkem - 
jinym, nez ze potvrdili neuve ritelnou odolnost proti 
prozkoumanı.Č  
“Mas v –myslu vzıt sebou do pruzkumnáho tymu dalnovidce?Č  
Neruda si tise povzdechl, uve domujıce si, ze objevili jeho 
chybu.  
“Ne. Ale je to vyborna myslenka.Č Neruda nemohl táto skupine  
lhat. Jejich proklatá detektory byly tak citlivá, ze i v hlubokám 
spanku okamzite  odhalily lez, jakkoli bezvyznamnou, c i 
milosrdnou.  
“Mimochodem, mame ne jaká dalsı zpravy o profesoru 
Stevensovi?Č Ortmann se otoc il k Evansovi.  
“Sledujeme profesora od tá doby, kdy jsme zajistili ten 
predme t. Poslal par e-mailu svym kolegum a me l par 
telefonatu, ale drzel se nası verze prıbe hu do pısmene.Č  
“Neme l jsem na mysli jejı dodrzenı,Č rekl Ortmann. “Zajımal 
mne obsah te chto e-mailu a telefonatu. Ma ne jakou hypotázu?Č  
Profesor Stevens uc il archeologii na Univerzite  v Novám 
Mexiku. Kdyz studenti z Univerzity na vylete  narazili na onen 
predme t, vzali ho ke Stevensovi, aby ho identifikoval. Stevens 
ho okamzite  zac al povazovat za ne jaky mimozemsky artefakt a 
poslal ne kolik e-mailu svym kolegum, vsechny byly zachyceny 
Echelonem, coz byla tajna rozve dna jednotka uvnitr NSA.  
Jelikoz jedno z klıc ovych monitorovanych slov bylo 
“mimozemskyČ, e-maily byly preposlany na ACIO.  
Kdyz agenti ACIO prijeli do Stevensovy kancelare 36 hodin po 
jeho objevu, doruc ili mu tuto zpravu:  
“Predme t je ukradenou, vysoce utajenou pokusnou zbranı. V 
nespravnych rukou muze zpusobit velká nebezpec ı.Č  
Profesor Stevens, za te chto okolnostı, byl pouze pone kud 
neochotny, ale prece jenom s urc itou –levou vratil predme t zpe t 
Evansovi, ktery se predstavil jako agent NSA.  
Evans Řukl do vestave ná klavesnice v konferenc nım stole a 
vyvolal obrazovku projektoru. Plynule zatemnil mıstnost a 
provedl ne kolik dalsıch –hozu na klavesnici.  
“Kolem Stevense jsme postavili odposlech patáho stupne 28. 
Podle nası postoperac nı analyzy tento chlapek ve ril, ze predme t 
je mimozemskáho puvodu. Pak si myslel, ze je to zbran. Taká 
si myslel, ze by pro NSA byl nejvhodne jsım c love kem ktery by 
mohl stanovit dispozice a pác i o artefakt.  
“V táto slozce,Č Evans klepnutım otevrel slozku, “ jsou vsechny 
jeho relevantnı e-maily a prepisy telefonatu od –terka, deve t 
nula nula hodin. Jestlize budete hledat slova, hypotázy, teorie, 
domne nky, c i dohady, naleznete pouze jedinou souvislost.Č  
Evans dopsal slova a zmac kl klavesu ENTER. Okamzite  se 
objevil text telefonatu, s nazvem 
VYSTUP602-355-6217/JEDNOTLIVY 
PRENOS/KANCELAR/0722/1207/12,478 MINUT.  
Vybral v okne  s nazvem “RAMEC OBSAHUČ hodnotu tricet 
procent, klepl na tlac ıtko “AUDIO A TEXTČ a ope t zmac kl 
ENTER. Mıstnostı zazne la konverzace mezi Stevensem a jeho 
kolegou. Souc asne  s prehravanım souboru synchronizovane  
roloval na monitoru text:  
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Stevens: Vım, ze je to horká. Pro Kristovy rany, jde po mne  ta 
proklata NSA.  
Jordan: Proc  jsi jim to dal? Vzali vsechno, ze? Vıs, ze vlada 
nemuze jenom tak prijıt do tvá kancelare a ukrast ti tva mizerna 
prava nechat byt tvuj osobnı majetek c i majetek Univerzity.  
Stevens: Neme l jsem na vybe r. Ta ve c mohla byt zbranı.  
Jordan: Proc ? Protoze ti to rekl ne jaky agent?  
Stevens: Koukni, znam jednoho z te ch studentu, kterı to nasli. 
Ti tvrdili, ze to zpusobovalo ne jaká halucinace, kdyz se to 
drzelo v rukou, nebo dokonce, kdyz se k tomu jenom priblızili.  
Jordan: A to bylo jenom tak polozeno na zemi, v otevrená 
krajine ?  
Stevens: Ano.  
Jordan: Jaká ti dala NSA vysve tlenı pro to, ze tato prısne  tajna 
zbran jenom tak lezela na zemi uprostred nic eho?  
Stevens: Rıkali, ze jeden z jejich agentu utekl a ukradl tu zbran 
pred ne kolika me sıci a porad je nezve stny. Tvrdili, ze ta zbran 
je zarızenım pro ovladanı mysli, jejız –c inek spoc ıva v 
pusobenı na mysl az do jejı zesılenı. Predpokladajı, ze jejich 
utec enec se zblaznil a zbran zahodil.  
Jordan: Proklate . Urc ite  je to pokusna zbran. Ale proc  pak 
vsechny ty zvlastnı hieroglyfy? Proc  to nenı oznac eno jako 
majetek vlady Spojenych statu?  
Stevens: Moje teorie je, ze ta technologie je natolik tajna, ze 
chte li, aby to vypadalo, jako mimozemská. Znovu ti 
pripomınam, ze ti agenti, co ke mne  vtrhli, byli z tá zpropadená 
NSA. Ne mıstnı policie nebo FBI. Nasli mne za pouhych 24 
hodin. A ne proto, ze by mne udal ne ktery z te ch studentu. 
Ve de li, kam jıt, protoze ta prokleta ve c, ta zbran, ma navade cı 
signal, ktery je spolehlive  dovedl prımo ke mne .  
Jordan: Ouha. Jestlize tato ve c ma navade nı na cıl, proc  ji 
nenasli jiz drıve? Jestlize byla uprostred Kanonu Chaco, urc ite  
bylo snadne jsı ji tam nalázt, nez ve tvá precpaná kancelari.  
Stevens: Velmi zabavná. Podle vseho, ti studenti museli ne jak 
aktivovat navade cı signal.  
Jordan: Takze tak je to? To je vsechno, co muzes ude lat?  
Stevens:Vse, co muzu ude lat? Co myslıs, ze jeste  mohu de lat?  
Jordan: Promluv s predsedou, nebo s Radou. Rekni jim, co se 
presne  stalo a pozadej je o intervenci v NSA.  
Stevens: Ty mne neposlouchas. Podepsal jsem papıry od tá 
proklatá vlady, ze nebudu podnikat nic, co by podne covalo 
zajem o tuto ve c. Jestlize bych to nedodrzel, strc ı muj zadek do 
chladku za spionaz, nebo terorismus.  
Jordan: Dobra, dobra. Vykasli se na vladu a jejich zbrane . 
Jenom klid. Mozna mas pravdu. Hrozne  nerad bych travil svuj 
drahocenny c as navste vami, kdyz budes ve ve zenı. (Smıch) 
Mozna bys me l na vıkend vypadnout, myslım, vypadnout z 
kancelare, ty vole a jet rybarit, nebo tak ne co. Uvidıme, co se 
stane za par dnu. Jestlize se nestane nic, snad bys mohl mıt 
pravdu. Nech tu ve c byt.  
Evans uhodil ne kolikrat na klavesnici, sve tla se rozsvıtila a 
obrazovka projektoru se ztratila ve stropu.  
“To jsou jeho teorie,Č rekl Evans.  
Neruda sledoval s urc itou mırou obdivu, jak si Evans sedl do 
sváho kresla a zkrızil nohy, jako ne jaky anglicky gentleman. 
Jeho te lo nebylo ono stereotypnı, svalovitá te lo namornıka, c i 
hospodskáho vyhazovac e. Nicmáne , i kdyz me l volny ode v, 
bylo jistá, ze jeho sest a pul stopy vysoka postava oplyva 
atletickou a impozantnı konstrukcı.  
Fifteen pomalu vstal. Svá strıbrná vlasy po ramena me l svazaná 
vzadu do pedantsky opletenáho copu, bezpochyby ruc nı prace 
Li-Ching. Neustale se sırily zve sti, ze on a Li-Ching byli 
vzajemne  romanticky naklone ni, i kdyz pro to nikdo neme l 
definitivnı dukaz. Jestlize byly zve sti pravdivá, zachovavali 
oba –zasnou diskrátnost.  

Nikdo se je na to nikdy nezeptal a ani Fifteen, ani Li-Ching 
nikdy nerekli ani neude lali nic, co by ty klepy definitivne  
potvrdilo, c i poprelo.  
“Myslım, ze my vsichni podporıme tvou pruzkumnou 
vypravu,Č rekl Fifteen, “ a vsichni si uve domujeme naláhavost 
potvrdit tvou hypotázu. Snad bude uzitec ná, kdyz ve nujeme 
ne kolik minut diskusi o planu mise. Mas stanoveny hlavnı 
definice?  
Neruda se ve dome  rozhodl, ze nebude polykat. Chte l 
minimalizovat svuj druhy omyl. Jeden prımy zasah mu stac il. 
Nynı musı uhlazene  priznat, ze jeste  nema stanovenou c innost 
mise. Proklate !  
“Byl jsem tak zaneprazdne n pracı na analyzach SMT, 
korelacıch map a planovanı mise,Č rıkal, “ ze jsem prehládl 
c innost mise, tedy, alespon v tom smyslu, ze jsem neude lal 
zadnou prezentaci.Č  
“Dobra, tedy nam jednoduse rekni, co planujes ude lat po 
prıchodu do kanonu Chaco. Pridame ne kolik nasich myslenek, 
jestli nas ne co napadne. Dobra?Č  
Fifteen se choval velmi zdvorile. Byl nejlepsım psychologem, 
jakáho kdy Neruda vide l, ale obvykle po dvou zjiste nych 
pochybenıch ztracel svou mırnost.  
“Ano. To je ono.Č rekl Neruda s nervoznım –sme vem. “Vybrali 
jsme sest lokalit pro vyzkum a seradili jsme je podle priority, 
zalozená na souvztaznosti nasich map a nejlepsıch odhadu, o 
kterych se domnıvame, ze jsou na vzorku glyfu a oznac ujı 
preferovanou lokalitu - jak jsem jiz rıkal - hlavne  v táto 
prostrednı c asti mapy.  
Na kazdám mıste  napred provedeme poc atec nı zkousku 
pomocı nasich dalnovidcu, ke zjiste nı halucinogennıch –c inku 
a stanovenı mısta, odkud predme t pochazı. Predpokladam, ze 
se nam povede –spe sne  aktivovat navade cı efekt a budeme 
sledovat jeho signal az do mısta jeho urc enı. V táto zakladne  
nejdrıve provedeme zabezpec enı oblasti, stanovıme pozadavky 
na potrebná vybavenı a personal a pak se vratıme naplanovat 
misi a vzıt sebou vybavu.Č  
Kratce pohládl na hodinky s nade jı, ze si toho ne kdo vsimne a 
usoudı, ze jiz skonc il a spe cha se zapoc etım prıprav.  
“Pripomınky?Č zeptal se Fifteen.  
“Kdo je v pruzkumnám tymu?Č  
“Dawsonova, Collin, Andrews, Evans a ja.Č  
“Ktery z dalnovidcu pojede?Č zeptal se Ortmann.  
“Ano, dobra, zatım jsem neme l moznost to posoudit. Ma ne kdo 
z vas ne jaká doporuc enı?Č  
Branson si hlasite  odkaslal.  
“Vzhledem k povaze vası mise bych doporuc il Samanthu 
Foltenovou. Je relativne  nezkusena, ale jejı soustrede nı v 
nepredvıdatelnych exteriárech je nejlepsı, jaká zname. Walt 
Andersen by byl taky vhodny, ale ja bych vzal Samanthu kvuli 
jejımu mimoradnámu soustrede nı. Jestlize ty halucinace 
dokazou byt tak silná, jejı koncentrace bude pouze vyhodou.  
“ Jakou ma Samantha bezpec nostnı –roven?Č zeptal se Evans.  
“Od tricatáho c ervna ma paty stupen.Č  
“Myslım, ze bychom me li omezit –c ast na táto misi do 
bezpec nostnı –rovne  deve t,Č rekl Neruda. “Zatım nevıme, co 
najdeme a restrukturalizace pame ti byva u dalnovidcu 
zrıdkakdy –c inna.Č  
“Takze Walt ti bude vyhovovat, ma –roven deset.Č  
“Souhlasım s Evansem,Č potvrdil Fifteen. “Vezme te Andersena 
a rekne te mu, aŘ je pripraven k odjezdu v 18,00 hodin. Kdyz uz 
mluvım o odjezdu, musım se s vami rozlouc it, jelikoz mam 
dalsı schuzku. De kuji Nerudovi a jeho skupine  za jejich prulom 
ve zkoumanı map. Je to prvnı ve c, kterou jsme nasli, jenz by 
mohla objasnit tuto zahadu. Mnoho ste stı v dalsı praci.Č  
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Neruda a vsichni Reditelá se unisono postavili a krac eli ke 
dverım, která vedly z Fifteenovy kancelare. Li-Ching zustala, 
pravde podobne  c ekala na “ schuziČ, o která Fifteen mluvil.  
Neruda me l presne  tri hodiny do “ odletu ptakuČ. Vrtulnıky Q-
11 byly c asto pouzıvanym dopravnım prostredkem ACIO, 
obzvlasŘ pro tajná mise. On a jeho skupina budou dnes spat v 
Novám Mexiku. Nemohl se doc kat az uvidı hve zdy. Mnohaleta 
prace pod zemı c inila tuto zvlastnı misi pro ne j velice 
vzrusujıcı. Nikdy neme l takovou chuŘ k praci v teránu, jako 
dnes, ale obzvlasŘ za te chto podmınek se mu zdalo, ze trava v 
kanonu Chaco je pone kud zelene jsı. 
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Kapitola druha  

Domovska  za kladna 
š Vs echny vıry disponujı energetickymi systemy, ktere fungujı 
jako porodnı sa ly pro manifestaci vıry. Uvnitr tŘchto 
energetickych systemu jsou proudy, ktere smŘrujı vas e zivotnı 
zkus enosti. VŘdomŘ, nebo podvŘdomŘ o tŘchto proudech vıte a 
umozn ujete jim, aby va s nesly ke sfera m zkus enostı, ktere 
nejlepe dokazujı pravdivost vas eho systemu vıry. Jestlize 
vŘrıte: �Ja  jsem fragmentem Prvotnıho Zdroje prostoupeny 
JEHO schopnostmi�, pouta te tento energeticky system tkvıcı v 
pocitu propojenı. Vtahujete do sveho svŘta tus enı spojenı s 
vasım Zdrojem se vs emi prıslusnymi vlastnostmi. Tato vıra je 
od va s neoddŘlitelna , protoze jejı energeticky system je 
asimilova n uvnitr vas eho energetickeho systemu a je vetka n do 
vas eho ducha jako svŘtelne vla kno.  
 
Vynatek z filosofie Komnaty c . 4, Tvurcu krıdel, “Vıra a jejı 
energetická systámyČ 
 
PousŘ v noci vypadala jako kouzelny sve t, ponoreny do ticha a 
pruzrac nosti. Neruda si toho vsiml, kdyz spolu s Andrewsem 
stave li stan. Premyslel o tom, ze jedna noc se da vydrzet. 
Krome  toho Andrews prohlasoval, ze nechrapa, takze padl i 
jediny rozumny duvod, na ktery se mohl odvolavat pro 
postavenı stanu pouze pro sebe. 
Kazdy, kdo stravil noc v pousti, velice dobre ve de l, ze chrapanı 
patrilo mezi nejvıc obte zujıcı chovanı spac u. V tichu spıcı 
pouste  mohlo chrapanı znıt jako dune nı hromu. Neruda se 
potreboval vyspat. Be hem dvouhodinováho letu vrtulnıkem 
sice zdrıml na par minut, ale ve tsinu c asu stravil revizı planu 
mise s Evansem a vybe rem mısta pro tabor. Taká informoval 
Samanthu Foltenovou o Artefaktu a o cıli mise. 
Walt Andersen se nemohl z–c astnit vypravy kvuli nemoci v 
rodine . Evans povolil a umoznil Samante  aby se pripojila k 
pruzkumnámu tymu i pres jejı relativne  nızky bezpec nostnı 
stupen. Neruda byl v duchu spokojen, c astec ne  proto, ze 
Samantha byla novac kem a nadsencem a c astec ne  proto, ze ji 
vrele doporuc oval Branson. 
“Zıtra bude zpropadeny den, sáfe.Č 
Neruda se usmal Andrewsovu vyroku. Andrews byl jedinym z 
ve deckáho jadra ACIO, kdo mluvil pone kud nenucenym, 
mnohdy nevybıravym zpusobem. V prube hu let si ho Neruda 
oblıbil. Byl pome rne  zvlastnı, dokonce ho mnozı obdivovali. 
Neruda si c asto pral, aby byl taká schopen pronaset 
Andrewsovy vyroky se stejnou prirozenou lehkostı. 
“Pokud poskytnes barvity komentar, jsem si jist, ze bude.Č 
Kdyz byl Neruda s Andrewsem sam, mimovolne  prechazel 
k sarkastickym poznamkam. 
“Tak, co planujeme po snıdani?Č 
“Pujdeme asi pul kilometru na dno tá kotliny.Č 
“A kdo ponese tu malou nestvuru?Č 
“Hlasıs se jako dobrovolnık?Č 
“Ano, hlasım Evanse jako dobrovolnıka.Č 
“Prılis se obavas budoucnosti,Č peskoval ho Neruda. “Mohli 
bychom se teŽ soustredit na stavbu stanu?Č 
“Ano, sáfe.Č 
“Tak, co mame v planu? Dalnovidka provede svou praci a 
jedeme domu?Č 
“Ne co podobnáho,Č usmal se Neruda. “Byl jsi na porade . 
Slysel jsi, nebo ne?Č 
“Kdyz sáf promlouva, tak vzdy posloucham. Jenomze c innost 
táto mise se mi zda... dobra, tedy prinejmensım ne–plna. 

Jestlize jsme schopni najıt tu mimozemskou zakladnu, proc  
bychom me li jet sem, postavit tabor, vlac et tu te zkou potvoru 
tım bohem zapomenutym kanonem, ude lat objev stoletı a pak 
stahnout ocas a utıkat zpatky domu?Č 
“ Je to predpis,Č odpove de l Neruda. 
“K c ertu, sáfe, jestlize je to vskutku predpis, nema snad 
vedoucı pravomoc k tomu, aby prehodnotil situaci a stanovil 
vhodna opatrenı? Nenı v predpisu, ze pokud se situace zme nı, 
je mozno zme nit i predpis? Chci tım rıci ze co kdyz zıtra 
objevıme ne co neuve ritelnáho? Je to mozná, nebo ne? A proc  
bychom to me li objevit a utáct, kvuli ne jakámu predpisu? K 
c ertu a jiná, vybavene jsı tymy dostanou moznost. Pouze 
naznac uji, ze bychom ji me li dostat taky.Č 
“Uvidıme, co se bude dıt. Jsem dost unaven k tomu, abych teŽ 
premyslel o jinych moznostech mimo plan c innosti. A navıc, je 
to Evansova prace.Č 
“Nedavejme tá opici vıc moci, nez je naprosto nezbytná,Č 
zaseptal Andrews a ve de l, ze by byla hloupost mluvit hlasite . 
“ Jeho jedinym instinktem je utajenı. Slovo objev nema ve svám 
zpropadenám slovnıku.Č 
“To snad nenı pravda...Č Emiliina hlava se objevila ve vchodu. 
“Kluci si porad hrajı se stanem?Č dloubla lehce. 
Neruda a Andrews zvolali unisono: 
“Vypadni!Č 
“Co takhle trochu slusnosti?Č Jejı –sme v byl nakazlivy i v 
slabám sve tle svıtilny. 
“Samantha a ja jsme jiz hotová, dali jsme si kavu a nez se 
ulozıme, chceme se jeste  projıt. Mysleli jsme, jestli se k nam 
dzentlmeni nepripojı...Č Slovo “ dzentlmeniČ vyslovila s 
anglickym prızvukem, aby je upomenula ze studovala na 
Cambridgi. 
“Ano, ano, ano, jen do toho a pochlub se, jak rychle jste 
postavili stan. Ale zato jste neslyseli sáfa, jak v nudnych 
detailech vysve tluje vse kolem nasich prıpadnych planu.Č 
Neruda se zmohl pouze na nesouhlasná zabruc enı, protoze byl 
soustrede n na upevne nı poslednıho provazu a vyrovnanı 
zahybu stanováho platna. 
“Samantha je s tebou?Č zeptal se. 
“Pred vami, dvanactkari29, se pone kud stydı,Č vtipkovala 
Emily. 
“Mozna ale slysela o tom, jak c tes myslenky a rozebıras alibi. 
Jak se vsechny dalnovidky pred nami, majı na pozoru. Pouze 
ten zbytek si myslı, ze jsme neskodnı.Č rekl Andrews napul 
vazne . 
“Slysel jsem dobre? De lali jste si kavu, anebo pouze zkousıte 
nas, jemnostpany, rozladit?Č ptal se Neruda. 
“Ano.Č 
“Ano - na kterou otazku?Č 
“Vlastne  na obe .Č 
“A mate v –myslu se o tu kavu rozde lit?Č 
“To musım konzultovat se svou novou spolubydlıcı:Č Emiliina 
hlava na chvıli zmizela ze stanu. Chvıli bylo slyset septana 
slova. 
“Souhlasıme, ale mame jednu podmınku.Č 
“A to?Č 
“Samantha chce vide t Artefakt.Č 
Neruda se zarazil, snazil se vycıtit svou reakci. “Dobra,Č rekl 
instinktivne . “Vım, ze je te zká uve rit, ale jsme táme r hotovi. Za 
par minut se sejdeme u vaseho stanu. Prinesu Artefakt a ne co 
vam o nem reknu. 
A propos, Budete mıt, vy dve  c iperky, dost c asu, abyste, nez 
prijdeme, upekli ne jaká susenky?Č usmıval se Neruda na Emily 
a Samanthin stın venku pred stanem. 
“Snad ano, urc ite .Č Emily se otoc ila a nechala doznıt v jejich 
stanu svuj falesny jizansky prızvuk. 
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“Vıs, sáfe, nemyslım, ze je to dobry napad, ukazat tu ve c 
Samante ,Č rekl Andrews a ukazal na hlinıkovy kufrık, urc eny 
pro Artefakt. 
“Proc  ne?Č 
“ Je to dalnovidka.Č 
Dalnovidci byli velice specializovanı zame stnanci ACIO, kterı 
byli cvic eni k tomu, aby byli schopni vide t jakákoliv prostredı 
na dalku a taká pres bariáru c asu. Ale na rozdıl od jinych 
rozve dek, která pouzıvaly dalnovidce, ACIO pouzıvala ke 
zlepsenı jejich prirozenych psychickych schopnostı urc itou 
technologii. Ta technologie se jmenovala 'Replay'30 a 
umoznovala presne ji zachytit jejich pozorovanı. 
Dalnovidci byli c asto souc astı pruzkumnych misı ACIO, za 
–c elem lokalizace predme tu, osob, nebo specifickych 
c asoprostorovych souradnic. Presnost jejich stanovenı byla 
–zasna. Byli schopni “ vide tČ mısta, kde byl predme t a jestlize 
byli v okolı orientac nı body, dalo se stanovit presná umıste nı. 
“Vım, ze neve rıs dalnovidcum, ale zkus byt pone kud máne  
paranoidnı, jestli muzes.Č 
“Podıvej, jsem paranoidnı, protoze zde mame souc asne  Evanse 
a dalnovidku. Je to nebezpec na kombinace a ty to vıs. Vse, co 
vyboc ı z normalu se nam ihned vymkne z rukou.Č zaseptal 
Andrews. 
“Tedy dobra, ujisteme se, ze vse je natolik normalnı, jak je to 
jenom mozná,Č odpove de l Neruda. “A muzeme zac ıt 
konec nym dostave nım naseho stanu.Č 
“Klid, sáfe. Je to hotovo.Č Andrews vstal, ude lal gesto jako 
kouzelnık, kdyz provadı mimoradná c ıslo. 
 

* * * 
 
“Vas stan jeste  stojı?Č Zeptala se Emily s –sme vem. Davala 
pozor na kavu na varic i a pripravovala susenky, která vytahla 
ze sváho baŘohu. 
“Kdyz jsem odchazel, jeste  stal.Č 
“Naste stı dnes vec er nefouka vıtr.Č 
“Naste stı je zde kava.Č Nerudovu vasen ke kave  predc ila pouze 
jeho objevitelska horlivost. 
“Kde je Andrews, prijde?Č 
“Myslım, ze chce zustat mimo kombinaci dalnovidky s 
Artefaktem,Č zaseptal Neruda Emily do ucha. 
“Kdyz z ne j stahnes tu masku suverána, objevı se pod nı malá 
vystrasená ste ne .Č zasmala se Emily a zavolala Samanthu, aby 
vysla ze stanu. Samantha byla podle me rıtek ACIO velice 
mlada. Kolem pe tatriceti let, nepatrna nadvaha, plachy –sme v a 
jejı tvari dominovaly smaragdove  zelená oc i. Se svymi rudymi 
vlasy táme r po pas vypadala jako Keltka, napul jako c arode jka 
a napul jako hloubava introvertka. Neruda se snazil vykouzlit 
svuj nejzarive jsı –sme v. Postavil kufrık na zem. 
“Myslım, ze vas to bude zajımat,Č zac al. “ Jak jsem vam rekl 
cestou, naslo se to asi deve t kilometru odsud. Se seancı 
poc kame do zıtrka, ale muzete se na ne j podıvat.Č 
Otevrel prezky a zvedl vıko kufrıku. Artefakt, lezıcı v luzku z 
pe nová gumy zac al okamzite  vydavat tajemny, pulsujıcı zvuk. 
Samantha nahládla pres okraj kufrıku. Tvar jı souc asne  
ozarovala svıtilna a ohen.  
Jejı soustrede ny pohled se zme nil ve vzrusenı. Oc i se jı z–zily a 
soustredily pouze na tu ve c a rty se jı sevrely, jakoby me la 
zakazaná mluvit. 
Neruda zave tril nebezpec ı a kvapem zavrel vıko kufrıku. 
Samantha se sesypala na zem hlavou prımo na kufrık. Emily 
zajec ela. Neruda vzal Samanthu za hlavu a jemne  ji 
popleskaval po tvarıch. 
“Samantho! Samantho! Je to v poradku. Uz je to dobrá!Č 
Otevrela oc i malem ihned. Podıvala se na Nerudu, drzıcıho jejı 
hlavu v klıne .  

“ Je to zivá,Č zaseptala, jakoby se bala, ze bytost v kufrıku ji 
uslysı. “ Je to inteligence... zadna technologie.Č 
“Opatrne ,Č rekl a pomahal jı vstat. 
“ Jsi v poradku?Č zjisŘovala Emily. 
“Ano. Jsem v poradku, pouze pone kud v soku... z toho...Č 
ukazala na kufrık. 
“Co se tady k c ertu de je?Č vtrhl na scánu Evans, nasledovan 
Collinem. Neruda neve de l co v tu chvıli rıct. 
“Co se stalo?Č Ptal se Evans ope t, tentokrat naláhave ji. 
“Prave  odpoc ıvame,Č odpove de l Neruda lehce. “Emily, je dost 
kavy pro vsechny?Č 
“Ano, ano, ovsem.Č 
“PosaŽme se tedy, dejme si salek kavy a my vam rekneme, co 
vıme. Taky chci slyset Samanthu, jako kazdy.Č 
Samantha byla viditelne  otresena a Neruda jı pomahal do 
jednoho ze skladacıch kresel, stojıcıch kolem ohne . Evans a 
Collin se taká posadili. 
Emily zac ala rychle nalávat kavu. Neruda podal prvnı salek 
Samante . Noc nı vzduch se zac al ochlazovat a horky salek 
pripomne l Nerudovi, ze akumulovany poustnı zar ustoupil 
studená temnote . 
“Skutec ne  ti nic nenı?Č zeptal se Neruda a sklonil se k 
Samante . Napila se ze salku. 
“Nic, sem v poradku. Dıky.Č 
“Co jsi prozila? Muzes nam to rıct?Č Neruda se posadil naproti 
nı do skladacıho kresla, která mu posoupnul Evans. 
“Slysela jsem ten brum... a... okamzite  se mi navezl do mysli. 
Me lo to neuve ritelne  mocny hypnoticky –c inek. Objevil se mi 
obraz...Č 
“Co to byl za obraz?Č placl Evans. 
“Byla to jeskyne , nebo ne jaka temna stavba.Č 
“Na zemi?Č 
“Nevım... mozna. Bylo to ume le postaveno... nebyla to 
prirozena jeskyne ... spıs jako predpokoj. Ano, ta jeskyne  byla 
vybudovana, ale zamaskovana, jako prırodnı stavba.Č 
“Kym?Č zeptali se Neruda a Evans souc asne . 
“To nevım.Č 
“Samantho, rekla si, ze Artefakt je zivy. Z e to nenı technologie, 
ale spıs inteligence. Co jsi tım presne  myslela?Č 
“Mohu se mylit, ale zda se mi, ze to promıta sama sebe.Č Hlas 
se jı trasl a zrychlene  dychala. Vypadala omamene . “ Cetlo to 
má myslenky. Cıtila jsem, ze mne to zkouma. Bylo to jako byt 
sne den za ziva... tedy, jakoby má myslenky byly sne deny.Č 
“Stejne  to mohla byt technologie, nebo ne?Č Evans se kratce 
podıval na Nerudu a pak na Collina. 
“Nedokazi si predstavit, jak by tento predme t mohl mıt 
organickou inteligenci,Č uvedl Collin. “Nenı to moc –c elná, 
kdyz ne co z kovová slitiny...Č 
“Myslım, ze bychom me li predpokladat, ze ta ve c je 
nebezpec na.Č Evans se postavil a odmlc el se. Zrejme  premyslel 
o moznostech. 
“Nemuzeme predpokladat, ze o tomto predme tu ne co vıme,Č 
rekl Neruda. “ Samantho, ten obraz, ktery jsi vide la, byl to 
vchod?Č 
“Ano, Myslım ze ano.Č 
“A vide la jsi pouze tu temnou stavbu?Č 
“Ano.Č 
“Cıtila jsi sme r nebo vzdalenost od naseho tabora?Č 
“Ne. Skutec ne  ne. Ac koli, kdyz se mne teŽ na to ptate, zda se, 
ze je to blızko. Nevım to jiste . Stalo se to ve chvilce. Byla jsem 
ohromena. Cıtila jsem jakoby... mentalnı nasilı.Č Rozplakala 
se, z oc ı jı kapaly slzy. Emily ji uchopila za ruku a Evans, ktery 
se prochazel kolem ohne , se najednou zastavil. 
“Vıte, ze by to mohla byt sonda. Nevım, proc  jste to nezvazili 
predem. Navade cı zarızenı, kompas, mapa. Mysleli jste na vse, 
pouze ne na to, ze by to mohla byt sonda. Proc ?Č 
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“Nez ukonc ıme vysetrovanı, nejdrıve ho zac neme,Č rekl 
Neruda kousave . “Se vsı –ctou k Samante  si myslım, ze by si 
mohla spatne  vykladat pravá zame ry Artefaktu.Č 
“ Jak to?Č rekl Evans.  
“ Je docela mozná, ze zarızenı se aktivovalo jejımi psychickymi 
schopnostmi. Mozna i mymi, to nevım. Ale zarızenı se 
ne jakym zpusobem aktivovalo a je mozná, ze jeho prvotnı 
c innostı bylo snazit se spojit s tım, kdo ho aktivoval a doruc it 
vzkaz, c i obraz.Č 
Neruda se ope t otoc il k Samante . 
“Slysela jsi, co jsem prave  rekl?Č 
Prikyvla. 
“ Je mozná, ze by se zarızenı pouze pokouselo spojit se s tebou? 
Z e ti nechte lo ublızit?Č 
Samantha se nepohnula a jejı tvar byla vzdalena. Zavrela oc i, 
jakoby to byly te zká dvere. Vsichni c ekali. 
“Samantho, slysıs mne?Č 
Nepohnula se, jakoby spala. Neruda cıtil, ze ji Artefakt ope t 
zkouma, nebo se s nı pokousı ne jak spojit. 
“Myslım, ze prave  komunikuje.Č 
“Neme li bychom ji odpojit?Č zadal Evans. “Mohla by byt v 
nebezpec ı.Č 
“Vypada klidne . Dokonce pokojne .Č zaseptal Neruda. 
“Pozorujme ji chvıli.Č Otevrel hlinıkovy kufrık a pomalu 
otevrel vıko. Predme t vysılal nepochybne  ne jaká vibrace. 
Nebyl to brum elektrickáho zarızenı. Hluk byl tichy, malem 
nepoznatelny i v tichu pouste . Byl to spıs pocit, nez zvuk.  
Samantha nadale vypadala odtazite , jako u vytrzenı, ovladana 
Artefaktem. Neruda se naklonil blıze k nı a dotkl se jejıho c ela 
hrbetem ruky, jakoby zkousel, jestli nema horec ku. Pak jı 
zkontroloval puls. Vse bylo v poradku. 
Kdyz si Neruda sedal, byl jakoby opily a dezorientovany. 
“ Jsi v poradku?Č zeptala se Emily. 
Neruda kyvl, ale v oc ıch me l nejistotu. 
“Cıtım se, jako bych byl vtahovan do bezve domı,Č rekl mdle. 
“Nenı lehká odolavat tá ve ci...Č Evans se postavil a zac al se 
ope t prochazet. “Cıtı jeste  ne kdo tu... tu hypnozu?Č 
Collin a Emily potrasli hlavami. 
“Hrom do toho, myslel jsem, ze poc kame do rana, nez zac neme 
s tım vyzkumem.Č Evans zvysil intenzitu sváho hlasu. 
“Zapomne l jsem tá ve ci sde lit, ze musıme poc kat do rana,Č 
sve ril se Neruda, dokazujıc tım smysl pro humor. “BuŽ bez 
starosti, necıtım zadná nebezpec ı. Pouze se to snazı napojit na 
svou domovskou zakladnu a souc asne  na mou mysl. Vypada 
to, jakoby nam to predvade lo jakási –vodnı predstavenı.Č 
Neruda mluvil a vypadal pritom, jakoby spal. Pak si 
ukazovac ky protrel koutky oc ı. Jeho pohyby byly trhaná, 
jakoby se najednou zesılila gravitace zpomalil c as. 
“Rozumım,Č vlozila se Samantha. Vyskoc ila z kresla a 
poklekla pred Artefaktem. S nape tım ve tvari ho zvedla, bylo 
vide t, ze je pro ni te zky. Dotkla se prsty ne kterych znaku v 
urc itám poradı. Bzuc enı ustalo. 
“ Je to zkonstruovano tak, aby to odradilo narusitele,Č 
vysve tlovala Samantha. “Chranı to sama sebe. Zkousı urc it vas 
zame r a zatımco sonduje, narusuje vase myslenky. Jestlize 
zjistı vase nekalá zame ry, zpusobı vasi bezmocnost.Č 
Kdyz Samantha vypnula zarızenı, Neruda se vratil do reality. 
“Vide la jsi to mısto?Č 
“Ano,Č odpove de la vzrusene . “ Je blızko. Je dobre ukrytá, ale 
myslım, ze ho najdeme.Č 
“ Jaká mısto? Kde?Č ptal se Evans, mırne  v rozpacıch. 
“Taky jsem ne co vide l,Č rekl Neruda. “Myslım, ze jakmile 
bych to znovu uvide l, poznam to.Č 
“Dobra, ale vıs, kde mame hledat?Č 
“Ne,Č roztrzite  rekl Neruda. 

“Myslım, ze to urc ım podle orientac nıch bodu, která jsem 
vide la.Č Samantha ulozila predme t zpe t do pe nováho loze, 
zte zka se postavila a s dlouhym povzdechem se posadila zpe t 
na zidli. 
“Mluvila jste ne co o orientac nıch bodech,Č pripomne l jı Evans. 
“ Je to tenky a spic aty skalnaty –tes, vypada jako komın. Je 
vysoky asi tricet metru a po obvodu zakladny ma asi deset 
metru a u vrcholu je obvod kolem pe ti metru. Takovych –tesu 
tady nebude tak moc.Č 
“Vide l jsi to taká?Č Obratil se Evans na Nerudu. 
Neruda potrasl hlavou. 
“Nevide l jsem nic, co by vypadalo jako orientac nı bod, bylo to 
spıs jako skupina obrazu, jako mozaika. Ve tsina z nich byla 
ne kde v jeskyni, ne kde pod zemı.Č 
“Takze, co to je,Č zeptala se Emily, “ technologie, nebo ziva 
inteligence?Č 
“Mozna ze obe  ve ci souc asne ,Č usmal se Neruda. “AŘ je to 
cokoliv, zna nas to lápe, nez my jej.Č 
“Nevım, jak by to mohla byt ziva inteligence,Č zac ala pomalu 
Samantha, “ ale celym te lem cıtım, ze je to zivá. Nenı to neziva 
naprogramovana technologie. Je to ziva inteligence, ktera je 
buŽ uvnitr, nebo se pres to promıta.Č Pak zmatene  dodala: 
“Ach, nevım o c em mluvım. Dnes vec er ne jak placam. 
Prominte.Č 
“Za te chto okolnostı je placanı jedinym vhodnym jazykem.Č 
Neruda nasadil odzbrojujıcı –sme v a nalil si dalsı salek kavy. 
“Vıte, jestlize to nebylo tvou kavou, Emily, byl jsem touto ve cı 
vtazen do neve domı.Č Smal se a ukazoval pritom na Artefakt. 
Ten vypadal klidne , jako spıcı dıte  v kolábce. 
“ Je to kava bez kofeinu,Č odpove de la Emily s neprıtomnym 
pohledem. 
“Takze mne obvinujes z nedostatku koncentrace...?Č 
“Chci, abys to bral pone kud vazne ji,Č vlozil se do toho Evans. 
“Prave  jsme vide li, jak vas dva ta technologie vyradila z 
c innosti a jak Samantha rekla, pachala mentalnı nasilı. A ty 
tady sprymujes o kave .Č 
Neruda se uklidnil a otoc il se k Emily. 
“Mohla bys mi prinást mapu s c ıslem 2507?Č Otoc il se k 
Samante . “ Jak dlouho ti zabere prıprava a nasazenı Replaye?Č 
“Deset minut,Č odpove de la. 
“Dobra, jen do toho, priprav ho.Č Neruda se obratil k Evansovi 
na jehoz tvari se zrac ila nechuŘ.  
“Coze jsi to chte l de lat?Č 
“ Jenom sledovat... zatım.Č  
Evans se zahlede l do ohne  a odvratil se od Nerudova 
panovac náho pohledu. Evans ve de l, ze nikdo jeho –c ast na 
pruzkumnych misıch nijak zvlasŘ nevıta. Ve de l, ze nutı svá 
kolegy k ne c emu, co se jim moc nezamlouva. Ale taká ve de l, 
ze je to jeho prace. 
Emily prinesla ze stanu velky list papıru a svıtilnu. Obe  ve ci 
podala Nerudovi. Ten rozvinul diagram na zemi, dva metry od 
ohne . 
Svıtilna osve tlovala stred papıru, ktery byl pomalovan 
barevnymi c arami. Evans, Collin a Emily si stoupli za ne j a 
prikrc ili se s rukama na kolenou. Neruda poklekl jednım 
kolenem na zem. 
“Zde je Samanthin orientac nı bod,Č ukazal Neruda paprskem a 
souc asne  ukazovakem. Táme r uprostred mapy byla formace 
malych, soustrednych kruznic, v duhovych barvach. 
“ Je to osamocená, ma to spravná rozme ry a vysku tricet 
metru,Č pokrac oval. 
Z tabora je to tri kilometry prımo na vychod.Č 
“Poc kejme s Replayem do rana,Č rekl Evans. “ Je pozde  a vıme, 
kam mame jıt. AŘ si vsichni odpoc ineme.Č Jeho hlas se 
podobal strelbe  ze samopalu. 
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Samantha vysla ze stanu s monitorem a na hlave  me la drate ná 
kleci podobnou prılbici. Vzdycky, kdyz ji Neruda vide l, 
pripadala mu, jako ta nejposetilejsı ve c. 
Ve tsina z technologiı, která vyvinula ACIO, nebyla nikdy 
urc ena pro obchodnı sıŘ. Na jejich vzhledu nezalezelo, prıstroje 
byly zpravidla postaveny “ na kolene Č.  
“Poc kame do rana, Samantho,Č rekl Neruda. “Omlouvam se, ze 
jsi s tım me la praci. Ale myslım, ze Jim ma pravdu, me li 
bychom se dobre vyspat a soustredit se na zıtrejsı hledanı toho 
mısta.Č 
Samantha prikyvla, pone kud jı odlehlo, ze nemusı pokrac ovat 
dnes vec er s dalsım kontaktem. Cıtila se vyc erpana a spanek se 
zdal byt jedinym nejvhodne jsım resenım. 
“Da si jeste  ne kdo kavu?Č ptala se Emily a jejı hlas zne l 
pone kud unavene . 
“Dam si jeste  pul salku a jdu spat.Č Evans se naklonil dopredu 
s natazenou rukou, ve která drzel salek. Ve sve tle ohne  se 
zaleskl bıly polystyránovy salek, odrazejıc sve tlo, jako me sıc 
na obloze. 
“Dıky za kavu. Uvidıme se rano. Dobrou noc.Č 
“Vam taká,Č odpove de la Emily. 
“Dobrou noc,Č opakoval Neruda bezmyslenkovite . 
Evans a Collin odesli ke svámu stanu. 
“Zatracene , skoda, ze jsme neprinesli jeden infrac erveny 
dalekohled.Č Neruda se podıval k nebi a otoc il se kolem 
dokola. “Vychod je tımto sme rem, kdybych me l binokular, 
vylezl bych na ten hreben a podıval bych se kolem.Č 
“Pamatuj si, ze jsi pil kavu bez kofeinu,Č rekla Emily me kce. 
“Myslım, ze by ses taká me l trochu vyspat. Vım jak malo jsi 
spal za poslednı c tyri dny. Jdi spat.Č 
“Mas pravdu.Č Zavrel kufrık s artefaktem a pak ho otevrel 
znovu. “Mimochodem,Č otoc il se k Samante , “ Jak jsi ve de la, 
jak vypnout Artefakt?Č 
“Co tım myslıs?Č zeptala se. 
“Nepamatujes, jak jsi ho vypnula?Č zeptal se Neruda. 
“Ne... “  Jejı oc i se z–zily do linie neklidnych ras. Soustredila se 
a Neruda najednou ve de l, proc  ji Branson tak uprednostnuje. 
“Vubec si nevzpomınam, ze bych ho vypınala. Vıte to jiste , ze 
jsem to ude lala?Č Strıdave  hlede la na Nerudu a na Emily. 
“Taká jsem to vide la,Č potvrdila Emily. “Vstala jsi ze zidle tak 
rychle, jako kdyby ti horely kalhoty. Zvedla jsi Artefakt a 
zac ala jsi ho otac et... levou rukou, zatımco tva prava ruka se 
dotykala piktografu jakoby ve svám vlastnım poradı. Vypadala 
jsi, jako kdybys presne  ve de la, co mas ude lat.Č 
“ Jestlize jsem to ude lala, nepamatuji si to.Č 
“Mozna jsi byla pone kud traumatizovana,Č podsunula Emily, 
“ a zazila jsi ne co na zpusob mırná amnázie.Č 
“To nevysve tluje, jako ve de la, jakym zpusobem ma 
deaktivovat Artefakt.Č rekl Neruda a obratil se k Samante . 
“Artefakt do tebe ne jako vsadil tuto znalost bez toho, aby sis to 
pamatovala. Jednala jsi bez ve domı toho, co de las.Č 
“Tak, co na to rıkate?Č zeptala se Samantha. Na tvari se jı rozlil 
nervoznı –sme v a jejı soustrede nı se rozptylilo, jako dym ve 
ve tru. 
“Myslım, ze bychom neme li spekulovat.Č Neruda zavrel kufrık 
a hlasite  zacvakl zapadky. “ Jedna ve c mi je jasna a to, ze tato 
ve c nenı jedinac kem a ne kde tady poblız ma bratry a sestry. A 
nemohu c ekat do rana. 
“ Jak dnes budes spat?Č zeptala se Emily s rozvlac nym 
jizanskym prızvukem. 
Neruda se pouze zasmal a zvedl kufrık. 
“Uvidıme se rano. Dobrou noc.Č 
Kdyz Neruda krac el ke svámu stanu, slysel tlumená hlasy 
Samanthy a Emily. V pousti se nic ani nepohnulo. Byla 
dokonale ticha; a Neruda hmatatelne  cıtil jejı prıtomnost. 

Andrews jiz spal. Sluchatka me l na usıch a na hrudi polozenou 
knihu, tvarı dolu, s roztazenymi konc etinami pripomınal 
rane náho dravce. Neruda poznal z jeho oddechovanı, ze 
hluboce spı. Taká by spal, ale stalo se dnes hodne  a dalsı 
udalosti na ne j c ekali. Proto nebyl schopen spat. Alespon ne 
teŽ. 
 

* * * 
 
I kdyz neme l infrahled, vzal si sebou alespon kompas. Dle jeho 
zvyku bylo jeste  brzy, kolem jedenactá. Vzal si trochu zasob do 
ruksaku a oblákl si uniformnı kabat ACIO, ktery byl oznac en 
drobnym pısmem “ Stredisko pro vyzkum poc asıČ. Pak se vydal 
vychodnım sme rem. 
Tabor rade ji obesel sirokym obloukem, aby se vyhnul 
nahodnámu setkanı s Evansem. Touzil po tom, aby byl sam. 
Ve de l velice dobre, ze Evans, nebo kdokoliv z jeho 
bezpec nostnı skupiny ho mohl sledovat kamkoliv se hne. 
Vsichni zame stnanci me li pod kuzı voperovano sledovacı 
zarızenı, která mohlo byt snımano satelitnı sıtı ACIO. Nikomu 
se to nelıbilo, ale, kdyz byla koncem sedesatych let vyvinuta 
tato technologie, Labyrinth Group rozhodla, ze jejı pouzitı pro 
vnitrnı –c ely je nezbytná. Fifteen rekl, ze toto rozhodnutı padlo 
pod vlivem paranoie. 
Implantaty byly o velikosti zrnka ryze a vkladaly se te sne  pod 
–roven krku na pravou stranu patere. Vysılali jedinec nou 
frekvenci vlastnıkova te la. ACIO v roce 1959 objevila, ze 
kazdy c love k vysıla relativne  stabilnı a jedinec ny kmitoc tovy 
vzorec. V ACIO se mu rıkalo “ otisk te laČ a byl k identifikaci 
stejne  vhodny, jako otisky prstu. Tento objev vedl k vyvoji 
technologie, ktera byla schopna tento otisk te la vysılat do 
satelitnı sıte , kterou me ly ACIO a NSA k dispozici. 
V ACIO byl –te k povazovan za nejve tsı ohrozenı jejı dalsı 
c innosti a budoucnosti vubec. Implantatova technologie pro 
prenos otisku te la byla primarnı metodou, kterou byli 
zame stnanci ACIO odrazovani od zbe hnutı. Existovali i jiná 
technologie, která toto riziko minimalizovaly, ale ne která z 
nich byly jeste  ve vyvoji. To vse bylo jedinou ve cı, se kterou se 
Neruda nikdy plne  nesmıril. 
Vytı kojota prinutilo Nerudu, aby se zastavil a zkontroloval 
sme r pochodu. Obesel tabor a namıril si to prımo pres rıdky 
borovicovy les. Pod nohama me l pelynkovy koberec. Me sıc 
vypadal, jako tenky sve tálkujıcı srpek a jeho sve tlo bylo chabá, 
jako unaveny sepot za jasná noc nı oblohy. Naproti tomu 
hve zdy svıtily na pustou krajinu a poskytovaly mu dostatek 
sve tla, aby mohl pohodlne  krac et svou cestou. 
Kdyz se dostal z dohledu tabora, pocıtil se bezpec ne ji a tak 
rozsvıtil svıtilnu a pridal do kroku. Vzhledem k temná pousti 
vydavala svıtilna neprıjemne  silná sve tlo a cıtil se, jakoby 
pronikal do zakazanáho sve ta. 
Namıril ji na vrchol hrbetu, ktery pred c tvrthodinou ukazoval 
Emily. Bylo ho vide t i bez infrahledu. Vypadal presne  podle 
Samanthina popisu. Osame la pıskovcova formace falickáho 
tvaru se vynorovala ze sukovitáho stromovı, spletenáho 
pelynku a nahodne  rozlozená skalnatá formace. 
V dalekohledu odhadl vzdalenost na necelá dva kilometry. 
Neruda zhodnotil svou situaci. Nebyl ne jak zvlasŘ unaven. 
Mozna jenom trochu udychan ze stoupanı, ale jinak jeho te lo a 
mysl byly c ilá. Vzduch byl chladny, ale stoupanı ho zahralo. 
Bez zavahanı se vydal ke kamenná stavbe , jakoby to byl jeho 
domov. 
 

* * * 
 
Andrewse probudila vune  kavy a slaniny drıve, nez sve tlo 
prosaklo pres tmavozelenou latku stanu. Prekulil se ve spacım 
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pytli a uslysel, jak kniha s ramusem upadla na c ervenou 
skalnatou podlahu. Trhl sebou a otevrel oc i. Neruda nebyl ve 
stanu. Jeho spacı pytel byl prazdny a –hledne  slozeny. 
“Hosi, jste jiz vzhuru?Č Ozval se zvenku Emiliin vesely hlas. 
“Ano, jsme vzhuru,Č odpove de l Andrews skrze neskryvaná 
zıvnutı, “ ale Nerudu jsem dnes jeste  nevide l. Musel vstat 
drıve.Č 
“Ale je pouze sest hodin,Č odpove de la Emily, jejı hlas zne l jiz 
máne  vesele. 
“Dobre, kdyz tedy jsi ho nevide la, tak je snad s Evansem, nebo 
Collinem. 
“Ne, ti dva snıdajı a nerıkali, ze by ho vide li.Č 
Andrews rozepnul spacı pytel a vstal. 
“Mozna, ze se mu noc nı prochazka natolik lıbila, ze ji rano 
zopakoval. K c ertu, nevım, kde je.Č 
“My jsme vc era na prochazce nebyli.Č 
“Dobra, jsem si jist, ze se brzy vratı. Jestlize je ne co, co by ho 
vytahlo ven, je to vune  kavy. Ta pusobı i na mne.Č 
“Kdyz bys ho vide l, rekni mu, ze jsme pripravili vejce se 
slaninou a kavu.Č 
“Ta snıdane  je pouze pro sáfy, nebo jsem pozvan i ja?Č 
“Ach, ovsem, pojŽ taky.Č Emily se zasmala. Andrews slysel 
jak se jejı kroky vzdalujı.  
Evans hledıcı do map zvedl hlavu a zeptal se: 
“ Jamisson se zatım neobjevil?Č Napil se kavy. 
“Ne,Č odpove de l Andrews, “ i kdyz jsem ho pilne  hledal.Č 
“Snad bychom me li...Č 
“Nemohu uve rit, ze by jenom tak opustil tabor,Č rekla Emily. 
“Vide l jsi ho vubec vc era vec er?Č 
Andrews si nalozil na talır vejce se slaninou.  
“Nevım, nepamatuji se, ze bych ho byl vec er vide l. Ale kdyz 
spım, nevidım nic.Č 
“ Sel hledat to mısto,Č rekl Evans neve rıcne . “Ope t porusil 
predpisy. Nec ekal do rana. Vsadım se ze odesel potom, co jsme 
zalehli.Č 
Evans vytahl malou c ernou skrınku velikosti balıc ku cigaret. 
ACIO pri komunikaci pouzıvala zabezpec ená linky a ta skrınka 
byla v podstate  digitalnı pager31. Kdyz palcem mac kal zeleny 
knoflık, v jeho velká ruce se predme t –plne  ztracel. Otoc il se 
zady a ztisenym hlasem mluvil do vysılac e. 
“ProveŽte okamzite  hledanı Nerudova otisku te la. Poslete 
presná souradnice. Stanovte presnost v rozsahu jeden metr.Č 
Zmac kl knoflık pro odeslanı a c ekal na potvrzenı o prijetı 
zpravy. Kdyz na prıstroji zablikalo jantarove  zlutá sve tylko, 
Evans ho odlozil do kapsy u vesty. 
V ACIO davali prednost jednosme rná komunikaci, neboli 
komunikaci mimo realny c as. Zpravy byly takto lápe chrane ny, 
protoze sifrovanı se pri kazdám odesılanı me nilo a tak bylo 
mnohem te zsı odvodit souvislosti. Ne kdy to ale Evanse stvalo, 
protoze zıskat odpove Ž trvalo mnohem dále. 
“Mate Artefakt porad ve stanu?Č zeptal se Evans Andrewse. 
“Pokud vım, tak ano. Kufrık tam je a predpokladam, ze je 
Artefakt uvnitr.Č 
Emily prispe chala na Nerudovu obranu. 
“Predpokladas, ze ho vzal a sel na mısto bez nas?Č 
“ Je tam,Č odpove de l Evans. “Artefakt mozna nevzal kvuli jeho 
vaze. Ale ve r mi, sel tam.Č 
“Proc  by to de lal?Č zeptal se Andrews s plnymi –sty. 
“Nepamatujes se na vc erejsı noc, ze?Č zeptala se Emily. 
“Ne... spal jsem, vzpomınas?Č 
“Samantha s Jamissonem komunikovali s Artefaktem. Ten se 
ne jak aktivoval a vyslal jim obrazy svá domovská zakladny. 
Dostali jsme informaci o jejı umıste nı... je to kolem trı 
kilometru vychodne  od tabora.Č 
Evans vstal od rozkladacıho stolku a ope t vytahl z kapsy pager. 
“Proc  jim to trva tak dlouho?Č 

“ Jeste  je brzy, mozna tam jeste  nejsou,Č navrhla Emily. 
“Takze, kdy se tam vydame?Č zeptala se Samantha. 
“Kdyz dostanu vysledek ove renı, jdeme na to.Č 
Andrews se otoc il k vychodu, kde uvide l zablesk vychodu 
slunce. 
“Vypada to na pe kny horolezecky vystup. Jak tam dostaneme 
Artefakt?Č zeptal se Evans a nacpal si do pusy jeste  vıce jıdla. 
“BuŽ bez obav, dostaneme se tam vrtulnıkem.Č Evansuv hlas 
prozradil, ze je myslenkami –plne  mimo. “Hrom do toho, 
Jenkinsi! Proc  ti to tak dlouho trva?Č 
“ Rekne te mi, co se vc era stalo s vami a s Artefaktem.Č 
Andrews hodil pohledem po Samante  a dal se ve noval pojıdanı 
mıchanych vajec. Samantha nejiste  popisovala svuj zazitek. 
“Vide la jsem obraz jeho domovská zakladny.Č 
“A my jiz vıme, ze je to asi tri mıle vychodne  protoze... protoze 
jsi vide la obrazek... c eho vlastne ?Č zeptal se Andrews. 
“Nezvykláho skalnıho –tvaru.Č Zdrahave  odpove de la 
Samantha. Jejı schopnosti byly zpochybnovany a 
zesme snovany po cely zivot takze se stala odbornıkem v 
odhalovanı toho, c emu sama rıkala “ podrazkyČ. Vycvic ilo ji to 
ve schopnosti vypoc ıtavá mlc enlivosti i mezi svymi kolegy z 
ACIO. 
“Taká vide la jeskyni...Č 
“Konec ne !Č Evans prerusil Emily v puli ve ty. Posadil se a 
sledoval malou obrazovku, chranıc ji rukou pred rannım 
slunec nım sve tlem. Tise pohyboval rty a c etl doruc enou 
zpravu: 
 
0527 - 0921: NERUDA BP ID'ED @ NML0237/L0355. 3.27 
KILOMETERÉ  OD VASI SOUCASNÝ POZICE. HRANICE 
POHYBU NEGATIVNI. Z IVOTNI FUNKCE NEDOTCENÝ. 
ZJISTENO KRAJNI VYCERPANI ORGANISMU. 
 
Evans okamzite  naspulil rty a odpove de l do pageru: 
“Dalsı akce nenı zapotrebı. Sledujte a informujte o zme nach. 
Vse je v poradku. Konec.Č 
“ Je na mıste  a spı,Č Evans se vubec nesnazil zakryt zklamanı. 
Podıval se na hodinky. “Pripravme se. Vrtulnık zde bude do 
patnacti minut.Č Pak bez dalsıho slova odesel. Emily se 
podıvala na Samanthu, jakoby hledala v jejıch oc ıch vysve tlenı, 
ale ona jenom hlede la na hreben na vychode  s myslı uprenou 
na –kol, ktery ji c ekal. 
“Nevıs jestli si vzal svuj spacı pytel?Č zeptala se Emily. 
“Nevzal,Č odpove de l Andrews. “ lezı tam netknuty.Č 
“Nedokazi si predstavit Nerudu, jak spı v pousti bez spacıho 
pytli,Č rekla Emily, “ natoz bez svá rannı kavy. Ne co nenı v 
poradku.Č 
“Myslıs, ze je rane n?Č 
“Nevım, ale ne co se de je.Č Otoc ila se k Samante . “ Jak to cıtıs?Č 
Samantha se podıvala na Emily s pochopenım.  
“ Je v poradku. Cıtım to.Č 
“To je vsechno, co mi reknes?Č 
šTo je vs echno, co vım.�  
“Necıtıs, jestli mu nehrozı nebezpec ı?Č 
“Ne.Č 
Emiliin oblic ej se viditelne  uvolnil. 
“ Jestli chceme jet s Evansem, musıme si pospısit.Č 
“K c ertu, myslım, ze jedna ve c je jasna. Neruda je dost chytry, 
nez aby se vystavil nebezpec ı.Č rekl Andrews uklidnujıcım 
hlasem. Posbıral papırová talıre do plastováho odpadkováho 
pytle a podal ho Emily. “Kazdopadne  musım za pe t minut 
rozebrat stan, jehoz postavenı nam dvema zabralo pul hodiny. 
Rade ji pobe zım. Uvidıme se za deset minut.Č 
V Andrewsove  mysli se objevil c ervık pochybnostı o c istote  
profesnıho vztahu Emily a Nerudy. To nebyl matersky instinkt, 
ktery predvedla ohledne  moznáho Nerudova stavu. Vypadalo 



 20 

to jako touha zamilovat se a jejı poslednı otazka to - alespon 
podle Andrewse - pouze potvrdila. 
Emily trpe live  c ekala na hrane  pratelstvı jestli jı Neruda 
poskytne znamenı, která by vyslo vstrıc jejım citum. Cekala tak 
vıc nez dva roky ale nedostala jasny signal. Za tu dobu se 
v jejich vztahu táme r nic nezme nilo, ale rıkala si, ze trpe livost 
prinası ruze. Krome  toho, neme la jinou volbu. 
Po tom, co se jejı prvnı manzelstvı rozpadlo, stala se pred muzi 
opatrne jsı - snad dokonce vyplasene jsı. Pak kvuli rakovine  
prisla o uc itelská mısto na Cambridgi. V prube hu jejı roc nı 
rekonvalescence jejı sebeve domı kleslo táme r na nulu. Cıtila se 
–plne  odvrzena a osame la, kdyz se Neruda objevil z c ista-jasna 
a nabıdl jı praci a novy zivot. V mnoha ohledech byl jejım 
zachrancem. Bala se mu prılis priblızit, aby se jı nezac al 
vyhybat. A tak c ekala, ale trpe livost jı postupne  dochazela. 
 

* * * 
 
“Poslednı moznost, chces jıt pe sky, anebo se tam zavázt?Č 
Evansuv hlas byl v revu vrtulnıku sotva slysitelny. Do vlasu a 
do kuze se jı zakusovali zrnka pısku, jako krvezıznivá pısec ná 
blechy. Emily se konec ne  odhodlala k letu. 
“ Jenom jsem myslela, ze bychom me li ne koho poslat pe sky, 
kdyby se nahodou vracel po svych vlastnıch stopach.Č 
Posadila se na sedadlo vedle Evanse se zamrac enou tvarı. 
“Podstatná je,Č zac al Evans, “ aby jeste  spal, nebo abych dostal 
aktualizaci jeho pozice.Č 
“ Jak najdeme jeho stopu, kdyz pristaneme?Č zeptala se Emily. 
“Ta ve c de la vıtr o sıle vichrice.Č Mavala rukama ve vzduchu 
aby zduraznila svou nespokojenost. 
“Podıvej, pristaneme pul kilometru vychodne  od jeho pozice a 
kilometr zpe t. Souhlasıs?Č Evans sklonil hlavu a dıval se na ni 
ponad bryle, která si nasadil, aby se podıval do mapy. Byl si 
ve dom, ze bryle mu dodavajı panovac ny pohled. 
“Dobra.Č Opakovala Emily tise. 
O par sekund pozde ji Collin ukazal na vysokou skalnatou ve z, 
trc ıcı z teránu. Vypadala velice tajemne . Tyc ila se proti 
vychazejıcımu slunci a vypadala jako stoh mincı, ktery se 
chysta spadnout pri pouhám zavanu dechu. 
Vrtulnık byl na planovaná pozici za necelych pe t minut. Emily 
po celou dobu nespustila z oc ı skalnaty terán, zatımco Evans 
byl zame stnan sledovanım mapy. Samantha zavrela oc i 
viditelne  neklidna z hluc ná jızdy, nebo snad aby nemusela 
konverzovat s Andrewsem. 
Druhy pilot se objevil v jejich kabine  a rekl jim ze se chystajı 
pristat na mıste  prımo pod nimi a aby se vsichni pripravili k 
vyskoc enı. 
Samantha cıtila, jak se jı zveda zaludek a zasklebila se pri 
nahlám vykyvu stroje. 
Rychle vyskakali z vrtulnıku, Evans jako prvnı, pomahajıc pak 
ostatnım v bezpec nám vystupu. Druhy pilot podal Evansovi a 
Collinovi par batohu a pak opatrne  i hlinıkovy kufrık. 
“Budeme c ekat v zaloze dokud se neozvete, jinak sem 
priletıme v osmnact hodin. Mnoho ste stı.Č 
Evans mu zamaval na znak ze rozumı a vrtulnık se vznesl a 
spe chal pryc  jako velky brouk. Najednou je obklopilo poustnı 
ticho. 
“Tak, kde by mohla byt jeho stopa?Č zeptal se Andrews. 
Pone kud se zarazil nahlou intenzitou sváho hlasu. 
“Nez zac neme, je treba, abychom si od táto chvıle uve domili 
ne kolik predpisu,Č Evans otac el hlavou aby zıskal prehled o 
krajine , jakoby hledal orientac nı body. 
“Za prvá, veskera komunikace bude probıhat skrze mne. Za 
druhá, jestlize objevıme ne co zvlastnıho - jako naprıklad 
domovskou zakladnu Artefaktu - provadıme pouze pruzkum. 
Zabezpec ıme mısto a nebudeme ho zkoumat. Rozume li jste?Č 

Vsichni prikyvli protoze Evans otac el hlavou a hledal odezvu u 
kazdáho. 
“A dodrzujte pitny rezim. Pravidelne  budeme zastavovat k 
odpoc inku. Jestlize ne kdo bude potrebovat c aste jsı prestavky, 
aŘ se vc as ozve. Jinak budeme pokrac ovat v pochodu.Č 
Evans se podıval na zapad; chrıpı se mu rozsırilo, jako 
loveckámu psovi, ktery zave tril svou korist. 
“Mame jeho souradnice, zac neme tedy odsud zapadne -
jihozapadnım sme rem, dokud nenarazıme na jeho stopu. V 
poustnım pısku by neme lo byt te zká ji najıt.Č 
“A co Samantha?Č zeptala se Emily. “Nemohla by pomoct?Č 
“Zkusme to nejdrıve staromodnım zpusobem,Č odpove de l 
Evans. “ Jestlize nenajdeme stopu do dvaceti minut, zkusıme 
jiná moznosti - treba dalnovidce.Č 
Andrews se dlouze napil ze svá lahve a podıval se na Evanse. 
“ Jestlize opravdu chces vyzkouset staromodnı metody, co tak 
zarvat na okolı z plnych plic?Č 
“Najdeme nejdrıv jeho stopu. Pak muzeme rvat.Č zasmal se 
Evans a krac el sme rem k souradnicım, která naznac oval 
Neruduv otisk te la. Andrews si upravil batoh a ude lal to, co 
nejvıc nesnasel: nasledoval Evanse.  
Skaly byly sve tle skoricová barvy a od vychazejıcıho slunce 
byly zbarveny nac ervenalym odstınem. Vzduch se ani 
nepohnul a chuze nızkym poustnım porostem je rozehrala 
natolik, ze ve vestach jim bylo pone kud teplo. 
Po deseti minutach chuze objevil Collin prvnı stopu. 
“Neruda!Č zarval Evans okamzite  do trychtyre z dlanı, ktery si 
prilozil k –stum. Opakoval volanı ne kolikrat ve sme ru, kterym 
stopy pokrac ovaly, ovsem bez jakákoliv odezvy. Jeho volanı 
doprovazela slaba ozve na, ale nic, co by se podobalo Nerudove  
hlasu. Emily to zkousela taká, ale se stejnym vysledkem. 
“Co kdyz je rane n?Č zeptala se Evanse. “Neruda nezvykne spat 
v pousti bez spacıho pytle. Ne co se mu stalo.Č Ztisila hlas do 
sepotu. “A to nenı dobrá.Č 
“Nevıme to jiste ,Č argumentoval Evans. “ Jeho zivotnı funkce 
byly v poradku. Jsem si jist, ze pouze spı.Č 
“Proc  nam tedy neodpovıda?Č 
“PojŽme po stope  a dozvıme se to,Č primlouval se Collin. 
“Nema smysl postavat tady a uvazovat.Č  
Collin byl velice stıhlá postavy, kolem c tyriceti pe ti let, s 
c ervenohne dymi vlasy, s prosedive lymi skranemi a jednım 
sedivym pramınkem vlasu na temeni. Dlouhá postavanı mu 
oc ividne  nesve dc ilo, jako kdyby jeho tenká ptac ı nohy nebyly 
schopny dlouho unást vahu jeho te la. 
“Neruda!Č zarval Evans jeste  jednou, netrpe livy, ze odpove dı je 
mu pouhá ticho. 
“PojŽme ho vzbudit,Č rekl. 
Sledovali stopu az ke skalnı formaci, kde se jim zac ala 
postupne  ztracet. Ude lali rojnici, ale stopa se presto ztratila. 
Otisky bot pak jiz nenasel nikdo. 
“Musı byt ne kde v te chto skalach. Mozna je zde ne jaka rımsa, 
nebo jeskyne .Č TeŽ Evans rval na zbytek tymu. “Hledejte 
otvory ve skalach.Č 
Emily cıtila v jeho hlase rostoucı obavy. Ve vzduchu bylo cıtit 
nape tı. Kazdy si byl ve dom, ze mimozemska zakladna muze 
byt v blızkám okolı. Mozna je to mısto dosud pouzıvano. 
Nerudovo zmizenı zpusobilo, ze vsichni cıtili blızkost hrozıcı 
zahuby, nebo objevu. 
“Nasla jsem stopu,Č zvolala Samantha. “ Je stejna, jako ty 
dalsı... myslım.Č Poklekla poblız stopy a hulkou ji ukazovala 
vsem. 
“Dobre,Č poznamenal Evans. “TeŽ vıme, kterym sme rem se 
vydal.Č 
Vytvorili rozevreny tvar siroky kolem pe t metru a pomalu 
krac eli vpred. 
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“NERUDA!Č zvolala ope t Emily. Vzhledem k tomu, ze byli v 
hloubce kanonu, ozve na byla daleko silne jsı. Priblızili se k 
masivnı kamenná zdi, ktera se tyc ila kolem c tyriceti metru 
kolmo vzhuru. Opatrne  krac eli vpred a sledovali terán, jako 
bezpec nostnı kamery. 
“Myslım, ze jsem nasla dalsı stopu,Č rekla Samantha, “ ale 
nejsem si jista.Č 
“ Jakoby zmizel do táto skalnı zdi,Č rekl Andrews. “Proc  by 
sem sel?Č Nenı to ta skala, kterou jste vide li ve svá vizi?Č 
Ukazal na stıhlou kamennou ve z, ktera se tyc ila asi sto metru 
za nım. 
“Vypada to jako stopa, ale nenı to jistá. Naneste stı zde nenı 
vıce pısku nebo ste rku.Č Evans privrel oc i, jakoby se snazil 
soustredit se na Nerudovu polohu. 
“ Je ne kde tady. Cıtım ho. Nespı, je urc ite  vzhuru.Č Evansuv 
hlas zne l vzdalene , jakoby mluvil pro sebe. “Myslım, ze je 
uvnitr.Č Ukazal rukou prımo dopredu na skalnı zeŽ kanonu. 
“Kdyz je tam, jak se tam dostal?Č zeptala se Emily. 
“Musı tady byt otvor. Hledejme ho. Ne kde tady musı byt.Č 
“Mozna bychom mohli pouzıt Artefakt,Č nabıdla Samantha. 
“ Jestlize je to navade cı zarızenı a my jsme tak blızko...Č 
“Nejdrıve najdeme Nerudu,Č zavrc el Evans, “ o zakladnu 
Artefaktu se budeme starat pozde ji.Č 
“Ale co kdyz je to jedno a to stejná mısto,Č rekla Samantha 
vahave . 
“Pochybuji.Č Evans se svym ocelove  sedym pohledem strnule 
prohlızel kamen. “ Jak k c ertu by mohl najıt zakladnu bez 
Artefaktu? A to jeste  v noci.Č 
“Nevım, ale jak jsem tedy vc era vec er mohla ve de t, jak mam 
Artefakt vypnout?Č 
Samanthina slova se vznasela v c erstvám rannım vzduchu 
obklopeny hlubokym tichem, jako souostrovı v tyrkysovám 
mori. 
“Dobra, nejdrıve budeme hledat otvor... a kdyz do deseti minut 
nic nenajdeme, zkusıme Artefakt.Č 
“Proc  nenechame Samanthu, aby zkousela svá kejkle s 
Artefaktem, zatımco budeme hledat vchod do tá proklatá 
hory?Č 
Evans si povzdechl. Podıval se na Emily a Collina aby odhadl 
jejich reakci na Andrewsuv navrh. 
“Emily, podıvas se tamhle. Colline, zkus to tam za temi –tesy. 
Andrewsi, vezmi si ten vyc ne lek hned za temi zakrslymi 
stromy. Ja si vezmu stred masivu abych byl blızko Samanthy 
kdyby se ne co stalo. Jestlize uvidıte ne co, co se i vzdalene  
podoba otvoru, okamzite  mi to hlaste.Č 
“Porad nechapu, proc  si myslıs, ze je vevnitr.Č Andrews si 
opovrzlive  me ril masivnı kamennou zeŽ, pred kterou stali. 
Mozna, ze se jenom ztratil. Podle jedná stopy bychom...Č 
“Podıvej,Č rekl Evans, ktery ste zı kontroloval svuj hne v. 
“Cıtım, ze je uvnitr. Pro mne je to dostatec ny duvod. Jestlize to 
ale nenı duvod pro tebe, podıvej se ne kam jinam, ale prestan se 
prıt.Č Andrews se dıval na zem a predstıral, ze zkouma stopu. 
“PojŽme.Č Evans se vydal pryc  a pak se nahle zastavil a 
podıval se na Samanthu. 
“Myslıte, ze vas tady mohu nechat s tımto?Č ukazal na kufrık. 
“Ano, urc ite . Vım, ze budu v poradku.Č Vykouzlila chaby 
–sme v a smırila se s tım, ze zustane s Artefaktem sama. 
“Budu pryc  pouze chvilku. Volejte, jestli budete ne co 
potrebovat.Č 
“Mnoho ste stı,Č prinutila se vydechnout a sledovala, jak se 
vydavajı kazdy k pride lenámu –seku. Emily poc kala, dokud 
ostatnı neodejdou. 
“Samantho,Č rekla tise, “ chystas se dalnovidecky kontaktovat 
Nerudu?Č 
“Nemyslım, ze by to bylo zapotrebı. Evans vı, ze je uvnitr. Ma 
bezpec nostnı stupen c . 14. Nebudu se s nım hadat.Č 

“Nejsou dokonalı,Č rekla Emily. “Taky jsem slysela o jejich 
psychickych schopnostech, ale myslım, ze by bylo vhodná ho 
kontaktovat, kdyz uz pro nic, tak abychom alespon potvrdili 
Evansovy predpoklady.Č 
“Mohu to ude lat,Č nabıdla se Samantha. 
“Dıky, jsi zlatıc ko.Č 
“Nemas zac ,Č odpove de la Samantha, schovavajıc –sme v. 
“Ach, mimochodem, pamatujes, jak se vypına Artefakt, kdyz 
se uvede do c innosti?Č 
“To nevım, ale myslım, ze tak, ze mne nechas vypnout ho. 
Krome  toho, myslım, ze to teŽ jiz vım. Cıtım, jakoby se teŽ ke 
mne  choval jinak.Č 
“Doufam, ze mas pravdu,Č Kdyz ji Emily mıjela, zlehka ji 
poklepala po rameni, ve snaze zıskat informaci o mıste  
Nerudova pobytu. Me la rada Samantinu plachou, citlivou 
povahu. Pripomınalo jı to sebe samou pred ne kolika lety. 
Predtım, nez dostala rakovinu.  
Pred nimi se vynorila kamenna zeŽ, ktera je stınila pred 
slunec nımi paprsky a vzbuzovala smysl pro nadzemskou krasu 
a mystárium. Ve stınu byl vzduch porad chladny, ale –plná 
bezve trı ho c inilo snesitelnym i bez kabatu. Kameny, která se 
utrhly v prube hu ve ku z gigantická kamenná zdi me li velikost 
malych domu. Bylo snadná predstavit si, jak to vypadalo, kdyz 
padali dolu, jako ledovce do more. 
Samantha byla zame stnana nasazovanım Replaye a 
pripravovala se na setkanı s Artefaktem. Pri dalnovidecká 
seanci uprednostnovala praci o samote . Jediná, co potrebovala, 
byl datovy vstup, v podobe  obvyklych patracıch souradnic a 
c asováho ramce. Kdyz ale o parametrech hledanı ve de la prılis 
moc, byvala pak máne  presna ve vysledcıch. Branson nazval 
ten jev “ svazovanı prızrakuČ. Predpokladal, ze prılis mnoho 
znalostı o predme tu hledanı ne jakym zpusobem komplikuje 
volny tok psychická energie. Samantha to zazila pouze jednou 
a teŽ byla v podobná situaci. Znala predme t, mısto a cıl 
hledanı. Pri ve domı bylo te zká nechat tyto ve domosti byt a pri 
dalnovidecká seanci pouze nahlızet obrazy a slyset zvuky, 
která na ni doláhaly. Ty obrazy byvajı velice choulostivá a 
krehká. Vyzadujı, aby je Samantha –plne  vstrebala. Jinak se 
rozptylı drıve, nez budou pochopeny a budou schopny 
zaznamu do Replaye. 
Nasadila si snımacı zarızenı, kterou laskyplne  nazyvali 
“ ohlavkaČ nebo “mozkova ulitaČ a pak otevrela kufrık. Artefakt 
byl zticha. Prekvapilo ji to. Mozna ho vypnula natrvalo. Nebo 
mozna, ze jeho –kol skonc il vc era vec er. Pec live  si ho 
prohlızela, dotykala se ho tak opatrne , jakoby to bylo 
novorozene . Zapnula Replay, nastavila jeho citlivost, posadila 
se do indianskáho sedu se zkrızenymi nohami a zavrela oc i, 
jako kdyz masivnı dvere vypnou hluk rusná ulice. 
Na poslednı chvıli se rozhodla, ze v seanci nebude hledat 
Nerudu, ale domovskou zakladnu Artefaktu. Napadlo ji, ze 
Neruda by mohl byt prave  tam a takto by zabila dve  mouchy 
jednou ranou. Za okamzik se jı na obrazovce mysli vynoril 
obraz. Jejı sáf tomu rıkal “ staticky obraz mozková ulityČ. Kdyz 
se totiz Replay zprovoznil, snımacı zarızenı c asto vytvarelo 
obraz sebe sama v mysli pracujıcıho dalnovidce. Souviselo to s 
elektrickym polem a jeho blızkostı k zraková c asti sedá kury 
mozková. Nicmáne , tento obraz jeste  nikdy predtım nevide la. 
Uvide la tri mlhavá tvary, která vypadaly jako zelená obdálnıky, 
plovoucı v sedohne dám sve tle. Oko jejı mysli se mimovolne  
mhourilo pri pohledu na ony tvary, doufajıc, ze pozna jejich 
skutec ny tvar a –c el, ale bezvysledne . Vypadaly pone kud jako 
vchody, i kdyz si nebyla jista, jestli je to jejich pravy –c el. 
Obdálnıky, vznasejıcı se v prostoru se zac aly otac et, kazdy 
jinym sme rem. Prvnı se otac el svisle proti sme ru hodinovych 
ruc ic ek, druhy se otac el podálne  jako ve trny mlyn a tretı zas ve 
svislá rovine  ve sme ru hodinovych ruc ic ek. Najednou si 
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uve domila, ze Artefakt vydava brum, jakoby byl ne jakym 
zpusobem spojen s obrazem a pohybem, ktery vide la. 
Rozhodla se vyzkouset, jestli to nejsou dvere a priblızila se ve 
svá vizi k predme tum. Jakmile se priblızila, zastavily se a brum 
Artefaktu ustal. Premyslela, jestli nema prerusit seanci, ale ve 
zpusobu, jakym ony obdálnıky pritahovaly jejı pozornost, bylo 
ne co zvlastnıho. Sılu, ktera z nich prystila, predtım nikdy 
necıtila. Bylo to prirozená a souc asne  neprirozená a tento 
protiklad ji pritahoval. 
Samantha natahla ruku aby se dotkla prostrednıho predme tu a 
jakmile to ude lala, jeho tvar se zme nil. Najednou vide la, jak se 
z ne j stava postava c love ka, starsıho vysokáho vousatáho 
muze. Vypadal pone kud jako c arode j a jeho pohled me l 
takovou intenzitu, ze mimovolne  sklopila oc i. 
“Neboj se nas,Č slova naplnila jejı nitro a doznıvala uvnitr jejı 
bytosti jako ozve na. Pripadalo jı, jakoby kazda bunka jejıho 
te la me la najednou usi. 
“My jsme ti, která hledas a která jsi vzdy hledala,Č pokrac oval 
hlas. Zne l panovac ne , ale mırne . “Byla jsi privedena k tomuto 
okamziku, abyste nasli to, co jsme vam zde zanechali. Je to jiz 
na dosah a kdyz zjistıte, ze vase ruce po tom sahajı, uchopte to 
pevne , bez vahanı. Beze strachu. Rıkame vam, ze toto je jedina 
moznost. Jedina cesta kudy jıt.Č 
Slova dozne la. Samantha hlede la na bytost, stojıcı pred nı. 
Postupne  se jejı tvar ope t zme nil na obdálnık. Vznasel se, jako 
zelená, beztvará dvere. 
Instinktivne  promluvila. 
“Co je to, co mame na dosah?Č 
“Cestu do naseho sve ta,Č odpove de l hlas. 
“Do vaseho sve ta?Č Opakovala bezmyslenkovite . 
“ Jestlize pujdete vpred bez obav, naleznete nas sve t. Toto je 
jedina bariára do naseho sve ta, ktera je neproniknutelna.Č 
“Proc  chcete, abychom nalezli vas sve t?Č zeptala se, ve doma si 
toho, ze vypada zmatene . 
“Byli jsme s vasım druhem bytostı od jeho vytvorenı na táto 
planete , kterou vy volate Zeme . My jsme souc astı vası DNK32 - 
zasifrovani do neviditelnych struktur, která obklopujı a 
podepırajı vasi DNK. Nas sve t je ve vas a souc asne  dal, nez si 
vase mysl dokaze predstavit. Najdete nas sve t, protoze 
potrebujete nasi pomoc k tomu, abyste probudili c ast vası 
prirozenosti, ktera je ukryta pred vasım pohledem za jazyky 
vaseho sve ta.Č 
“Skryta?Č zeptala se Samantha. “ Jakym zpusobem?Č Na 
povrchu prostrednıho z obdálnıku se najednou objevil obrazek 
Zeme , obklopená mrızkou ze sve telnych vlaken. Vypadalo to 
jako holograficky film promıtany na jeho povrch. 
“Vase planeta je stredem zajmu mimozemskych bytostı, která 
jeste  neznate. Jsou mnohem vyspe lejsı a nebezpec ne jsı, nez si 
prume rny pozemsŘan dokaze predstavit. Jestlize ma lidstvo 
pokrac ovat v –loze spravce genetická knihovny zvaná Zeme , 
kterou jsme zrıdili a starostlive  kultivovali v táto Galaxii33, pak 
je potreba, aby se branilo pred touto loupezivou rasou.Č 
Obraz Zeme  se zve tsil, jakoby kamera najela detail modrá 
koule, plovoucı v nesmırnám c ernám prostoru. Samantha si 
vsimla ne kolik pulsujıcıch sve telnych bodu. Zdalo se, ze 
oznac ujı strategicka mısta na zemskám povrchu. Jejı pozornost 
pritahla oblast Nováho Mexika, kde uvide la sve telny bod. 
“Unika vam,Č pokrac oval hlas, “ ze vase planeta je souc astı 
vzajemne  propojenáho vesmıru, ktery funguje mimo rızeny 
chaos konstrukcı, nastroju, technologiı a predpisovych 
vynalezu vasich ve dcu. Existuje ne co, co je podstatou c astice a 
vlny, podstatou podve domı, podstatou duchovnı rezonance 
nejve tsıch uc itelu zeme  pric emz tento Jazyk jednoty zustava 
dosud pred vami ukryt. Je zakodovan do vası DNK. My jsme 
ho tam vlozili. Do vası DNK jsme vlozili spouste c e, která by 

me li probudit vasi schopnost prezitı zme n ve vası genetická 
skladbe .Č 
“Proc ? Proc  mame prode lat genetická zme ny?Č Nemohla 
udrzet svou skeptickou otazku, ale jakmile ji vyslovila, 
zpozorovala, ze jejı strach roste. To, s c ım komunikovala, bylo 
neznamá a ve de la, ze duve rovat c emukoliv pri samorızená 
dalnovidecká seanci, byla hloupost. 
“Brzy to zjistıs,Č odpove de l hlas. “Po tomto setkanı pocıtıs 
novou duve ru ve svá schopnosti vhledu. V nasledujıcıch 
tydnech pochyb a strachu bude jeden prvek, ktery te  podrzı. Na 
urc itá –rovni, kterou neznas, jsi holografickou bytostı, ktera je 
vetkana do vsech ve cı a jestlize se dotknes tohoto pocitu, 
probudıs taková frekvence sváho ve domı, která te  povedou do 
naseho sve ta. 
Nemas zadny duvod, abys nam ve rila, presto vıs, ze nase slova 
nemajı jiny –c el, nezli probudit c ast dlouho spıcıho lidstva. 
Jsme Tvurci krıdel. Zustavej ve Sve tle-která-je-Vsım.Č 
Obdálnıky se rozmazaly do nazelenale-zlatáho sve tla, která 
naplnilo jejı vizi. Zvuk Andrewsova hlasu prerusil jejı 
soustrede nı a ope t nabyla svou lidskou vyrovnanost. Chabe  si 
uve domovala, ze ztratila spojenı s nej–zasne jsı sılou, kterou 
kdy vide la. 
 

* * * 
 
Fifteena v jeho sve te  zneklidnovalo jenom velice malo lidı, ale 
Darius McGavin patril mezi jednoho z nich. McGavin byl 
reditelem Laboratore zvlastnıch projektu34 NSA. Sluzebne  byl 
McGavin Fifteenuv nadrızeny, protoze ACIO byla zalozena 
jako utajená odde lenı Laboratore zvlastnıch projektu v dobe  na 
konci c tyricatych let, kdy nabyly dulezitost aktivity 
neidentifikovatelnych látajıcıch objektu. Fifteen tedy podláhal 
McGavinovi. Fifteenuv intelekt a schopnost utajovat byly 
natolik vytrıbená, ze McGavin si vubec nebyl ve dom 
skutec náho rozsahu ACIO, jejı skutec náho poslanı a cılu, c i 
existence Labyrinth Group a jejıho Programu transferu 
technologiı, realizovanáho ve spolupraci s Corteanci. 
Vzhledem k paranoii a technologickámu pokroku NSA to bylo 
skutec ne  mistrovská utajenı. 
Fifteena ale opravdu rusily McGavinovy nenadalá, kratkodobá 
navste vy, která me ly jediny –c el: zamást vazná problámy pod 
koberec. Tyto vazná problámy c asto predstavovali zve sti o 
tajnych iniciativach ACIO sme rem k vojensko-prumyslovámu 
komplexu, c i k soukromym obchodnım partnerum. 
Fifteena trapily tyto prepadovky jako hemeroidy. McGavin byl 
arogantnı a navıc byval mimoradne  spatne  informovan; a to 
byla kombinace, kterou Fifteen dokazal snaset pouze v malych 
davkach. V dobe  zavaznych schuzek s McGavinem si obvykle 
dohodl sárii naláhavych jednanı. Kdyz me l ste stı, po pul hodine  
se McGavin vracel zpe t do Virginie. V jedenact se ozvalo 
zaklepanı na dvere, která mu pripomne lo, aby nasadil strojená 
veselı hosta na snobská party. Zada ho trapila vıce, jako 
obvykle, presto nikdy neuzıval prasky od bolesti. Kdyz krac el 
ke dverım se svou bılou hulkou v ruce, naposled si zkousel svuj 
svatec nı –sme v. 
“Darie, jak rad te  vidım.Č 
“Taky te  rad vidım.Č odpove de l McGavin. “K c emu ti je ta 
hulka? Snad jsi nezestarl, nebo jo?Č smal se, kdyz prochazel 
kolem Fifteena. Bez nabızenı se posadil ke konferenc nımu 
stolku. Postavil aktovku na zem a nasoukal se do pripravená 
zidle. Pak si promnul rukama svou holou hlavu. 
“Ne kolik tydnu mne jiz bolı zada. Ta hulka„  dobra, mam ji k 
tomu, abych vzbuzoval politovanı.Č Fifteen se zdvorile 
usmıval, presne , jak me l nacvic ená. McGavin byl zvlastnı 
kombinacı technickáho gánia a lstiváho politika. Promoval na 
Akademii vojenskáho letectva v roce 1975, jako nejlepsı ze svá 
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trıdy. Pak promoval jako strojnı inzenyr a pak studoval 
kvantovou fyziku na Yale. Byl dokonalym studentem, obdaren 
schopnostı vycıtit sklony svych profesoru a reagovat na ne  ke 
svá vlastnı vyhode . NSA ho zame stnala kdyz mu bylo pouhych 
dvacet tri let a on okamzite  uchopil svou prılezitost v 
Laboratori zvlastnıch projektu. 
Trvalo mu pouhych jedenact let, nez se stal jejım reditelem. 
Kdyz McGavin uchopil ote ze SPL35, Fifteen byl jiz osmnact let 
vykonnym reditelem ACIO. Jenom ste zı dokazal hrat 
podrızenáho lınámu frackovi, jak o nem c asto mluvil v 
Labyrinth Group. 
“Tak rekni mi, co te  sem privadı,Č zanotoval Fifteen, kdyz se 
McGavin usadil. Jeho hlas me l takovy ton, ze McGavin 
mimovolne  couvl, jako skolac ek vyvolany uc itelem pred tabuli. 
“Vlastne , myslel jsem, ze mi vysve tlıs, co je toto?Č McGavin 
otevrel malá sklene ná pouzdro, ve kterám me l elektronická 
zarızenı velikosti a tvaru naprstku. Fifteen okamzite  poznal 
jedno z malych zarızenı pro odposlouchavanı telefonnıch 
hovoru, pochazejıcıch z ACIO. Zarızenı slouzilo k stavbe  
takzvanáho 'odposlechováho plotu'36. 
Fifteen si nasadil svá bifokalnı bryle, vzal zarızenı do ruky a 
podrobne  ho zkoumal. 
“Pripada mi to jako odposlech. Mohl bych zavolat ne koho z 
nasich odbornıku, aby to rozebral...Č 
“Tento tyden se prihodily dve  zajımavá ve ci, která mi nesedı.Č 
McGavin se zatvaril vazne  a jeho hlas se zme nil v sepot. 
“Za prvá, profesor z novomexická Univerzity ude lal 
mıstoprısezná prohlasenı, ze byl agenty NSA prinucen, aby 
vratil nezvykly predme t, ktery byl pred par dny nalezen 
studenty na vylete . Za druhá, mame dukaz, ze v poslednıch 
dnech byly z ACIO do Nováho Mexika vyslany dve  expedice a 
to na mısto, která je pouze ne kolik mil od mısta objevu onoho 
predme tu. Jedna mise odlete la vc era.Č 
McGavin se odmlc el, odhadujıc Fifteenovu rec  te la, pric emz 
hledal jakákoliv stopy, která by prizdobily jeho analyzu. 
Fifteen si daval pozor, aby se neprozradil a c ekal, ze McGavin 
bude pokrac ovat. 
“A potom, dnes rano nasi agenti ove rovali profesorovo tvrzenı 
a provedli rutinnı prohlıdku jeho bytu a kancelare. Pri nı jsme 
nasli sedm te chto zarızenı. Vypadajı podobne , jako nase, ale 
jsou, alespon podle nasich elektrotechniku, dokonalejsı.Č 
“A ty si myslıs, ze je zde souvislost mezi misı ACIO do 
Nováho Mexika a profesorovym mıstoprıseznym prohlasenım, 
ze?Č Fifteen vypadal dotc ene . McGavin prikyvl. 
“Podıvej, jenom mi rekni, co se de je. Zatracene  dobre vıs, ze 
mas vsechny aktivity hlasit, jinak jsem nucen si myslet, ze tady 
darebac ıs. Znas predpisy pro tyto situace. Takze mi teŽ prımo 
rekni, co se tady k c ertu de je?Č 
Fifteen odsunul kreslo a nemotorne  se postavil. S hulkou v ruce 
se belhal k jeho stolu a vzal sebou velky poradac . Praskl jım na 
stul prımo pred McGavina. 
“Zde je vsechno, co vıme.Č 
McGavin otevrel poradac  a zac al prohlızet ne kolik dokumentu. 
“Nemuzes to prozkoumat?Č 
“Nemuzeme dostat nic z tá proklatá ve ci. Je to pevne  uzavrená. 
Tak pevne , ze jsme z toho –plne  zmateni. Poslali jsme do 
oblasti dva ve decká tymy v domne nı, ze najdeme jeste  ne co.Č 
“A...?Č 
“Dosud nic.Č odpove de l Fifteen. 
McGavin znovu zapıchl oc i do dokumentu. 
“Proc  jsi to nehlasil?Č 
“Nebylo co hlasit. Provadıme ten vyzkum pouze c tyri dny...Č 
“ C tyri dny je dlouha doba, prıteli, v táto branzi to muze 
znamenat cely zivot.Č 
McGavin odlozil slozku. Prsty se nervozne  pohraval s 
plastovym stıtkem s napisem “Ancient Arrow37“ . 

“Takze, mas mimozemsky artefakt, nazev projektu, privedl jsi 
toho profesora k sılenstvı, zadratoval jsi mu to doma i v 
kancelari, ale podle tebe nemas nic, co bys mi me l nahlasit.Č 
Fifteen pozorne  poslouchal. Ope t nasadil svuj –c astny pohled a 
obtızne  se posadil do svá zidle. 
“Vım, ze mas rad bezprostredne jsı zpusoby komunikace, ale 
nebylo o c em informovat...Č 
“Mas tu zpropadenou mimozemskou ve c! Nejsem sice takovy 
odbornık v te chhle technologiıch, ale jestlize to nejsi schopen 
prozkoumat, pak je to zatracene  dumyslná. Prestoze vıs, ze to 
muze byt zbran, nebo ne jaka sonda. Pracovnı predpisy rıkajı, 
ze jakykoliv dukaz mimozemská technologie musı byt 
okamzite  hlasen SPL. Vıs to zrovna tak, jako ja.Č McGavin 
snızil hlas. “Vıs, ze musım zahajit vysetrovanı. Smrdı to 
utajovanım. Nechci ztracet svuj c as a energii vysetrovanım 
nejproduktivne jsı laboratore kterou NSA vlastnı. Je to velka 
ztrata. Ale nemam jinou moznost.Č 
“Zcela chapu,Č rekl Fifteen. “ Jelikoz jsou potıze, budeme 
spolupracovat vsemoznym zpusobem.Č 
“Muzes zac ıt tım, ze nechas Evanse, aby zkontaktoval Denisu 
Shorterovou, aby sehnala stınováho agenta, ktery bude pride len 
k projektu Ancient Arrow. Kdyz se budeme prımo –c astnit 
projektu, udrzıme komunikaci na lepsı –rovni.Č 
“Ovsem. Zkontaktuje ji hned zıtra.Č 
“Ne, jeste  dnes. Nepotrebuji jakákoliv dalsı prodlevy v 
komunikaci.Č 
“Evans je do zıtrka v teránu. Nema sebou bezpec ny 
komunikac nı prostredek...Č 
“Pak aŘ to ude la Jenkins.Č odpove de l McGavin. “Chci k tomu 
Shorterovou a chci, aby to ude lal ihned. 
Podıvej, vım vse, co se rıka o tvám panstvı, která sis tady 
vybudoval. Vım, ze si rad hrajes a vım, ze mas mocná 
spojence. Ale de lej to, co mas. Ohlasuj, co vıs, standardnı 
cestou. Jestlize jsi vytızen, pak to za tebe ude la Li-Ching. Nenı 
dulezitá, kdo posıla informace. Chci mıt jistotu, ze jestlize na 
slozku napıses jmáno projektu, jejı kopii mi okamzite  posles. 
Ne za hodinu, ale za minutu. Rozume l jsi?Č 
“ U plne .Č 
“A jeste  jedna ve c...Č 
McGavina prerusilo zaklepanı na dvere. 
“Ano,Č zavolal Fifteen. Dvere se pomalu otevrely a dovnitr 
nahládla muzska hlava. “Omlouvam se, ze vas rusım, pane, ale 
mate dalsı schuzku. Do která zasedac ky je mam uvást?Č 
“ Jiz konc ıme,Č rekl Fifteen, “ uveŽ je do Hyloická.Č 
“Dıky, pane.Č 
Dvere se nehluc ne  zavrely. 
“Ne co jsi rıkal...?Č pripomınal Fifteen. 
“Co je tak zvlastnı na tom artefaktu?Č 
“Nevıme, jestli je na nem ne co zvlastnı. Je treba rıct, ze je to 
zcela neprıstupna technologie, je to mozna ostuda, ale jestlize ji 
nemuzeme prozkoumat, jedinou moznostı je ulozit ji do 
depozitare a c ekat, az k tomu budeme mıt vhodná nastroje.Č 
“Vsiml jsem si, ze ve slozce nenı zadny rozbor dalnovideckáho 
posudku. Predpokladam, ze jste provedli dalnovidecky 
pruzkum.Č 
“Ano, ovsem.Č 
“Rad bych vide l zaznam z Replaye, pokud existuje.Č 
“Ovsem.Č 
McGavin se rozhládl po prostorná Fifteenove  kancelari, jakoby 
byl pretazeny. Fifteen ve de l, ze je rozmrzely z toho, ze ma 
ohlasenou dalsı schuzku. 
“Prismahnu ti zadek, jestlize najdu ne co podezreláho. Muzes si 
myslet, ze jsi mimo dosah máho vlivu, ale dovol, abych ti 
pripomne l, ze tvuj rozpoc et podepisuji ja. Tak me  neser.Č 
Pak se McGavin postavil a otevrel svou aktovku. 



 24 

“Predpokladam, ze toto je pro mne?Č Podrzel poradac , ktery 
mu Fifteen predlozil. 
“Ovsem.Č 
“Do pul hodiny budu mluvit s Shorterovou,Č rekl McGavin. 
“Doufam, ze do tá doby jı Jenkins zavola.Č McGavin zavrel 
aktovku, vratil zidli na svá mısto a krac el ke dverım 
doprovazen Fifteenem. McGavin polozil ruku na kliku a 
pohládl na Fifteena. 
“Oktavie, Mam pochybnosti o tvá motivaci a c innosti. A tyto 
pochybnosti... mne zneklidnujı. A kdyz nejsem klidny, stavam 
se paranoidnı. A kdyz jsem paranoidnı... stavam se 
nelıtostnym.Č 
“Co tım chces naznac it?Č zeptal se nevinne  Fifteen. 
“Kdyz se nebudu moci na tebe spolehnout, ude lam ti ze zivota 
peklo.Č 
“Nynı vıs o projektu Ancient Arrow tolik co ja,Č odpove de l 
Fifteen klidne . “Budeme te  lápe informovat. Pouze jsme 
nepomysleli, ze by te  tyto informace natolik zajımaly. Vidım 
teŽ, ze jsme se prepoc ıtali. Jiz se to nestane, ujisŘuji te .Č 
“Modli se, aby se to jiz nestalo.Č 
Potrasli si ruce a rozlouc ili se. Fifteen zavrel za nım dvere. 
Svou hulku polozil na stul a sedl si na stejnou zidli, na která 
sede l predtım McGavin. Zavrel oc i a uvolnil tvar. Rukama 
zalovil pod stolem a vytahl maly, c erny predme t. Pak se Fifteen 
naklonil blıze ke ste nici a usmal se. Vyrusilo ho zaklepanı na 
dvere. 
“Ano.Č 
“Omlouvam se, ze te  rusım, ale byla jsem zve dava, jak dopadla 
schuzka s McGavinem.Č Byla to Li-Ching. Me la na sobe  
c ervenou vlne nou sukni ke kotnıkum a hedvabnou bluzu bez 
rukavu. Havranı vlasy me la sepnutá na zadech do zvlastnıho 
ocasu, ktery drzel dohromady strıbrnou sıŘkou. Fifteen podrzel 
c erny predme t tak, aby ho vide la a usmıval se jako Cheshirska 
koc ka.  
Posadila se na roh stolu vedle Fifteena. U zky rozparek v sukni 
odhaloval jejı slonovinová, dokonale tvarovaná nohy. 
“Soude  z tvá tvare, slo to dost dobre?Č 
“Ano,Č odpove de l Fifteen, “ ale skoda, ze nam neve rı.Č 
Fifteen vzal svou hulku a uste dril elektronická ste nici osudny 
–der. 
“Tentokrat pouze jedna?Č 
“Pouze jedna,Č povzdechl Fifteen. “ C love k by si myslel, ze to 
konec ne  vzda a prestane je sem strkat.Č 
“Pouze ti chce pripomenout, ze te  sleduje a nasloucha,Č rekla 
Li-Ching. “Znas tu strategii, c ım vıc jsi paranoidnı, tım vıc 
chyb de las.Č 
“Chce se mne zbavit.Č 
“Ne, chce zlikvidovat ACIO, jeho utajenı a nezavislost. Nenı to 
zadny hlupak. Vı, ze jediny zpusob, jak pevne  uchopit c innost 
SPL do svych rukou, je integrovat ACIO do sváho odde lenı. To 
je jeho cıl. Vse, co de la, ho k nemu posouva blız.Č 
“Mozna, ze kdyby ve de l co ve skutec nosti de lame, zme nil by 
svá cıle.Č 
“Co tım myslıs?Č 
“Ten zatraceny idiot narıdil vysetrovanı, zdanlive  aby zjistil, 
jestli ne co v projektu Ancient Arrow netajıme. Ale jsem si jist, 
ze jeho skutec nym –kolem je cmuchat v nasich technologiıch. 
V Stevensove  byte  a kancelari nasli odposlech patá –rovne .Č 
“K c ertu!Č Li-Ching se postavila a zac ala se prochazet. 
“Podezrıva nas, ze mame c istá technologie a jim posılame 
jenom ty zrede ná. Toto vysetrovanı se na to urc ite  soustredı. 
Chce dukazy. A kdyz je bude mıt, bude se snazit odstranit 
mne.Č 
“Boze, jaka zbytec na ztrata c asu.Č rekla Li-Ching. 
“On nevı, ze je to ztrata c asu.Č 
“Dobre, pak tedy je prece jen hlupak.Č 

“Nechme ho, aŘ si vysetruje, aŘ sem posle stınováho agenta, c i 
cokoliv, co potrebuje. Evans si vezme na starost toho agenta a 
ty dohládnes na predpisy.Č 
“Dal jsi mu slozku s projektem, kterou jsem pripravila?Č 
“Ovsem,Č Odpove de l Fifteen. “Vypadal, ze ho to presve dc ilo, 
prinejmensım c astec ne .Č 
“Ve tsina z toho je pravda. Nemusela jsem to prılis upravovat.Č 
“Chce pasky z Replaye, která se tykajı Artefaktu.Č Fifteen si 
povzdechl. “Me la bys dat echo Bransonovi, aby na tom zac al 
pracovat. Nez ude la pasek, rad bych vide l jeho scánar.Č 
“ Jasne .Č Hlas Li-Ching zne l vzdalene , jakoby premyslela o 
ne c em –plne  jinám. “Predtım jsi rıkal, ze bys chte l, aby ve de l, 
co tady skutec ne  de lame. Co rıkas?Č 
“Dejme mu dukaz, ze jeho domne nky jsou pravdivá. Nevı nic o 
Labyrinth Group ani o Corteu. Mozna, ze slysel ne jaká klepy, 
ale nic vıce. Ve rı, ze jsme darebaci a ze zatajujeme ne jaká 
technologie.Č 
“Chces, aby Ortman uvolnil ne jaká neskodná c istá 
technologie... naprıklad nase odposlechová ploty?Č 
“Ano, aŘ da dohromady seznam technologiı, bez nichz se 
obejdeme.Č 
“ Z adny problám.Č 
“Chci, aby se McGavin cıtil, jako vıte z. Pak da pokoj a 
vypadne odsud.Č 
“Mas jeste  ne co?Č 
“Stevens je nejisty,Č rekl Fifteen. “Myslım, ze bude potrebovat, 
abychom se mu pripomne li. Souc asne  je potreba postavit u ne j 
odposlech sedmá –rovne .Č 
“A co tak restrukturalizace pame ti?Č 
“ Jiz bylo dost problámu. Kdyby najednou zapomne l, mohlo by 
to pouze zhorsit nasi situaci a upozornilo by to jeho kolegy, 
kterı to jiz ve dı a stejne  tak McGavina. Ne, aŘ ho navstıvı 
Morrison. Jenkins muze instalovat ten odposlech.Č 
“Dobra.Č 
Li-Ching si ope t sedla na roh stolu. Prekrızila nohy a sukne  se 
jı rozevrela. Fifteenova ruka vklouzla dovnitr. Ulic nicky se 
usmal. 
“Zatraceny McGavin!Č Praskl do stolu pe stı. “Nemam teŽ na 
tebe dost c asu... Prave  jsem si vzpomne l, ze potrebuji nutne  
mluvit s Jenkinsem.Č 
Nahle se zvedl a Li-Ching pochopila, ze jejich spolec ny c as 
prozatım skonc il. Polıbila ho na tvare a ne co mu zaseptala do 
ucha. Fifteen pozorne  poslouchal. Prestala septat teprve tehdy, 
kdyz oc ividne  zc ervenal. 
“Prave  kvuli tomu sem chce McGavin instalovat vıce ste nic,Č 
rekla. Zmizela drıv, nez stihl zareagovat. Kdyz se za nı zavrely 
dvere, na chvilku se zarazil a pak si vzpomne l na Jenkinse. 
 

* * * 
 
Evans koutkem oka zahládl ve zdi kanonu zarez. Byl maly, 
vysoky pouze pul metru, ale byl to urc ite  otvor. Chvıli 
vzdoroval myslence, aby zavolal svá kolegy. Namısto toho 
poklekl a nakoukl do temnoty praskliny a ne kolikrat hlasite  
zavolal Nerudovo jmáno. Naslouchal ze vsech sil, kdyz uslysel 
slaby hlas. 
“ Jsem zde. Jsem zde uvnitr...Č zbytek volanı nerozume l. Hlas 
zne l velice naláhave . Ne co nebylo v poradku. 
Hlas vypadal jako Neruduv, ale chybe la mu jeho vitalita. Byl 
rane n. S nejve tsı pravde podobnostı. Evans zarval z plnych plic. 
“Za par minut jsme u tebe. Vydrz.Č Pak se postavil a zvolal 
svuj tym. “Mam ho! Vsichni ke mne !Č Za par minut byli 
vsichni, krome  Andrewse kolem ne ho. 
“Co je s Andrewsem?Č zeptal se Evans. 
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“Nese Artefakt, c ili Malou obludu, jak mu rıka,Č rekla 
Samantha. “Nabıdl se, ze ho prinese.Č Roztahla ruce dlanemi 
nahoru jakoby se stal maly zazrak. 
“Chci jenom ve de t, jak dlouho asi budeme c ekat,Č rekl Evans 
znechucene . “Nemame c as. Colline, ty a ja jdeme napred 
zjistit, kde je. Mozna se chytil v –zkám tunelu. Nechce se mi 
uve rit, ze to ude lal... a jeste  k tomu v noci. Ostatnı budou c ekat 
na Andrewse zde. Vratıme se co nejdrıve - doufam, ze s 
Nerudou.Č 
“Muzu jıt s vami?Č zeptala se Emily. “Nemusıme na Andrewse 
c ekat obe  dve .Č 
Dıvala se strıdave  na Samanthu a Evanse. 
“Dobra, ale buŽ mimoradne  opatrna a drz se te sne  za nami. 
Samantho, volejte na Andrewse, dokud se neobjevı.Č 
“Dobra,Č odpove de la. 
“Doufam, ze kazdy mate svou baterku,Č prohlasil Evans. “ Ja 
beru lano, lákarnic ku a ne jaká jıdlo a vodu. Napada vas jeste  
ne co?Č 
Emily a Collin se podıvali na sebe a potrasli hlavami. 
“Pak tedy pojŽme.Č 
Vsichni tri zmizeli ve ste rbine , jako cestovatelá branou do 
nováho sve ta. Evans sel jako prvnı a kvuli svá velikosti me l 
problám protahnout se skvırou. Povedlo se mu to teprve kdyz 
se zkroutil jako jogın. 
Uvnitr byla pome rne  velka jeskyne  v prume ru kolem dvacet 
metru v jejız vzdalene jsım konci byl temny otvor. Jejich 
svıtilny krajely tmu a osve tlovaly ste ny z hne dáho kamene. 
“Nerudo, kde jsi?Č volal Evans. 
“ Jsem zde,Č bylo slyset slabou odpove Ž. 
“Muzes nas nasme rovat,Č volala Emily. 
“Rad vas slysım...Č odpove de l Neruda. “ Jsem prımo vepredu. 
jde te do otvoru a zustante stat po dvaceti metrech. Tunel se tam 
de lı, drzte se vpravo. Nez vsak ude late dalsı krok, pozorne  
poslouchejte. Je to domovska zakladna38. Nemam pro to jeste  
skutec ny dukaz, ale kdyz pujdete hloube ji dovnitr, uvidıte, ze 
vzhled interiáru se bude me nit. A taká je zde instalovan jejich 
bezpec nostnı systám.Č 
“ Jeste  jednou?Č zvolal Evans. 
“Chodby jsou zabezpec eny ne jakym bezpec nostnım systámem. 
Padl jsem do jedná z jejich pastı, protoze jsem nepredpokladal 
taková zabezpec enı, ale ve rte mi, cely ten prostor muze byt 
plny pastı. Jinak rec eno, buŽte mimoradne  opatrnı.Č 
“A co jeste ?Č zeptal se Collin. 
“Sledujte pomalu mou stopu az ke znaku, ktery je vyryty na zdi 
po pravá strane . Jsem v poradku. I kdyby vam to trvalo hodinu, 
nic se nede je, jenom jde te opatrne .Č 
“Chytil ses do pasti?Č zeptal se Collin. 
“Urc ite .Č 
“Co se stalo? Rade ji bych se od tebe nechal pouc it.Č 
“Kdyz ja nevım, co jsem prave  de lal. Mohl jsem se dotknout a 
pritlac it ne jaky spınac , nebo klopytnout o ne jaky drat, nevım to 
jiste . Vım jenom, ze se to udalo tak rychle, ze jsem nestihl 
uskoc it. Padal jsem docela hluboko, ale nemam nic 
zlomenáho.Č 
“Dobra, zkusıme to. Vyc kej.Č zarval Evans. 
“Neme jte obavy, nikam neodchazım,Č odpove de l Neruda. 
Evans, Collin a Emily vypadali jako sochy, ukotvená v zemi. 
Jejich svıtilny krizovaly podlahu plnou prachu, spıny a kamenı, 
hledajıc znamky jakáhokoliv nebezpec ı a souc asne  Nerudovy 
stopy. Sve tlo obc as natrefilo na zvırecı lebku, nebo kostru 
umıne náho kralıka pod zdı chodby. Vypadaly jako odpadky, 
která vıtr odfoukl k plotu. 
“Myslım, ze ke vchodu do chodby mame volnou cestu,Č 
poznamenal Evans. Pec live  si vybral sme r k chodbe  na 
vzdalenám konci komory. Collin a pak Emily sli te sne  za nım a 

snazili se krac et v jeho slápe jıch. Kdyz vstoupili do chodby, 
zacıtili chladne jsı vzduch. Stezka se pomalu svazovala. 
“Vidıs nase svıtilny?Č zeptal se Evans. 
“Ne, ale za chvıli zjistıte, proc . Jenom pokrac ujte dal, jak jsem 
vam rekl.Č 
Emily se pote sila zjiste nım, ze Neruduv hlas znı hlasite ji. Zdal 
se v pohode  a nevypadalo to, ze by byl bezprostredne  ohrozen. 
Cıtila, ze jeho optimismus roste s kazdym jejich krokem. 
“Snazım se sledovat tvá stopy,Č jec el Evans. 
“To je dobre, ale vyvaruj se máho poslednıho kroku,Č smal se 
Neruda. “ Je skutec ne  hloupy.Č 
“ Je to naposled, co jsem ne kam jel bez komunikatoru,Č vydechl 
Evans. 
“Cela tato vyprava byla naplanovana moc narychlo. Me li jsme 
poc kat,Č narıkala Emily. 
Evans posvıtil dolu –zkou chodbou doufaje, ze najde Nerudu, 
ale paprsek se ztracel v tme , aniz by narazil na cokoliv 
urc itáho. Pak se otoc il k Collinovi a Emily. 
“ Jestlize chodba bude dal takto klesat, pak jde hluboko pod 
povrch. Ochlazuje se.Č 
“Vidıs nase svıtilny?Č 
“Ne. Ale vypne te na chvıli sve tlo,Č navrhl Neruda. “Rozsvıtım 
svá, jestli ho vy neuvidıte.Č  
Zhasli svıtilny a okamzite  je pohltila c erna tma. 
“Tam, myslım, ze asi patnact metru pred nami jsem ne co 
zahládl. Ano, je to urc ite  sve tlo.Č Evans ope t rozsvıtil. Zdi 
chodby byly od sebe asi na tri metry a bylo vide t, ze jsou 
nahrubo vytesaná nastroji.  
“Dobra, Jamissone, vide li jsme tvá sve tlo. Budeme tam tak 
rychle, jak je to jenom mozná. Tvuj hlas slysım jakoby jsi byl 
pod nami. Jak hluboko jsi spadl?Č 
“To nevım jiste . Na chvıli jsem ztratil ve domı - asi tak na deset 
minut. Muj pad potvrzuje i pekelna bolest hlavy, ktera dosud 
trva.Č 
“Dobra, nestarej se, hned jsme tam.Č Evans se otoc il k Emily a 
Collinovi. 
“Zustante te sne  u sebe. Budu svıtit na cestu vepredu. Colline, 
ty sviŘ na pravou stranu chodby a Emily, ty sleduj levou. 
Davejte pozor. Kdyz uvidıte ne co zvlastnıho, okamzite  mi to 
rekne te a zustante stat. Jasná?Č 
I kdyz byl ne kdy Evans drsny, Emily a Collin byli radi, ze je 
vede. Kazdym svym pohybem a zpusobem predstavoval pro ne  
jistotu. Byl schopen zertovat i tehdy, kdyz jinı tuhli strachem. 
Pokrac ovali dolu chodbou, kdyz najednou Collinuv hlas rozrızl 
ticho. 
“Stujte!Č 
Zustali jako primrazenı. 
“Co je?Č zeptal se Evans. 
“Toto je ten znak, o kterám se Neruda zminoval.Č 
Vsechny svıtilny se sebe hly na zdi chodby a osve tlily slozite  
vytesany hieroglyf. ZeŽ zde byla pec live  upravena a pome rne  
hladka aby byla schopna zobrazit i podrobná linie a vzory. 
“ Jak si vysve tlujes ten znak na zdi?Č zvolal Evans na Nerudu. 
“Nic podobnáho jsem nikdy nevide l,Č odpove de l. Jeho hlas 
zne l nepochybne  blıze, ale taká prichazel zdola. 
“ Je podobny znakum na Artefaktu, ale presto se od nich v 
mnoha ohledech lisı. Sleduj muj poslednı krok, blızıs se k 
mıstu, kde jsem skonc il svuj vylet.Č 
O dalsı dve  minuty Evansovo sve tlo naslo poslednı Neruduv 
otisk boty. Bylo vide t, jak zde uklouzl doprava, ale nebylo zde 
ani stopy po dverıch, nebo po vychodu. 
“PosviŘme si na toto mısto.Č Evans soustredil paprsek, jako 
laser na jedno mısto, která chte l osve tlit vsemi svıtilnami. 
“Dobra,vidıte ne co, co by vypadalo, jako dıra nebo padacı 
dvere?Č 
“Zatım nic,Č odpove de l Collin. 
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Emily ukazala na zeŽ u stropu chodby kam mırila svıtilnou. 
“Co je to?Č 
“Vypada to jako ve tranı, nebo ne jaky maly otvor,Č rekl Evans. 
“Mozna, ze kvuli tomu slysıme Nerudu.Č 
“ Jamissone, rekni ne co,Č pobıdl ho Evans. 
“Ne co.Č 
“Bylo by uzitec ná, kdybys prekonal svou obvyklou 
mnohomluvnost,Č rekla Emily laskovne . 
“Dobra, ale varuji vas, muj zivotnı prıbe h do pe ti, c i sesti let je 
pe kne  nudny...Č 
“Mas pravdu, je ho slyset odsud,Č rekl Collin rozc ilene . 
“ Jamissone, to jsem ja, Evans, nasli jsme u stropu ne co jako 
ve trak. Je to mala dıra v prume ru kolem deseti centimetru. 
Taká jsme nasli tvou poslednı stopu, ale nejde poznat, kam jsi 
spadl. Nevidıme zadnou zaruben, ktera by naznac ovala dvere, 
nebo vychod. Co doporuc ujes?Č 
“Mas ne jaky provaz?Č 
“Ano, asi deset metru dlouhy.Č 
“Muzes ho prostrc it pres ten otvor?Č 
“Ano, myslım, ze ano,Č odpove de l Evans. 
“Zkus ho nasoukat do otvoru, kolik pujde. Kdyz budu mıt 
ste stı, uvidım ho.Č 
“V jaká mıstnosti jsi se octl?Č zeptala se Emily. 
“ Je zde vysoky strop, mozna kolem deseti az dvanacti metru, 
ma tri metry v prume ru a strop je klenuty. Je to urc ite  stavba... 
dokonala stavba. Ale nevidım zadná otvory a stejne  jako vy 
nevidım zadná zarubne . Nevım ani presne , jak jsem se sem 
dostal.Č 
Evans balancoval na spic kach a snazil se navláct provaz do 
otvoru. Vypadal pone kud jako obr, c i nesikovna tanec nice. 
Otvor u stropu byl kolem pul metru nad jeho dosahem a provaz 
byl hodne  ohebny, nez aby ho slo protahnout otvorem bez toho, 
aby Evans povyskoc il. 
“Mozna je hloupá tady skakat, ale je to jediny zpusob, jak tam 
ten provaz dostanu. Vy dva stujte bokem. Kdyz tam spadnu, 
Collin pujde pro pomoc. Emily, ty budes drzet hlıdku. Zde je 
muj komunikator.Č podal ho Collinovi  
“Mohl bych te  zvednout,Č rekl Collin. 
“Pochybuji. Jsem pro tebe moc te zky. Krome  toho si 
nemuzeme dovolit, abychom tam spadli oba.Č 
Emily souhlasila. Collin se podobal chodıcı tyc i. 
“Zvedni Collina nahoru,Č navrhla Emily. “Pro tebe bude jako 
pırko.Č 
“Nechce se mi riskovat nas oba, kdyz to mohu ude lat sam. 
Nechte mne, abych to zkusil nejdrıve ja. Kdyz to nedokazi, nic 
se nede je a zvednu Collina. Jde te zpe t asi na pe t metru.Č 
Evans c ekal, az se uklidı do bezpec ná vzdalenosti. Vyskoc il 
dokonale, jako basketbalovy hrac , kdyz dava kos. Provaz 
hladce vklouzl dovnitr. A pak vypadl ven. Evans dopadl tvrde , 
ale bezpec ne . Po chvilce hledanı nasli vhodny kamen, ktery 
uvazali na konec provazu. Pak Evans ope t hodil provaz do dıry. 
Tentokrat tam zustal. 
“Vidıs ne co?Č kric el Evans a tlac il provaz dal do otvoru. 
“Ano, ale musıs tam strc it vıc provazu, abych ho dosahl.Č 
“Nemuzes vysplhat po zdi a uchopit ho?Č 
“Vubec.Č 
“ Jestlize k tobe  dostanu provaz, dovedes se vysplhat nahoru?Č 
“Myslım ze ano, ale nevım, co ude lame dal. Naposled, co jsem 
to zkousel, nebyl jsem schopen protahnout se dırou o prume ru 
deset centimetru.Č 
“Muzeme otvor rozsırit,Č odpove de l Evans, pone kud popuzene . 
“Tedy, vylezes na horu, nebo ne?Č 
“Ano, te sne  pod klenbou jsou kolem dokola ne jaká vystupky, 
urc ite  pomohou.Č  
Evans se otoc il k Emily a Collinovi. 

“Chci, abyste se vratili ke vchodu. Spojte se s Jenkinsem a 
informujte ho o nası situaci. Dostanu Jamissona ven a za dve  
hodiny se sejdeme u vchodu. Kdybychom tam za dve  hodiny 
nebyli, musıte Jenkinsovi poslat bezpec nostnı detaily, aby 
ihned shromazdil vybavenı pro zachranare.Č 
“ Jak chces sam dostat Nerudu ven?Č zeptal se Collin zmatene . 
“Nez cokoli ude lame,Č rekla Emily, “ navrhuji, abychom se 
snazili zjistit, jak se da otevrıt pruchod do tá pasti bez toho, 
abychom tam sami spadli.Č 
“ Je to prılis nebezpec ná,Č vlozil se do toho Evans. 
“ Jestlize je to citlivá na tlak, bude pro otevrenı stac it dotknout 
se stejnáho mısta a pruchod by se me l otevrıt. Mozna ho 
udrzıme otevreny.Č 
“Souhlasım, me li bychom to zkusit.Č rekl Collin. “ Jinak 
nevidım zadnou moznost, jak ho odsud dostat.Č 
“Nerudo, slysel jsi to?Č zeptal se Evans. 
“Ano.Č 
“Co tomu rıkas?Č 
“Ano, Emily a Collin by me li ude lat to, co jsi navrhl ty. Cım 
drıve, tım lápe.Č 
Evans zaseptal. 
“Prosım, teŽ jde te. A dejte pozor, aby jste sledovali stopy, 
kterymi jsme sem prisli. Do dvou hodin budeme venku. Jde te.Č 
Vlnil rukama jako morská vlny. 
Emily a Collin zarazeni krac eli zpe t. Nevide li zadny duvod pro 
Evansuv troufaly prıstup. Bylo to jeste  vıc zarazejıcı, ze 
Neruda s nım souhlasil. 
De lo se ne co zvlastnıho. Ale oni poslusne  splnili rozkaz a 
pripojili se k Andrewsovi a Samante  u vchodu. Uvnitr byli 
pouze sedmnact minut. 
Kdyz jim Andrews se Samanthou pomohli protahnout se 
–zkym vchodem, dennı sve tlo za–toc ilo na jejich oc i. 
“Proc  vam to trvalo tak dlouho?Č zeptal se Andrews. 
“Nasli jsme Nerudu. Je v poradku.Č zac ala Emily. “ Je chycen v 
ne jaká komore, ze která ho bez naradı nedostaneme.Evans 
zustal uvnitr. Bude zkouset dostat ho ven sam, ale kdyz se mu 
to nepovede za... hodinu a pul, musıme volat Jenkinse, aby 
poslal pomoc.Č 
“Me li bychom teŽ zavolat Jenkinse,Č pripomne l jı Collin. 
Collin vytahl Evansuv komunikator a zmac kl knoflık 
“ZAZNAMČ. Pak vahave  promluvil do mikrofonu.  
“Subjekt nalezen. Potrebujeme zachranny tym. Dalsı zprava po 
devadesati minutach. Do tá doby pripravte vyslanı patracıho a 
zachrannáho tymu. V dalsı zprave  posleme presná souradnice. 
Prosım potvrŽte.Č 
Collin si prehral zaznam a spokojen se zpravou zmac kl tlac ıtko 
ODESLAT. Vsichni ve de li, ze Jenkins a Evans nesnaseli 
dlouhá a detailnı vzkazy. 
Bylo ne co po desatá rano a horká poustnı slunce zac ınalo 
zhnout. Andrews postavil nouzovy tabor a pak se vsichni 
usadili a c ekali nez uplyne stanoveny c as. Emily se 
zame stnavala prıpravou kavy na solarnım ohrıvac i. Collin 
hlede l do map a stanovoval souradnice pro zachranny tym. 
“ Je to domovska zakladna, ze?Č zeptala se Samantha Emily. 
“Zda se, ze Neruda si to myslı.Č 
“Vide li jste ne co... ne co nezvykláho?Č 
“Chodby jsou ume le vytvoreny. Na zdi je znak, ktery je 
podobny tem na Artefaktu. Neruda ne jak zahadne  skonc il v 
cele, ktera se podoba ve zenská, ale nenasli jsme do nı z chodby 
jakykoliv vstupnı otvor. Vypada to, jakoby se dematerializoval 
a byl vzat do zajetı...Č 
“Proc ?Č 
“Nevıme.Č 
“Oni ne co chranı,Č rekla Samantha. 
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“Co chranı?Č zajımal se Andrews a pristoupil blıze k Samante . 
“Chci tım rıci, jestli chranı dalsı podobná artefakty, jako je ta 
nase mala obluda?Č 
“ Je to geneticka technologie,Č rekla a vyzne lo to jako 
konstatovanı a otazka souc asne . 
“ Jak to vıs?Č zeptala se Emily. 
“Te sne  predtım, nez Evans objevil otvor v masivu, jsem me la s 
Artefaktem zazitek pri dalnovidecká seanci. Vide la jsem 
obrazy...Č 
“A to„ ?Č 
“ Jako obraz ne c eho, co se podobalo na mimozemsŘany.Č 
“Ouha,...Č zac al Andrews. “ Jak vıs, ze muzes ve rit tomu 
obrazu, ktery ti vlozila do hlavy ta ve c?Č ukazal na hlinıkovy 
kufrık s Artefaktem. “Titız mimozemsŘaná postavili tu 
zatracenou obdobu pasti na mysi, ktera teŽ uve znila Nerudu. 
Nebudı to ve mne  ani spetku duve ry.Č 
Samantha chte la ne co rıct, ale pak se zarazila. 
“ Jezısi, Andrewsi,Č zvolala Emily, “ nechas ji konec ne , aŘ nam 
souvisle rekne co vide la?Č 
Andrews kopl do zve traláho kamene a sledoval, jak se drolı. 
Pohyboval rty, jakoby mluvil, ale nevydal ani hlasek. 
“Chci jenom rıct,Č rekla Samantha pomalu, “ ze obrazy, která 
jsem vide la, byly naprosto odlisná... velice dokonalá... snad 
zobrazujı lidi, ale je docela mozná, ze taká ne co –plne  jináho. 
Zpodobnovaly lidská postavy ale taká geometrická tvary, 
jako... naprıklad obdálnık.Č 
Na chvıli se zarazila, jakoby se snazila na ne co vzpomenout. 
Collin vzhládl od map a pozorne  poslouchal. Samantha 
pokrac ovala: 
“Nebudu predstırat, ze nevım, kdo jsou, ale ten obraz vidım tak 
zretelne , jako vas a je jasná, ze ten obraz nemaloval zadny 
pobuda ani nepochazı od valc ıcıch druhu. Myslım si, ze jsou 
laskavı - snad nam budou i uzitec nı. Ukryli zde ne co, co je 
urc eno pro nas a ma to co do c ine nı s genetikou. Je to vsechno 
souc astı mistrovskáho planu.Č 
“Ovsem vc etne  toho, jak vypekli s Nerudou...Č zamumlal 
Andrews. 
“O Nerudovi nevım nic,Č vysve tlovala Samantha, “ ale jsem si 
jista tım, co vam rıkam. Pravde podobne  zde instalovali ruzná 
ochranná mechanismy aby zajistili, ze to mısto objevıme my a 
ne ne kdo jiny. Je zde ne co dulezitáho a chte jı, abychom to 
nasli.Č 
“Tak ty myslıs, ze uvnitr je ne co... darek od te ch 
mimozemsŘanu, na kterám jsou napsana nase jmána?Č 
Andrews se s tım viditelne  nemohl smırit. Byl jednım z mala 
lidı z ACIO, kterı neme li prirozeny respekt vuc i dalnovidcum a 
jejich praci. Podle ne j byli dalnovidci pouze glorifikovanı 
psychopati. 
“Ano.Č Tise odpove de la Samantha. 
“Colline, dostal jsi jiz ze zakladny ne jakou odpove Ž?Č zeptala 
se Emily. 
“Ano, potvrdili prıjem,Č podıval se na hodinky, “ jeste  sedesat 
osm minut.Č 
“Takze jacı jsou?Č zeptal se Andrews. “Pratelstı 
mimozemsŘaná, kterı prilete li na Zemi pred dvanacti stoletımi, 
hrali si s Indiany a pak ne co ulozili do tá hory, abychom to 
nasli? To bych bral.Č 
“Samantho, nejsou to pouze tvá pocity?Č Zeptal se tise Collin, 
snazıc se zmırnit Andrewsovu posme snou poznamku. “Vlastne  
ani na Replayi nemas nic, nebo jo?Č 
Samantha se zavrte la na velká skale a obema rukama si 
proc esala vlasy. “Ne. Kdyz jsem kontrolovala Replay, nebylo 
na nem nic. Ne jak museli obelstıt jeho zaznamovou citlivost. 
Mozna pouzıvajı obrazovou projekci Artefaktu a je mozná, ze 
jsem nebyla ve stavu dalnovide nı. Ale vnımala jsem ty obrazy 

intenzivne . Myslım, skutec ne  intenzivne  a to vubec 
neprehanım.Č 
“Dobra, ale porad mam v tom zmatek,Č rekl Andrews. “Vide la 
jsi obrazy geometrickych tvaru - myslım, ze jsi rıkala o ne co o 
obdálnıcıch - a z toho usuzujes, ze v tá hore je ukryta geneticka 
technologie. Je to tak?Č 
“Vide la jsem ne kolik obrazu. Jeden z nich byla Zeme , 
vznasejıcı se v prostoru, kterou obklopovala sıŘ ze sve telnych 
vlaken. V ne kterych mıstech, kde se vlakna krızila, jsem vide la 
pulsujıcı jasne  svıtıcı body...Č 
“Kolik jich bylo?Č ptala se Emily. 
“Mozna tri, ne, snad pe t. Nevım to presne .Č 
“Vsimla sis jak jsou rozmıste ny?Č zeptal se Collin. 
“ Jediny, kterámu jsem ve novala pozornost, vypadal, jako by to 
byl zde, v Novám Mexiku.Č zasilhala a na chvıli privrela oc i. 
“Me la jsem neodbytny pocit, ze tuto technologii ukryli na 
tomto mıste ,Č dodala. “Tato rasa ji zde zanechala za urc itym 
–c elem, ale nevım, za jakym...Č Jejı hlas postupne  utichl. 
Vsichni poslouchali tak pozorne , ze ani nezaregistrovali 
Nerudovo –pe nlivá dozadovanı se kavy, která se ozyvalo z 
otvoru ve zdi kanonu. 
“Boze muj, dokazali jste to!Č Zvolala Emily, kdyz uvide la 
Nerudu, deroucıho se ste rbinou ve skale na sve tlo. Slunce teŽ 
rozjasnilo kamennou zeŽ a svıtilo prımo na ne j. Posadil se na 
zem a oslepen nahlou zme nou sve tla si zastınil oc i. 
“ Je mi dobre, ale potrebuji ne co, co by zastınilo ten reflektor...Č 
zazertoval a s oc ima stazenymi do –zkych ste rbin se rozhlızel 
kolem. Emily uvide l jako prvnı. “Nemas nahodou kavu, ze? 
Trestı mi hlava.Č 
Emily se usmala a ve tvari se jı zrac ila sme s –levy, radosti a 
velkáho prekvapenı. 
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Kapitola tretı 

Mimozemska  casova  schra na 
š Vas e vŘdomı je vybrous eno39 k tomu, aby vyja drilo svŘtlo do 
mnoha zpusobu bytı. Je mnoho, velice mnoho vyja drenı, ktera  
jsou obsazena ve vas em svebytnem Ja 40 a kazde z tŘchto 
vyja drenı je napojeno na centrum vŘdomı, jenz je vası pravou 
totoznostı. To, co va s  staroda vny hlas a oci mohou pozorovat, 
vyja drit a multidimenziona lnŘ zazıvat, je ZDE. Toto je va s  
zdroj potravy pro expanzi a zkra snŘnı. 
Zame rte svou pozornost na vasi pravou totoznost a nikdy ji 
nepusŘte ze zretele. Zjistıte, ze kazda dılc ı informace, ktera jde 
vasım sme rem, vam umoznı naladit se na tento hlas a vjem. Je 
to jediny vycvik, ktery potrebujete. Je to lák proti omezenım.Č 
 
Vynatek z textu “Aktivace pame tiČ, dekodovano z Komnaty 7 
Tvurcu krıdel 

 
Cervená skaly zduraznovaly azurovou modr oblohy. Na pozadı 
oblohy nahornı pustiny svıtila nevinne  prirozena Luna. Teplota 
vzduchu, prozarenáho sluncem, byla dostatec na pro tric ka a 
sortky. Kdyz se Evans a Neruda vynorili z hloubi skaly 
kanonu, skupina pruzkumnıku se vzrusene  sebe hla do hlouc ku, 
jakoby je svazovala neviditelna pavuc ina. Emily objala 
Nerudu, zapomınaje udrzovat sluzebnı odstup. Andrews a 
Collin mu trasli rukou a vıtali ho “mezi zivymiČ, zatımco 
Samantha ho pouze sledovala se sirokym –sme vem.  
Kazdy se ptal, jak a kdo ho osvobodil. Evans s Nerudou 
odrazeli veskerá dotazy na pozde jsı dobu. Dulezite jsı bylo 
uspokojit Nerudovy te lesná potreby, ohrat se a nakrmit prazdny 
zaludek. 
Kdyz se vsichni posadili se zkrızenyma nohama kolem maláho 
ohne , ktery Andrews mistrne  udrzoval ve tvemi suchá borovice, 
Neruda zac al vyprave t. Jeho ruce ohrıval salek teplá kavy. 
“ Jediná, co mohu rıct,Č zac al a jeho hlas nabyl introspektivnı 
ton, “ je, ze jsem si po nası poslednı zkusenosti s artefaktem 
minulou noc, vysel na nevinnou prochazku. Pouze jsem se 
chte l dostat na vrchol hrebenu, abych vide l tu kamennou 
strukturu, o která nam vyprave la Samantha. 
“Kdyz jsem se dostal na vrchol a uvide l ji,Č ukazal na strukturu 
prımo za nım, “ prepadl mne najednou neodolatelny pocit 
podıvat se k nı blız. Nebyl jsem unaven, ve skutec nosti jsem se 
cıtil energetizovan. Tak jsem se potuloval kolem ne jakou 
c tvrthodinku... po celou tu dobu jsem ve de l, ze de lam ne co 
hloupáho... a ano, ve de l jsem, ze je to proti predpisum. Ale na 
svou obranu bych uvedl,Č otoc il se k Evansovi, “ ze jsem me l 
dojem, ze postupuji podle instrukcı.Č 
Evans vstal a pozadal Collina o jeho komunikator. “ Jiz jsem to 
slysel, prominte, potrebuji zpravit Jenkinse.Č 
Evans odchazel a mac kal pritom tlac ıtka na komunikatoru. 
“ Jakych instrukcı?Č zeptal se Collin. 
“Muze to znıt divne , ale instrukcı artefaktu. Jsem si jist, ze mi 
ne co zasadil do hlavy.Č odpove de l Neruda. “Nemam pro to 
zadná jiná vysve tlenı.Č 
Nikdo, vc etne  Evanse, by si nedovolil zpochybnovat Nerudovy 
zave ry. V ACIO byl znam svou –zkostlivou presnostı 
pozorovanı a motivacı. Proto jeho prohlasenı nevzbudilo 
zadnou odezvu u Emily, Andrewse, ani u Collina. Pouze 
Samantha znalecky pokyvovala. 
“A to ne co, o c em mluvıs,Č rekla vahave  Samantha, “ bylo 
neodolatelná puzenı najıt jeho domovskou zakladnu. Je to 
tak?Č 

“Ano, ale zasnu, ze mne ne co prinutilo, abych to ude lal. Zda se 
mi to –plne  nepravde podobná...Č 
Andrews se naklonil, prohrabl ohen aby se lápe rozhorel. I 
kdyz nebyla zima, alespon zame stnal svá ruce. 
“ Jak jsi jenom nasel tu dıru do ste ny uprostred hluboká noci? A 
co je dulezite jsı, proc  bys sam sel dovnitr? To bych docela rad 
ve de l.Č 
“Najednou jsem ve de l, kam mam jıt,Č rekl Neruda. “Kdyz jsem 
se dostal ke ste ne  kanonu, presne  jsem ve de l, co mam ude lat. 
Me l jsem ten obraz ulozen v mozku, bylo to... jako mıt dvojı 
vide nı - jeden obraz v hlave , ten druhy jako vne jsı realita - c ım 
blıze jsem byl, ty dva obrazy tım vıce splyvaly v jeden. 
Kdyz jsem uvide l otvor, napred jsem si do ne j posvıtil 
baterkou. V protilehlá ste ne  jeskyne  jsem vide l temny otvor, 
ktery vypadal jako chodba. Vypadal ume le... jakoby byl 
vytvorem c love ka. Po celou dobu jsem myslel na to, ze toto je 
domovska zakladna Artefaktu.Č 
“Vlezl jsem dovnitr,Č pokrac oval, “ a jediná, co jsem mohl 
ude lat, bylo krac et k tomu tunelu, jakoby na tom zavisel muj 
zivot.Č 
“Neme l jsi strach?Č ptala se Emily. 
“Ne. Byl jsem –plne  klidny. Ve svá hlave  jsem me l 
zakodovano poslanı a vse ostatnı bylo vylouc eno.Č 
“Takze, sel jsi tunelem a najednou jsi padl do tá komory?Č rekl 
Collin. 
“Vzpomınas si na piktograf na zdi tunelu?Č zeptal se Neruda. 
“Ano,Č rekli Collin a Emily souc asne . 
“ Jakmile jsem ho uvide l, byl pro mne dukazem. Ten piktograf 
byl stejnáho puvodu - i kdyz vypadal jinak. Vzrusenım jsem 
zrychlil krok. O par kroku dale jsem na ne c em uklouzl a 
padal... muselo to byt kolem sedmi metru, na kamennou 
podlahu... tá samá komory, ve která jste mne rano nasli.Č 
“Dobra, tak nam rekni, jak jsi se dostal ven?Č vysetroval 
Collin. 
“Spoc ıtal jsem si, jak vylázt tak vysoko po ste ne , abych dosahl 
na provaz. Evans mne vytahl nahoru a spolu jsme zve tsili 
ve tracı otvor natolik, ze jsem se skrze ne j protahl ven.Č 
“Ale to je pevna skala, jak jste mohli zve tsit ten otvor... myslım 
tım, jaká nastroje jste pouzili?Č ptala se Emily. 
“Evans me l nuz, dost velky i k porcovanı velryby. Nebylo tak 
te zká zve tsit ten otvor. Ten kamen je pıskovec, zeŽ nebyla moc 
silna, bylo to pome rne  snadná.Č odpove de l Neruda neurc ite . 
Evans prisel zpe t ke skupine  a posadil se oproti Nerudovi na 
velky kamen. V rukou drzel komunikator, sledoval jeho maly 
displej a manipuloval s jednım z jeho knoflıku. Jeho oblic ej 
vypadal nevyrazne . 
Andrews vypadal rozpac ite . “ Jsem ja jediny idiot, ktery 
nechape, co k c ertu se tady de je?Č 
“Nikdo z nas to nechape,Č rekla Samantha, jakoby byla v 
pokoji plnám spıcıch vlku. “ I kdyz v jednom si muzeme byt 
jisti. Ti, kdo vytvorili tento Artefakt nas privedli na toto mısto 
a kdyby to tak nechte li, nebyli bychom tady.Č 
“Mozna mate pravdu,Č Evans te zce polkl. “Ale my jsme zatım 
nic neobjevili. Mame prazdnou komoru a napis na zdi tunelu. 
Pro domovskou zakladnu artefaktu se to zda jako plytvanı.Č 
“Dobra, dobra, jsem pouze máne  chapavy, nez vy vsichni,Č 
rekl Andrews a zamrac il se. “Ale mohl by mi ne kdo rıct, jaka 
je nase pracovnı hypotáza? Chci tım rıct... ze mame snad 
ne jakou pracovnı hypotázu, nebo ne?Č 
Evans mlc el. Neruda hlede l do tvarı kolem sebe. Ve de l, ze 
potrebujı teŽ praváho vudce. A ve de l, ze chte jı, aby to byl on.  
“Artefakt nas sem privedl z ne jakáho zvlastnıho duvodu, na 
ktery jsme jeste  neprisli. Ale urc ite  to souvisı s tım, co se 
skryva ve zdi tohoto kanonu a c ım drıve zac neme hledat, tım 
drıve objevıme duvod, proc  jsme tady.Č 
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“Ale toto mısto je pekelny stroj,Č zvolal Andrews. “ Jak 
muzeme predpokladat, ze ne co najdeme, kdyz jsme chytani do 
pastı?Č 
Neruda ignoroval Andrewsovu otazku a podıval se na hodinky. 
“Mame presne  sedm hodin a trinact minut nez budeme muset 
zpatky k vrtulnıkum.Č 
Neruda se s obtızemi postavil, lehce se predklonil a krev v te le 
se mu prelávala jako sklıc ka v kaleidoskopu. Emily mu 
okamzite  prispe chala na pomoc. 
“Minulou noc jsi toho moc nenaspal, ze?Č zeptala se. 
“To vıs, studena kamenna podlaha hrozne  prodluzuje noc.Č 
Unavene  se usmıval. “Ale má te lo funguje na kavu - a ta byla 
prava, ze?Č 
“Lituji, ale prinesla jsem pouze kavu bez kofeinu.Č 
“K c ertu.Č 
“V lákarnic ce mame aspirin. Chces, abych ti ne jaky prinesla?Č 
“Dıky... dej mi rade ji tri.Č Neruda se otoc il k Andrewsovi, 
ktery si prave  balil svuj batoh. “ Jestlize se chceme vyhnout 
pastım, je treba vzıt Artefakt sebou. Ukaze nam, co mame 
de lat.Č 
“O, vyborne , sáfe,Č Andrews se posadil, aniz zvedl pohled. 
“ ruce mam vytahaná jako opice od ve c náho nosenı tá malá 
potvurky takze, jestli ho vezmeme sebou, najdi si jináho serpu, 
prosım...Č 
Neruda se pouze usmal. Obrazek Andrewse, nesoucıho 
Artefakt v kamenná pustine , klejıcıho na vse podál cesty, mu 
pripadl velice komicky. 
“Mozna, ze ti taky ne co nasadı do hlavy,Č komentoval Neruda. 
“Chci tım rıct, ze kdyz ho poneses celá dopoledne, stavım se, 
ze ti do nı bohová naprogramujı, kdo vı co.Č Ope t se zasmal a 
uchopil kufrık. 
“ Jamissone, ja ho ponesu,Č nabıdl se Evans. “Nespal jsi a ta 
modrina na kyc li taky nevypada nejlıp.Č 
“ Jsi rane n?Č zeptala se Emily okamzite . “Myslela jsem, ze se ti 
nic nestalo po tom padu.Č 
“ Jsem v poradku,Č Odpove de l Neruda. “Evans je pouze velice 
laskavy.Č 
“Tedy pojŽme,Č rekl Evans rozhodne . 
Vsichni si nasadili na zada svá batohy a krac eli tise do tenkáho 
prouzku temnoty, trc ıcıho ze zdi kanonu. Slavnostnı vzhledy 
tvare provazely jejich cestu k otvoru, az se vsichni nahle 
zastavili kolem vchodu. Obstoupili Evanse. 
“Poslouchejte pozorne .Č Evans postavil kufrık na zem a zastrc il 
slunec nı bryle do naprsnı kapsy kosile. “Drzte se pohromade  a 
sledujte slapoty jeden druháho. Budeme odpoc ıvat kazdych pe t 
minut. Nedotykejte se nic eho. Jestlize uvidıte ne co podezreláho 
volejte, jinak buŽte zticha. Nevıme, do c eho jdeme, takze 
zachovavejte nejvyssı opatrnost.Č 
“Co mame v –myslu dokazat za sest hodin?Č zeptal se 
Andrews. 
“Zustat nazivu.Č odpove de l Evans, zatımco sundaval svuj 
batoh a vhodil ho do otvoru. Vypadalo to, jakoby krmil velka 
hladova –sta. Andrews se nervozne  zasmal. 
 

* * * 
 
“Zatracena potvora,Č vyprskl McGavin a praskl sluchatkem 
telefonu. Kabina z kovu a dreva vrhla zpe t kratkou ozve nu jeho 
slov. Ve specialu Gulfstream-541 pulsoval zivot i ve vysce 
pe tatricet tisıc stop a pri rychlosti tisıc kilometru v hodine . 
“Zda se, ze se vam nedarı,Č poznamenal Donavin McAlester 
sedıcı u stolu naproti McGavina. Byl McGavinovym nove  
pride lenym agentem pro ACIO. Donavin se specializoval na 
spionaz a bezpec nostnı technologie a uc il se láta jako polnı 
agent v Rusku. Pred nedavnem rıdil iniciativy NSA ohledne  
monitorovanı ruskych mafiı. V táto funkci spolupracoval 

malem s kazdym vladnım odde lenım, vc etne  CIA, INS, 
Odde lenım Spravedlnosti a FBI. 
“Mozna ze by vam byl vde c ne jsı, kdybyste mu omezil 
rozpoc et, pane.Č rekl Donavin. 
“Nejste prave  plachy, ze?Č McGavin byl jeste  rozparade n po 
svám poslednım rozhovoru. Z ıly na jeho pravám spanku 
vypadaly jako reka Mississippi na satelitnı mape . 
“Vıte, ze teŽ, o tri hodiny pozde ji, se ten hovnival jmenuje 
Shorterova? A to nebyl Jenkins, co volal, ne, byl to podrızeny, 
dva stupne  pod Jenkinsem„  ne jaky Henry. K c ertu!Č McGavin 
vstal a zmac kl knoflık interkomu.  
“ Jak vypadajı c asová –daje?  
“Mıstnı c as 19,35 hodin, pane, c ili asi dalsı dve  hodiny a 
patnact minut,Č ozval se hlas. 
McGavin vypnul interkom a krac el k baru na skotskou se 
sodou. Ve tsinou pil skotskou. 
“Co vıte o ACIO?Č 
Pouze to, co jsem c etl v resersi, kterou jste mi zaslal minuly 
tyden.Č sve ril se Donavin. “Byl jsem v rozve dce dvacet deve t 
let. Nikdy jsem o taková organizaci neslysel ani sproch.Č 
Donavin se zavrte l v kresle a vytahl balıc ek cigaret.Č 
“Nevadı vam, ze si zapalım?Č 
“Ne, jestlize vam nebude vadit má pitı.Č 
Oba propukli v smıch a nape tı v mıstnosti se uvolnilo, jakoby 
ho odval silny vıtr. Donavin me l nakratko ostrıhaná, 
sve tlehne dá vlasy s odstınem do zlatohne da. Byl vysoky, ale 
me l ne jakych deset kilo nadvahy, nejvıce na brise. Nosil modnı 
bryle, jenz mu davaly studentsky vzhled, pres jeho atletickou 
postavu. 
“Musım se vam priznat, pane,Č rekl Donavin, “mimozemsŘaná 
nejsou zcela presne  muj typ... ani bombastická technologie, 
jenz by mohli vyplodit. Jsem odbornıkem v planovanı 
strategická infiltrace neprıtele. A je to o tom, ale myslel 
jsem...Č 
“Takze, kdyz jste c etl ten prehled,Č tvrde  ho prerusil McGavin, 
“myslel jste si, ze mne zajıma vas posudek o mimozemsŘanech, 
technologiıch, anebo o infiltraci?Č 
“To poslednı, pane.Č 
“Dobra, jsem rad, ze jsme si to vyjasnili.Č McGavin se posadil 
se svou sklenicı, mıchajıc ledová kostky plastikovou slamkou. 
O Donavinovi slysel mnoho dobráho a nechte l, aby to vypadalo 
jako pracovnı rozhovor. Ta prace mu byla pride lena bez ohledu 
na to, jestli se mu to lıbilo, nebo ne. 
“Chceme,Č prohlasil McGavin, “ vas dosadit do projektu 
Ancient Arrow, jako naseho stınováho agenta.Č 
“Pane?Č 
“Pouze dnes rano jsem dostal oficialnı nazev tohoto projektu 
ACIO. To je duvod, proc  jste to neme l v prehledu. Vztahuje se 
to k tá taskarici, ktera zapoc ala nalezem neznamáho predme tu 
v Novám Mexiku.Č 
McGavin posoupl slozku, kterou vyndal ze svá aktovky na 
leste ny stul z tresnováho dreva. 
“Ude lejte si kopii.Č Ukazal na faxovou kopırku v rohu. “To 
vam rekne vse, co chte jı v ACIO, abychom ve de li. Jsem si jist, 
ze je to vypreparovaná, ale dozvıte se alespon vıce, nez zatım 
vıte.Č 
Dlouze se napil, zatımco Donavin vzal dokument a zac al ho 
kopırovat. 
“Toto c ıslo ,patnact°,Č ptal se Donavin zady k McGavinovi, 
“ma ne jakou skutec nou moc mimo NSA?Č 
McGavin se usmal nad naivnı otazkou.  
“On ma moc pouze mimo NSA.Č 
Donavin prekvapene  otoc il hlavu. 
“ Jak je to mozná?Č 
“Vy skutec ne  nevıte nic o ACIO, ze?Č 
“Pres dvacet let jsem byl pohrben v ruská mafii, pane.Č 
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“Fifteen byl vyhozen z vysoká skoly, vykopli ho, protoze 
ohrozil pove st profesoru. Je proti jakákoliv autorite , ale je tak 
proklate  inteligentnı, ze ho nikdo nenı schopen zvladnout.Č 
“ Jestlize je tak chytry, proc  se nechal vyhodit ze skoly?Č 
“ Jak jsem rekl, vedl hanlivou kampan. Napsal do skolnıch 
novin c lanek - myslım, ze to bylo v Princetonu - a definoval v 
nem s ve deckou presnostı slabiny svá fakulty. Studenti si ten 
c lanek vysoce povazovali - ne ze by mu ve tsina z nich 
rozume la - ale fakultu rozzuril k neprıc etnosti. Vyhodili ho dva 
tydny potá, az se situace uklidnila natolik, aby jeho odchod 
nevzbudil takovou pozornost.Č 
Donavin porad krmil kopırku dokumenty a bafal pritom z 
cigarety, prilepená v koutku –st. 
“ Jak se takovy vystrednık mohl dostat az na vykonnáho 
reditele ACIO?Č 
“Nevım,Č odpove de l McGavin a prozradil tım omezenost 
sváho poznanı. 
“Nikdo to ve skutec nosti nevı lápe, nez odstoupivsı reditel 
ACIO a to nenı ten typ, ktery by o tom tlachal. Jediná co vım 
je, ze kdyz ho vyhodili ze skoly, zame stnali ho v Bell Labs42 
kvuli jeho pracım v heuristice a poc ıtac ovám modelovanı. Bylo 
mu tehdy pouze osmnact a chybe lo mu pouze par me sıcu k 
zıskanı doktoratu z kvantová fyziky a matematiky.  
Pak pracoval v Bell Labs v jedná skupine , ktera vyvıjela pro 
vladu technologie c erná skrınky. Rıka se, ze zatım co tam 
pracoval, vyvinul navade cı systám pro satelitnı pruzkumná 
systámy, presne  sledujıcı cılená lokality. Konec nym 
zakaznıkem byla NSA. Tak jsme na ne j prisli. Bylo to koncem 
padesatych let.Č 
“Kecate!Č 
“Ne, nekecam.Č McGavin postavil pohar skotská na stul. 
Ledová kostky pri tomto pohybu zachrastily v prazdná sklenici. 
“Podıvejte, ten c love k je neuve ritelne  bystry, ale taká naroc ny. 
Ne jak se dostal k rızenı ACIO a produkuje technologie, která 
pak prodava soukromámu sektoru a jinym vladam za nasimi 
zady.Č 
“Ale jak s tım mohl mıt –spe ch? Nedava to smysl, mame prece 
nejlepsı rozve dnou sıŘ na sve te .Č 
“Ovladanı reality,Č rekl McGavin, “ je zakladem sve tovlady, 
ktera je mnohem tajemne jsı, nez vlada kteráhokoliv jináho 
statu, Severnı Koreu nevyjımaje. Nemluvım zde ovsem o 
Spojenych narodech. A nase rozve dka je urc ena k tomu, aby 
zkoumala tento zaklad. 
“To mluvıte o mafii?Č 
“Ne, ne.Č McGavin chvıli trasl hlavou a pak vstal, aby si nalil 
sklenici. “Mafie je organizovana a utajena, ale je rızena 
relativnımi blbci.Č Nalil si c istou skotskou, bez ledu, c i vody. 
Jeho chuŘová poharky byly jiz velmi znecitliveny. 
“Ne, mluvım o elitnıch plutokratech, kterı provozujı sve tová 
financ nı trhy. To jsou ti, se kterymi Fifteen spolupracuje, jsou 
to ti, kterı majı moc. Nejsou to politiková, mafie, ani ta 
zatracena armada. Tito jsou pouze pe saky v táto sıti.Č 
“ Jak si rıkajı... tato skupina elitaru?Č zeptal se Donavin. 
“Nemajı oficialnı nazev. Ne kdo je nazyva Iluminaty, nebo 
skupina Bilderberg43, ale toto jsou pouze pseudonymy. My je 
nazyvame Incunabula. Opravdu nevıme, jak jsou organizovani, 
ale ve rıme, ze zıskali od ACIO velká mnozstvı technologiı... 
zvlaste  sifrovacı a bezpec nostnı technologie. Fifteen je s nimi 
sprazen. Jsem si tım jist.Č 
“A vy mne chcete propasovat do ACIO, abych odhalil toto 
spojenı s Incu... Inculnab... jak se to vlastne  vyslovuje!Č 
“ Incunabula,Č opravil ho McGavin. 
Donavin ukonc il kopırovanı a vratil se na svou zidli, aby si 
zapalil dalsı cigaretu. Posunul original dokumentu zpe t 
McGavinovi s letmym –sme vem a pode kovanım. 
“ Je to zatracena ostuda,Č vzdechl si McGavin. 

“Co, pane?Č 
“ Je to ostuda, ze k nim nemuzete vniknout. Ale ve rte mi, vase 
zkusenosti s ruskou mafiı jsou k tomu nedostac ujıcı. ACIO je 
nedobytna. Jiz ne kolikrat jsme to zkouseli, ale pokazdá to 
selhalo. Chci po vas ne co jináho. Chci, abyste nam naklonil 
jejich bezpec nostnıho sáfa. Ten chlapek se jmenuje James 
Evans. Potrebujeme dezertára, abychom mohli potvrdit nase 
podezrenı. Tento c love k by nam tu informaci mohl poskytnout. 
Pak by se mohla Fifteenova zidle zac ıt kymacet.Č 
“ Jaky mate plan ohledne  toho Evanse?Č zeptal se Donavin. 
Jeho hlas ochladl nahlou kalkulacı. 
“Zaprvá, je byvalym valec nym namornıkem.Č 
“Aha. Tak proto mne potrebujete.Č 
“ Je to pouze c astec ny duvod, hochu. Je taká napul Ir.Č 
McGavinovi se zablesklo v oc ıch a nasadil irsky prızvuk, 
jakoby dıte  poprvá vyzkouselo tatovy boty. 
“ Jsou ne jaká znamky toho, ze by byl naklone n táto 
spolupraci?Č 
“Pred sesti me sıci,Č odpove de l McGavin, “ jsme nahrali 
rozhovor mezi Evansem a jeho podrızenym, Jenkinsem.Č 
McGavin se odmlc el a dorazil svuj druhy drink. “Nicmáne , 
Evans rekl ne co, co nas vedlo k presve dc enı, ze by mohl byt 
nachylny dezerci, kdyby mu byla poskytnuta ochrana.Č 
“ Jaka ochrana, pane?Č 
“Nevım o vsech detailech, ale c ım vyse se v ACIO dostanete, 
tım ve tsı dulezitost nabude vase loajalita. Aby jim lidá 
neutıkali, pouzıvajı ne jaká implantaty. Nejsme si ale jisti, 
jakáho druhu. Ale skutec na bariára proti –te kum je jejich 
technologie vzdalenáho vide nı. Nikdo neutec e, protoze 
dokazali presve dc it svá zame stnance, ze pomocı táto 
technologie RV44 je najdou kdekoliv.Č 
“TeŽ prestavam chapat. Ta RV technologie, co to ma byt?Č 
“Zkusım to zjednodusit,Č McGavin se vratil k baru, jeho hlas 
zne l pone kud splyvave . “Vycvic ili lidi, kterı dokazı koukat do 
krisŘalová koule a vide t vas - presne  jako zla c arode jnice v 
Carode ji ze zeme  Oz.Č 
“A vidı tam taká látajıcı opice?Č rekl Donavin se smıchem. 
“ Cım vıce mi rıkate o tá skupine , tım vıce si myslım, ze jsem 
vkroc il do zony serosve ta.Č 
“Vıte to jiste , ze mi nemuzete pomoct?Č McGavin drzel svuj 
pohar tak, aby ho Donavin vide l. “Az dosud to chutnalo o 
mnoho lápe.Č Usmal se v nade ji, ze dostane souhlas. 
“ Jiste , tedy, jestlize nemate namitky, pane.Č 
“To teda nemam. Patric ne  vas ocenım.Č 
McGavin se zame stnaval prıpravou napoje. Vypadal starsı, nez 
na svych 47 let. Byl táme r –plne  plesaty a vlasy, která jeste  
me l, se chystaly taky vypadnout. Nosil knırek, ktery byl 
jedinym predstavitelem jeho vlasováho porostu, jako poslednı 
list na dubu v listopadu. Roky za psacım stolem mu propujc ily 
kulatou postavu, ktera se hodila tak akorat ke kulec nıku. 
“Mohl bych vam o technologii RV vyprave t historky, která by 
vas vyvedly z mıry,Č rekl McGavin. “Ale nechci. Duvodem je 
to, ze jsme objevili zpusob, jak ji blokovat. Prave  to pouzıvame 
tady v letadle. Muzeme ten prıstroj instalovat v jakákoliv 
mıstnosti, dokonce i do velkáho salu. Ve rıme, ze by Evans 
mohl zbe hnout, jestlize ho presve dc ıte, ze bude o ne j postarano 
financ ne , ze bude ochrane n nası anti-RV technologiı a ze 
dostane –plne  novou identitu v krajine , kterou si zvolı.Č 
Podal Donavinovi pitı, ozvalo se cinknutı sklenic pri 
nevyslovenám prıpitku.  
“Ve rte mi, ta prace se vam bude lıbit.Č MG se usmal a jeho oc i 
zabloudily k monitoru, kde probleskla zprava. 
“Myslete na to...Č dodal a soural se k monitoru se sklenicı v 
ruce. Klepnutım mysi otevrel slozku emailu.  
“Proklate ! Mohl byste poc kat par minut venku, potrebuji si 
zavolat.Č 
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Donavin se postavil, mimode k se nahrbil, aby se neuderil 
hlavou do ne c eho v kabine  i kdyz nad hlavou me l dobry 
pulmetr prostoru. 
“Nezapomne l jste ne co?Č McGavin hlede l na Donavinuv pohar 
se skotskou a slozku s projektem Ancient Arrow, ktera lezela 
na stole. 
“Ano, dıky, pane,Č shrabl svuj pohar svymi prsty, vypadajıcımi 
jako paraty. “Mate pravdu, zac ına se mi to lıbit.Č 
“Dobra, jsem rad, ze souhlasıte. Za par minut si rekneme vıce.Č 
Donavin za sebou zavrel dvere. Mıchal whisky na dne  svá 
sklenice a usmıval se. Pak zvratil hlavu dozadu, aby zachytil 
kazdou kapku. 
 

* * * 
 
Jeden po druhám se soukali dovnitr. Zapach vlhká krıdy 
smıchaná s me dı naplnoval jeskyni. Evans opatrne  krac el dal k 
tunelu. Hlinıkova skrınka pripomınala zavazadlo a Evans s nı 
vypadal jako turista, ktery hleda letiste . 
“Nechcete teŽ vyjmout ten predme t?Č Tise se zeptala 
Samantha Nerudy. Evans jiz dosahl –stı tunelu. 
“Myslım, ze bychom mohli,Č odpove de l Neruda. Pak se otoc il 
aby vide l na Evansova zada.  
“Evansi, snad bychom me li vyjmout predme t tady v jeskyni a 
zkusit, co se stane.  mozna to bude lepsı vyndat ho zde a ne az 
v tunelu.Č 
Evans se zastavil a otoc il se k nemu. “ Je tady ne jaky dalsı 
vychod?Č 
“Nevım,Č odpove de l Neruda, “mozna. Pouze si myslım, ze 
bychom to me li vyzkouset. Kdo vı, co to ude la vevnitr.Č 
Evans se vracel neochotne  zpe t. Neruda uvolnil zamky a 
otevrel vıko. Vsechny baterky se obratily k kovovámu povrchu 
predme tu. Vypadal –plne  cize, presto v jeskyni jakoby byl 
doma, jako luminiscenc nı tvor vytazeny z hloubek oceanu.  
Samantha se ohnula, kuzelem sve tla a oc ima prilepena k 
predme tu. Zkusmo se ho dotkla. Ozval se z ne j tichy zvuk, 
ne co se v nem aktivovalo. Zac al vibrovat, jeho okraje se 
rozmazaly. Jiz nevypadal jako valec, preme nil se na kulovy, 
pruhledny predme t, jehoz hmota se zdala byt roztavena do 
mlhaváho sve tla. Jako zjevenı ducha se zvedl ze skrınky. 
Jeskyni naplnilo intensivnı horko. Predme t se vznasel dva 
metry nad skrınkou a najednou vyzaril paprsek nazelenaláho 
sve tla. 
Vsichni stali, jako primrazenı a sledovali toto divadlo, jako 
jeskynnı lidá svoje prvnı ohniste . Neruda prisel ke slovu jako 
prvnı. 
“ Je to k nevıre... to muze znamenat pouze jedno... ne co se tım 
spoustı.Č 
“Mozna ne jaka komunikace,Č nabıdla odpove Ž Samantha. 
Andrews poodstoupil ne kolik kroku. “ Jediná, co chci ve de t je, 
jestli je to bezpec ná.Č 
“Uvolni se a pozoruj.Č rekl Neruda. 
Z ar jiz byl intenzivne jsı, nez sve tlo. Jeskyne  byla –plne  
zahalena prıtomnostı predme tu - zvukem, sve tlem, dokonce 
vunı. V jeskyni se odehravala ne jaka molekularnı prome na 
zpusobena predme tem a vzduch byl nabit intenzivnım 
elektromagnetickym polem. Predme t porad pracoval. Intensita 
zaru se stupnovala a dokonce i Evans byl nucen poodstoupit na 
bezpec nou vzdalenost. Pak se predme t ponoril do kaleidoskopu 
vırivych barev, která omyvaly jeskynnı ste ny a vse kolem. 
“Chysta se to vybuchnout!Č jec ela Emily.  
“Necıtıs tu energii?Č Neruda vide l strach v jejıch oc ıch. 
“ Jakou mas hypotázu teŽ?Č zeptal se Andrews. 
“Mozna bychom me li vypadnout.Č kric el Evans. “Muze to byt 
jina past.Č 

“Ne. Je to v poradku.Č volal Neruda zpe t. “Vsichni se uvolne te. 
Pouze pozorne  sledujte sme rová signaly. Chce nam to naznac it, 
kudy se dat dal.... Jsem si tım jist.Č 
“Mozna nam to rıka, jak se dostat do pekla,Č mınil Andrews. 
Energetická pole porad rostlo a vytvarelo statickou elektrinu. 
Vlasy jim staly, jakoby gravitace neexistovala. Tenka vrstva 
jeskynnıho prachu poletovala vzduchem a vırila ve sve tle. Vse 
v jeskyni se cıtilo byt sjednoceno sve tlem a zvukem. Samantha 
vykroc ila k predme tu s natazenymi rukama, jakoby byla slepa a 
c ekala ne jakou prekazku. Neruda ji chytil za rukav. 
“Co de las?Č Hlede la na predme t strnulym pohledem. “Co 
de las?Č zeptal se Neruda ope t. 
Samantha se k nemu obratila, ale porad se snazila uvolnit se a 
pokrac ovat na ceste  k predme tu. Neruda zavahal, jestli ji ma 
nechat jıt, nebo zadrzet. Byla zrejme  hypnotizovana, c i 
ovladana predme tem. 
“Samantho!Č zvolal, drzel ji pevne  za ramena a drzel, aby 
nemohla postupovat dal. “ Rekni mi, co to provadıs.Č 
Samantha se k nemu otoc ila, ve doma si jeho prıtomnosti. 
“Chci to vypnout.Č Promluvila tak tise, ze ji neslysel. 
“Co?Č 
Snazila se uvolnit z jeho sevrenı. Neruda volal Evanse o 
pomoc, ale Samantha v bezve domı padla na podlahu drıv, nez 
mohl Evans zareagovat. 
“Slysel ne kdo, co rekla?Č Neruda se snazil prekric et hluk 
predme tu. 
Vsichni potrasli hlavou, ne, nikdo. 
“PojŽme odtud,Č rekl Neruda. Klekl si a zac al soukat ruce pod 
jejı te lo, ve snaze zvednout ji. Nahle vır prestal a táme r s 
vıtanou tajemnostı nastala tma a ticho. 
Neruda vyskoc il a zac al be hat kolem dokola. Jeho oc i se 
narychlo nemohly prizpusobit tme  a tak nevide l, jestli je 
predme t na svám mıste . Vytrvale silhal. Naprosta c ern se mu 
mıchala s ozve nou zablesku v jeho mysli. Nevide l zadná tvary, 
ani svá kolegy. 
“Vidı ne kdo ne co?Č Ozval se Evans neklidnym hlasem. 
“Nevidım ani svá ruce,Č be dovala Emily. “Co je s baterkami?Č 
Jeskyni naplnil zvuk cvakajıcıch vypınac u, jak se vsichni 
snazili zapnout svıtilny. Ani jedna nefungovala. 
Pozvolna zac al Neruda rozeznavat ste ny jeskyne  ve slabám 
sve tle, která pronikalo ze vstupnıho otvoru. Pevne  semknul 
vıc ka a doufal, ze takto z mysli drıve vymac ka poslednı zbytky 
sve telnych zablesku. 
“To zatracená elektromagnetická pole nam muselo vybıt 
baterie.Č rekl Andrews. 
“ Jak je Samante ?Č ptal se Evans. 
Neruda klekl na kolena a doufal, ze rukama nahmata jejı puls. 
Nasel jejı hlavu a vlozil prsty na jejı sıji. S –levou vydechl, 
kdyz nahmatal puls, nepravidelny, ale jasny. 
“Pouze omdlela, ale je cela,Č rekl, “Dejme ji ke vchodu, tam je 
vıce sve tla. Mozna se poranila pri padu.Č 
Evans rychle nasel Nerudu a oba spolec ne  odnesli Samanthu k 
–zká trhline  ve zdi kanonu. Polozili ji na zem do –zkáho pruhu 
sve tla. 
“Vide l ne kdo predme t?Č volal Neruda. 
“Vznası se na svám mıste ,Č rekla Emily. “Velice nejasne  ho 
vidım. Pomohlo by, kdybychom zprovoznili nase svıtilny.Č 
Andrews krac el k predme tu. Naklonil hlavu do zvlastnı pozice, 
jakoby mu –hel 45�  daval lepsı perspektivu. 
“ Je sotva viditelny... Ta ve c se zme nila na... k c ertu, nevım. Je 
pouze jina. Ma snad pul metru v prume ru, je kulata... jako 
basketbalovy mıc . Je prusvitna, snad dvacet lumenu. Nevım, co 
se stalo s malou obludou, kterou jsem si zamiloval, ale zme nila 
se v ne co –plne  odlisnáho. Snad prode lala ne jaky druh 
puberty.Č 
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“Nedotykej se toho,Č narıdil Evans. “Nevıme, co to zas 
provede, jakmile se toho dotkneme.Č 
Neruda otevrel lákarnic ku z Evansova batohu a vyndal spetku 
uhlic itanu amonnáho. Jakmile ji protahl ne kolikrat Samante  
pod nosem, zakaslala a zaprskala, jako vyslouzily zeme de lsky 
traktor c asne  zjara. 
“Co se stalo?Č ptala se. 
“Nestarej se,Č odpove de l Neruda. “K tomu se dostanu pozde ji. 
Pouze pokojne  odpoc ıvej a zhluboka dychej. Vse je v poradku, 
ty taky.Č Zesiroka se na ni usmal i kdyz ve de l, ze ho nevidı. 
Samantha zasilhala zamrkala a pravou rukou si sahla na c elo. 
“Boze, bolı mne hlava.Č 
Neruda otevrel lahvic ku s aspirinem a podal jı dve  tabletky s 
lahvı vody.  
“A jak ti je?Č 
“Ujde to,Č rekla tise. Vzala si oba aspiriny a zapila je dlouhym 
douskem vody. “ Je zde horko, nebo se mi to jenom zda? 
“ Je tady horko,Č rekl Neruda. “Vsichni to cıtıme.Č Emily, 
Collin a Andrews se priblızili k otvoru, jako mury ke sve tlu. 
“Takze, co se to stalo?Č Zeptala se Samantha opırajıce se o zeŽ 
jeskyne  vedle vchodu. 
“Pamatujes si ne co po tom, jak ses dotkla predme tu?Č zeptal se 
Neruda. 
“ Ja jsem se ho dotkla?Č ptala se Samantha prezvykujıc kazdá 
slovo. 
“Co si vlastne  pamatujes?Č 
“Zda se, ze nic.Č 
Zavrela oc i a poc ala se prebırat zbytkem svych vzpomınek. 
Cıtila se porad jako omamena. Ve de la, ze se ne co stalo, ale jejı 
vzpomınky byly zastreny jakoby mlhou. Vypadalo to jako 
amnesie. 
Najednou predme t zac al vyzarovat paprsek zelenáho sve tla, 
jakoby chte l prohlızet jeskyni. Paprsek neme l v prume ru vıce 
jak jeden palec a jeho sve tlo bylo me kká, rozptylená, ale 
presná, jako laser. Prohlızel zdi jeskyne  v uvazlivych kruzıch, 
jako kdyby ne co hledal. 
“Uklidne te se,Č narıdil Evans. “Vidıte ten paprsek?Č 
“Myslım ze ano.Č Odpove de l Neruda, jako byl s Evansem v 
mıstnosti sam. “Sklonte hlavy. Nevım jestli je vhodná, aby na 
nas to sve tlo pusobilo.Č 
“Souhlasım.Č rekl Evans. 
Paprsek zelenáho sve tla potichu klouzal po zdech jeskyne  a 
rozsve coval prachová c astice ve vzduchu, jakoby to byly 
nemıstná prekazky k jeho cıli. 
“Zda se, ze jediny zpusob, jak se vyhnout tomu paprsku, je 
vypadnout odsud.Č rekl Evans. Samantha se nejiste  postavila. 
“Myslım, ze nas to chce nalázt.Č 
“Proc ?Č zeptal se Neruda. 
Evans vstal a postavil se za Samanthu jako bodygard. 
“Nechte to byt. Nevıme, co to chce. Pro tentokrat se paprsku 
vyhneme.Č 
Paprsek zatım pokrac oval nerusene  ve skenovanı mıstnosti s 
mimozemskou presnostı. Najednou se objevil druhy paprsek, 
jakoby byl u konce s trpe livostı. 
Oba spolec ne  zac ali proc esavat temnotu vnitrku jeskyne  v 
sıŘovitám rastru, ktery se podobal liniım na globu. 
“TeŽ to bude mnohem te zsı,Č rekl Andrews. 
“Kdyz teŽ vypadneme...Č zac ala Emily. 
“TeŽ! Vypadneme teŽ!Č Evans jiz shromazdil vsechny ke 
vstupnımu otvoru a pohyboval rukama, jako kolem ve trnáho 
mlynu. 
“ k c ertu, zrychluje hledanı. Neda se tomu vyhnout.Č 
argumentoval Collin. “Nehybejme se.Č 
Neruda se ohládl za Artefaktem. Jeskyne  se naplnila jeho 
zelenou, strasidelnou zarı.  

“Souhlasım s Collinem. Koukneme, co nam chce ukazat. 
Evansi, mozna ty, Emily a Andrews byste me li utáct, v prıpade , 
ze je to past. Ostatnı aŘ zustanou.Č 
Zatımco diskutovali o moznostech, nikdo nezaznamenal, ze 
Samantha krac ela k predme tu - zdroji zelenych sve telnych 
paprsku. Nalezly ji po jejım tretım kroku vpred a okamzite  se 
zastavily.  
“Nasli Samanthu, “  rekl Andrews. “Co teŽ?Č 
Vsichni se otoc ili se zatajenym dechem a sledovali, jak 
ohromenou a znehybne lou Samanthu zevrubne  skenujı dva 
zelená paprsky.  
“ Jak to de la?Č divil se Andrews. 
“Co?Č 
“ Jak je to mozná, ze ty paprsky jı prochazı?Č rekl Andrews a 
jeho hlas zne l –plne  zmatene . 
Neruda zasl taká. Sve tlo prochazelo Samanthou, jakoby byla 
pruhledna. Paprsky po pruchodu jejım te lem byly pone kud 
pozme ne ná, ale presto jasne  viditelná. 
“Vidıte to vsichni?Č Ptal se Neruda a neve ril vlastnım oc ım. 
Odpove dı bylo pouze mlc enlivá kyvnutı, jakoby ostatnı 
nechte li pritahnout na sebe pozornost tá ve ci. 
“Co ude lame se Samanthou?Č zaseptal Evans. 
“Poc kej.Č zaseptal zpatky Neruda. 
Sve telná paprsky se najednou sebe hly dohromady na 
Samanthine  c ele. V tomto jejich pohybu bylo ne co jemnáho. 
Tak nahle a tak tise, jak se objevily, paprsky najednou zmizely 
a Artefakt klesl k podlaze jeskyne  s kovovym cinknutım. 
Samantha stala jeste  ne kolik vterin a pak se otoc ila ke skupine  
za sebou. 
“Nebudeme mıt zadná dalsı problámy. Oni vypnuli vsechna 
bezpec nostnı zarızenı.Č 
Neruda se hnul sme rem k Samante .  
“ Rıkas, ze jsi s nimi komunikovala?Č 
“ Rekneme, ze se to tak da rıct,Č odpove de la Samantha. “Chte li 
mne ujistit, ze nas nepovazujı za vetrelce. Cokoliv chranı, je to 
proto, abychom to nasli.Č 
“Takze te  chapou jako naseho vedoucıho?Č ptal se Evans, 
táme r krikem. 
“Ne, to si nemyslım,Č odpove de la Samantha klidne . “Vybrali si 
mne pouze proto, ze jejich technologie se naladila na mou 
mysl. Mohl by to byt Neruda. Kazdy jeden z nas dokaze 
komunikovat s Artefaktem.Č 
“Tak co k c ertu predvade la ta ve c poslednıch pe t minut?Č 
narokoval Andrews.  
“ZjisŘovalo to nase zame ry, zame rovalo se to a odblokovavalo 
bezpec nostnı zarızenı, která jsou zde zabudovany.Č 
“Co myslıs, kdo jsou ti, o kterych mluvıs?Č zeptal se Neruda. 
“ Jsou to stvoritelá tohoto mısta,Č pomalu se roztoc ila s 
upazenymi rukama a zaklone nou hlavou. Vypadala tak 
neobvykle uvolne ne  a bezstarostne ...Č 
“Ale toto je jenom jeskyne ...Č 
“Ne, je to ne co –zasnáho, co tady zanechala tato civilizace,Č 
rekla Samantha s nahlym durazem. 
“ Jaka civilizace? Jak se jmenuje?Č ptala se Emily. 
Samantha ztichla a jejı oblic ej v mdlám osve tlenı jeskyne  
ztratil svá rysy. 
“Tvurci krıdel,Č odpove de la tak tise, ze ji skoro nebylo 
rozume t. 
“Z ne jakáho duvodu se cıtı, jakoby byli nasimi starymi 
dobrymi prateli. Jakoby... jako bychom je me li znat prave  tak 
dobre, jako oni znajı nas.Č 
“Podle c eho usuzujes, ze nas znajı?Č ptal se Neruda. 
“ Je to jenom pocit, ale velice silny pocit.Č 
“Takze muzeme do tunelu bez toho, abychom museli c ekat 
ohrozenı?Č zeptal se Evans a zme nil táma hovoru. 
“Ano.Č 
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“ Jsi si naprosto jista nası bezpec nostı?Č zkousel to jeste  jednou. 
“ U plne .Č odpove de la Samantha s plnou duve rou. 
“Dobra, to je ohromná,Č poznamenal Andrews. “Zeleny 
paprsek rekl nasemu dalnovidci, ze je naprosto bezpec ná jıt do 
toho samáho tunelu, kde byl polapen Neruda pouze pred 
ne kolika hodinami. To ve domı mne –plne  uklidnuje.Č 
“Tvuj sarkasmus nic emu neprospe je,Č rekl Neruda. “ Jsme tady, 
abychom to prozkoumali, takze zkoumejme.Č 
“Zvazili jste vsichni, jak to uvidıme?Č zeptal se Andrews. 
“Mame ve svıtilnach vybitá baterie.Č 
“Navrhuji pouzıt pochodne ,Č rekla Emily rychle, “ neme lo by 
byt te zká je vyrobit.Č 
“Souhlasım,Č rekl Collin. 
Ozvalo se cvaknutı a sve telny paprsek protnul temnotu ku 
prekvapenı vsech.  
“Myslım, ze má baterie jsou porad funkc nı,Č rekl Evans. 
Ozvalo se dalsı cvakanı, ale zadná dalsı sve tlo se jiz 
neobjevilo.  
“Dobra,Č rekl Neruda, “ nemusıme se strachovat o sve tlo, ale 
pouze pro jistotu si kazdy vezme te svou svıtilnu sebou. Mozna, 
ze se baterie pone kud vzpamatujı.Č 
Evans podesel k mıstu, kde by me l byt Artefakt a poklekl, 
ostatnı se natahovali, aby ho vide li. Artefakt me l tenkou 
skorapku zuhelnate náho kovu, ktery vypadal jako vyrazeny 
zamotek. 
“Mame ne jaky duvod ho brat sebou?Č zeptal se Neruda 
Samanthy. 
“Ne. Poslouzil svámu –c elu.Č odpove de la. 
“Evans pujde jako prvnı,Č ohlasil Neruda. “ pak pujdu ja a po 
mne  Samantha. Ostatnı budou nasledovat v zastupu v 
jakámkoliv poradı.Č 
“Tedy pojŽme,Č rekl Evans. 
Sve tlo baterky osvıtilo podlahu jeskyne  a zapıchlo se do temná 
hloubky druháho konce tunelu. Neruda si pripomne l, ze kdyz 
byl dıte tem, takto svıtil tatovou svıtilnou do temnoty bolivijská 
oblohy. ZnejisŘovalo ho, kdyz paprsek nemohl prekonat 
temnotu. 
 

* * * 
 
“Muzete se vratit dovnitr,Č zavolal McGavin zpoza dverı 
kabiny. 
Special Gulfstream-5 byl vyroben vyhradne  pro spic ková 
reditele NSA. Byl bezvadne  navrzen se vsım moznym a 
dostupnym komfortem. Dokonce i oblozenı bylo vyfrázovano z 
jedináho tresnováho stromu, aby byla zajiste na shoda ve 
vzorku dreva, jeho barve  a zrnitosti v celám interiáru kabiny. 
Kdyby zde nebyl vyhled z malych ovalnych okánek, c love k by 
si ani nebyl ve dom, ze cestuje letadlem. Mohla by to byt prave  
tak pretechnizovana kancelar kteráhokoliv vysokáho 
vykonnáho pracovnıka urc ena pro posezenı u sklenky. 
Donavin se posadil na stejnou zidli, na která sede l pred 
ne jakymi dvaceti minutami. McGavin se snazil vypadat 
slavnostne . AŘ uz to byl jakykoliv telefonat, zrejme  nebyl prılis 
po jeho vuli. 
“Prave  si chystam pitı. Date si taky?Č 
“Dıky moc, pane.Č 
Donavin si zapalil cigaretu. “Muzu se vas na ne co zeptat?Č 
“Na cokoli.Č odve til McGavin. 
“Chcete, aby vam Evans uve ril, ze technologie RV mu nemuze 
uskodit, je to tak?Č 
“Mhm.Č 
“ Jakym zpusobem mu dokazu, ze Laborator zvlastnıch projektu 
NSA ma technologii, ktera ho ochranı od pruniku RV?Č 
“ Je pouze jeden zpusob. Musıte mu predvást tuto technologii v 
nasich kancelarıch.Č 

“ Jak to ude lam?Č 
“Navstivte ho. K c ertu, jste taky byvaly namornık, bude vam 
ve rit.Č 
“Co se mu stalo?Č 
“Co tım mınıte?Č 
“Vyhodili ho od namornictva?Č 
“O to ne,Č rekl McGavin, “ byl propuste n se ctı.Č 
“ Já, ja taky,Č odpove de l Donavin, “ ale pokud si vzpomınam, tá 
cti tam moc nebylo.Č 
“To je presne  duvod, proc  byste si mohli padnout do noty.Č 
McGavin se usmıval a ope t zac al mıchat drink. 
Donavin si zhluboka potahl z cigarety. Cıtil se velice uvolne ne , 
i kdyz pone kud unavene . Mozna k tomu prispe la skotska vıc, 
nez si myslel. Nadmorska vyska ma ne kdy svá vyhody, 
pripomne l si. 
“ Jedna ve c mi nedava smysl: proc  by mi kdokoliv z ACIO ó 
tedy z jejı personalu ó me l cokoliv ve rit? Jsem –plna nula.Č 
“ Je mi jedno, jestli zıskate duve ru kohokoliv jináho, nez 
Evanse. Je pouze jednou z moznostı. Krome  toho, dalsı zaklady 
vası mise nestojı na duve re. Ve rte mi,Č McGavin postavil dva 
drinky opatrne  na stul. “ oni neduve rujı nikomu z NSA.Č 
“ Jak se tedy mam infiltrovat bez jejich duve ry?Č 
“Nebudete muset zıskavat jejich duve ru. Musıte vypadat 
–chylne .Č McGavin se posadil s opatrnym –sme vem a posoupl 
jednu sklenici k Donavinovi. “Poslali jsme jiz drıve do ACIO 
dva agenty s podobnym –kolem. Oba se vratili bez –spe chu. 
Myslıme si, ze jim vymazali pame Ř. I kdyz ne co zjistili, neme li 
moznost nam to sde lit.Č 
“Rad bych si prohládl jejich spisy, kdybych mohl.Č rekl 
Donavin. “Mozna se pouc ım z jejich chyb.Č 
“Pochybuji, ale rekl jsem Francisovi, aby vas k nim dostal. 
Mimochodem, zac nete prıstı ponde lı. Oc ekavam tydennı 
hlasenı. Jsme domluveni na protokolu?Č 
“Ano.Č 
“Chcete, aby vam Evans uve ril, ze technologie RV mu nemuze 
ublızit, ze?Č 
“Mhm.Č 
“A jak prokazi, ze Laborator zvlastnıch projektu NSA zna 
zpusob, jak ho ochranit proti sondam RV?Č 
“Dostante Evanse do nasich kanceları ve Virginii. Sledujte 
projekt Ancient Arrow jako ostrız. A zjiste te vsechno, co 
muzete ohledne  jakychkoliv technologiı, která pred nami tajı. 
A pak muzete odejıt do duchodu se slusnou penzı. Ude late to?Č 
“Ano.Č 
“ Jeste  jedna ve c, pane. Co jste myslel pod pojmem –chylny?Č 
“Co si myslıte, ze jsem tım myslel?Č 
“Vyhodit predpisy,Č odpove de l Donavin. “Nestarat se o 
standardnı protokoly. Pouzıt jakychkoliv prostredku, 
nezbytnych pro dokonc enı má mise. Ne co takováho.Č 
“Mam pouze jediná omezenı ve vası c innosti,Č rekl McGavin. 
“ nesmıte zabıt nikoho z ACIO, ledaze by to bylo v sebeobrane . 
Pochopil jste?Č 
“Pochopil, pane. Ale jestlize je pro Laborator zvlastnıch 
projektu Fifteen takovym problámem, proc  ho neodstranıte? 
Jsou stovky zpusobu, jakymi by mohl mıt nehodu.Č 
McGavin dopil sklenici a praskl tvrde  o stul. Podıval se na 
Donavina a vypadal vyplasene .  
“ Jinı dva agenti me li stejny napad. To bychom museli sejmout 
taká jeho poskoky. Je zatracene  te zká ude lat to tak, aby to 
vypadalo jako masova sebevrazda.Č Zasmal se, jakoby ten 
obraz drımal v jeho neve domı. 
“Krome  toho, poslednım neprıtelem, kteráho byste mohl 
potrebovat je Incunabula.Č 
“Zvlastnı,Č zvolal Donavin, “Me l jsem predstavu o hroznu 
upjatych sebemrskac u...Č 
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“Pak je vase predstava k nic emu,Č rekl definitivne  McGavin. 
“ Incunabula je synonymem moci, protoze disponujı zlatem a 
proto stanovujı pravidla.Č Rekl a rozjasnil se. “Taky majı 
platinu, diamanty, smaragdy, safır. Nenı to zadna nahoda, ze se 
Fifteen s nimi spojil. Jsou... jsou jakoby jeho Velkym bratrem.Č 
“ Jak Fifteen dokazal ude lat se nepostradatelnym pro tuto 
skupinu financ nıku?Č zeptal se Donavin. 
“Predevsım, to nejsou financ nıci, tato c innost je pouze jejich 
konıc ek. Jsou to elitari, kterı by radi rıdili sve tová udalosti. 
Vsechno, od poc ası po velkoobchody. Ovsem, jejich 
specialitou je manipulovat sve tovymi vladami a v tom vsem 
posouvat hranice a mocenska centra. 
Jsou tady dlouho, tedy urc ite  dále nez NSA, CIA, nebo 
jakakoliv vlada. Vzesli z dob kralu a kralovstvı, kdy pokrevnı 
vztahy ne co znamenaly. Porad v tomto sve te  fungujı - pouze 
namısto hradeb a gilotin pouzıvajı hrac ky modernıch 
technologiı.Č 
McGavin se zavrte l v zidli a nasel si pohodlne jsı pozici. 
Nenavide l letadla a jejich omezená prostory a nepohodlná 
zidle. 
“Abych zodpove de l na vasi otazku,Č pokrac oval a jeho hlas 
tekl prerusovane , “Fifteen vytvoril ruzná technologie - nevıme 
kolik - která Incunabula pouzıva pro svoje hratky. Vıme jiste , 
ze jim ACIO poskytla urc itou technologii pro rızenı poc ası 
zvanou Pabulum Seed45. Nemame ale dukaz, ze by jim dali 
ne co dalsıho, ale kdyz jednou mate duve rny vztah s 
Incunabulou... rekneme, ze je velice te zká odmıtnout.Č 
“Ma NSA ne jaky vztah k táto skupine ?Č 
“K Incunabule?Č McGavin se zeptal s prekvapenım v hlase. 
Donavin kyvl. 
“ Z adny, o kterám bych ve de l,Č rekl McGavin, “ ale 
neprekvapilo by mne to, kdybychom me li.Č 
“ Je ne jaka slozka, kterou bych si o nich mohl prec ıst?Č 
“Ne.Č 
McGavin se zaklonil v zidli se skoro prazdnou sklenicı v ruce. 
“Myslım tedy, ze jsme skonc ili. Ne jaká otazky?Č 
Donavin potrasl hlavou. 
“Dobra. Pak si vezme te pitı a nechte mne, potrebuji dode lat 
jeste  ne jakou praci.Č McGavin se dıval do svá prazdná sklenice 
a cinkal ledem v nı, zatımco Donavin odchazel. Telefon 
dvakrat zazvonil a zmlkl. Dıky bohu za hlasovou postu. Byl 
prılis unaven, aby odpove de l. Krome  toho, neme l za cely den 
jediny dobry telefonat. 
 

* * * 
 
“Dobra, spletl jsem se. Je to jina jeskyne .Č rekl Evans. Skupina 
se dostala tricet metru za sekci tunelu, ktera minulou noc 
chytila do pasti Nerudu. Tunel se najednou otevrel do velká 
kruhovitá jeskyne , pone kud mensı, nez ta prvnı, v prume ru 
kolem 15 metru.  
“Hej, tam je ne co.Č rekl Evans, jakmile se zbytek tymu 
rozptylil do prostoru jeskyne . 
“ Je to keramika,Č konstatovala Emily. “ a je prekrasna.Č 
Baterka osve tlila velkou nadobu uprostred jeskyne . Kolem byly 
ruzná kosti, perı a par stop ne c eho, co vypadalo jako zvırecı 
kozesina nebo snad lidská vlasy. 
“K c ertu, me li jsme prinást poradná pochodne  namısto te ch 
zpropadenych svıtilen,Č reptal Andrews. “Potrebuji ne co na 
zahratı. Je tady k zmrznutı.Č 
Neruda ignoroval jeho vyrok, vzal Evansovi svıtilnu a namıril 
ji dovnitr nadoby a podıval se dovnitr pres okraj, ktery mu 
sahal k brade . 
“ Je tam ne co?Č zeptal se Evans, zatımco nadoba se v temnote  
jeskyne  stala okamzite  prusvitnou. 

“Nic, je prazdna, az na ne co, co vypada jako roztaveny vosk na 
dne .Č 
“Ude lej to jeste ,Č zadala Emily. “Dej tu baterku dovnitr.Č 
Neruda to ude lal a souc asne  poodstoupil od nadoby nakolik mu 
to dovolila dálka jeho ruky tak, aby vide l, co ji tak zaujalo. 
“ Je to Anasazijskáho puvodu,Č rekl Neruda. “Byli jedinı, kterı 
do svá keramiky pouzıvali tyrkys - pravde podobne  to byli 
Indiani Chaco. Me li vesnici pouze asi tricet kilometru odsud.Č 
Na nadobe  byly tri bledemodrá spiraly, která byly umıste ny 
kolem nejsirsıho mısta nadoby. Kazda byla vyrobena ze stovek 
drobnych tyrkysovych koralku, umıste nych jako mozaika. 
Zbytek nadoby tvorila tenka vrstva terakotem barvená hlıny. 
Vypadala neobyc ejne  krehce. Neruda si neume l predstavit, jak 
mohl takovou krehkou nadobu ne kdo prinást z kanonu Chaco 
do táto lokality bez toho, aby ji rozbil. 
“Takze, co to je?Č ptal se Evans. 
“To nenı ono,Č rekla Samantha. “ to nenı to, co chte jı, abychom 
nasli.Č 
“Dobra,Č rekl Evans. “Ale co to ma pak byt?Č 
Neruda se predklonil a zkoumal spiralovou mozaiku.  
“To nenı obyc ejna spirala. Je to galaxie M51.Č 
“ Jak to muzes urc it z jednoducháho piktografu?Č ptala se 
Emily. “Nenı nahodou znamo kolem dvacet milionu 
spiralovych galaxiı?Č 
“ Je to zretelne  M51 protoze ma pridruzenou galaxii NGC5197 
- prave  zde.Č Neruda zapıchl svuj ukazovak do mensı spiraly, 
ktera byla pripojena k jednomu z otac ejıcıch se ramen ve tsı 
spiraly.Č 
“Galaxie Vıru,Č rekl Andrews fascinovan. “ Je to zajımavá. 
M51 byla objevena az koncem osmnactáho stoletı. Koupili si 
Anasaziová teleskopy v Popularnı mechanice, nebo si je 
vyrobili sami z kremennych krystalu?Č 
Neruda pokrc il rameny. “Vıs, Andrewsi, ne kdy muzes opravdu 
lázt na nervy.Č 
“To bych mohla potvrdit,Č pridala se Emily. 
“ Ja taky,Č poznamenal Collin. 
Andrews se zatvaril jakoby urazene , ohrnul spodnı ret jako 
spoiler u auta a sklopil usi.  
“ Jenom jsem chte l poukazat na to, ze nemuzete spojovat 
Anasazijskou keramiku - –dajne  vyrobenou pred tisıcem let a 
galaxii M51, jejız objev vyzaduje jistá podmınky a 
prinejmensım patnacticentimetrovy dalekohled.Č 
“Mne opravdu nezajıma puvod te chto spiral,Čoznamil Evans, 
“ pouze se chci dozve de t, co ta ve c vubec je. Zrejme  jsme 
museli prekonat znac ná te zkosti, abychom to nasli, takze mne 
zajımajı definice...Č 
“Nez to tady vyzdobıme definicemi, podıvejme se rade ji kolem 
sebe trochu vıce,Č navrhl Neruda. 
“ Jaky mas z toho pocit?Č ptal se Evans, pric emz neskryval 
zklamanı v tonu sváho hlasu. “Co se nam to snazı rıct?Č 
“Mozna je to posvatná mısto,Č Odpove de l neochotne  Neruda. 
“ Indiani Chaco me li hodne  pove r ohledne  poc ası, obzvlasŘ v 
prelomu tisıciletı. Hadı bozstvo bylo pove reno prinaset dásŘ a 
–rodnost, mozna to je tedy svatyne  pro prinasenı zvırecıch 
obe tı tomuto bozstvu.Č 
Evans byl spokojen s touto odpove dı. 
“ Jestlize to byla svatyne  hadıho bozstva - proc  zde nenı jeho 
vyobrazenı?Č zeptala se Emily. “ Spirala, jak jsi jiz rıkal, 
nepredstavuje hadıho boha. Je to tak?Č 
“Ano, souhlasım,Č odpove de l Neruda. “ ale prestanme 
spekulovat, nevım, co ta ve c znamena.Č 
Neruda otoc il sve telny kuzel ke stropu a pak na podlahu 
jeskyne  a zkoumave  je prochazel. Pak se pomalu otoc il. 
Pruzkumny tym sledoval sve tlo, jakoby to byl dravec. Neruda 
se snazil pec live  odhadnout, jestli tam nejsou dalsı tunely, nebo 
pruchody, která by mohly vást ven z jeskyne . 
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“Nevidım odsud zadny vychod. Vypada to jako konec cesty.Č 
komentoval svou praci. 
“To nenı mozná,Č zaseptala Samantha sama pro sebe, ale v 
tichu jeskyne  ji vsichni dobre slyseli. 
“Souhlasım se Samanthou,Č rekl Collin, “Nedavalo by to zadny 
smysl, kdyby to vsechno bylo vybudovano mimozemsŘany 
nebo Anasazijci, pouze pro uspokojenı jejich hadıho bozstva. 
Tuhle teorii bych nekoupil.Č 
“Vidıte ne kdo pozustatky obydlenı?Č zeptal se Neruda. 
“PosviŘ mi tam,Č Evans ukazoval na mısto, která prave  pred 
chvılı opustil sve telny kuzel baterky. “Ano, tam. Co tam je?Č 
Neruda krac el k ne c emu, co vypadalo, jako velky plochy 
kamen, lezıcı na zemi. 
“ Je to kamen, ale vypada, jakoby byl opracovan...Č 
Neruda si povzdechl.  
“Na povrchu jsou vytesany piktografy„  vypadajı jakoby byly 
Mayskáho puvodu!Č Jeho hlas nabıral vzruseny ton s nade jı, ze 
bude snad schopen ne co prec ıst. 
“Co to rıka?Č ptala se Emily, dobre si ve doma toho, ze Neruda 
vlastne  dokaze c ıst jakykoliv jazyk. 
Neruda chvıli ofoukaval povrch a prsty odstranoval prach z 
povrchu, pak potrasl hlavou. 
“Nejsem si jist. Je to hybridnı jazyk.Č 
Vsichni se shromazdili kolem, aby vide li reliáf na kameni. 
“Dokazes to c ıst?Č ptal se Evans 
Neruda sledoval jeden z piktografu ukazovac kem a zahloubal 
se. PociŘoval energii v oblasti c ela, jakoby se do ne ho zkousela 
navrtat a snazila se proniknout do jeho ve domı, ale presto 
bezvysledne . 
“Vypada to jako slovo chram,Č vysve tloval Andrews a 
ukazoval na radu zvlastnıch znaku. 
“Ano, vım,Č rekl Neruda. “ Jejich vyznam znı asi takto: 
...Uvnitr tohoto chramu... si vzpomen na sve tlo.Č 
“Proc  mam pocit, ze sebou nevzali elektrikare?Č odsekl 
Andrews. 
“ Je to ne jaka sifra?Č zeptal se Collin. 
“Mohli bychom s tım pohnout?Č zeptal se Evans a poklekl na 
kolena. Zkousel se dostat prsty pod kamen, ale tento te sne  
sede l na zemi. 
“ Je c as pro nuz na porcovanı velryb,Č rekl Andrews a otoc il se 
k Evansovi. 
“Co?Č zeptal se Evans. 
“Ten nuz, kterym jsi vylovil sáfa z dıry, kam spadl. 
Vzpomınas?Č 
“Bohuzel, nuz mi spadl ne kam do komory,Č be doval Neruda. 
“Mam maly kapesnı nuz. Zkusıme, jestli se bude hodit. Kazdy, 
kdo ma nuz, aŘ se da do prace. Emily, mohla bys podrzet 
sve tlo?Č 
“ Jiste .Č 
Vzala Nerudovi svıtilnu a klekla si. Poklepala opac nym 
koncem svıtilny na ruzna mısta kamene. 
“Ma to zvuk, jako by pod tım byla dutina. 
“Poc ıtam s tım,Č rekl Neruda s neomylnou horlivostı. 
Po deseti minutach sekanı nozi vyhloubili dostatec ny otvor tak, 
aby mohli zasunout prsty pod velky bıly kamen.  
“Na tri,Č rekl Neruda, “ zkusme pohnout tım kamenem sme rem 
k Emily.Č 
Vsichni najednou zabrali, ale bezvysledne . Kamen me l tri 
stopy v prume ru a byl pe t palcu tlusty a te zsı, nez aby jım c tyri 
lidá mohli pohnout. 
“Co myslıte, kolik vazı?Č zeptal se Evans a obratil se k 
Nerudovi. 
“Tri metraky„  mozna vıce.Č 
“Prinesl jsem ne co, co nam mozna pomuze,Č rekl Evans. 
“Budu hned zpatky.Č   
Evans odesel od kamene do temnoty jeskyne . 

“Kam zas k c ertu jde?Č zaseptal Andrews Nerudovi. 
“Svuj bagl ne kdy udrzuje v prısnám utajenı.Č mrknul Neruda 
napul vazne . Po chvıli se Evans vratil s dalsı svıtilnou. 
“Zapomne l jsem, ze mam ve svám batohu nahradnı svıtilnu. A 
taky mam toto.Č Drzel v rukou par rozne tek. “Majı malou 
vybusnou sılu, ale mohly by stac it k rozbitı kamene.Č 
“Proc  jsi sebou prinesl rozne tky?Č zeptal se Andrews. “ Snad jsi 
nemyslel, ze je budeme potrebovat?Č 
“Byl jsem skautem,Č smal se Evans. “ co ti mam na to rıct?Č 
Evans namontoval rozne tky na opac nych stranach kamene v 
dırach, která vytesali pro zvednutı. Doufal, ze se mu podarı 
rozbıt kamen napul. 
“Mame to,Č rekl, “mohli bychom ustoupil do chodby, abychom 
nebyli zrane ni látajıcımi –lomky.Č 
“Kolik mas dratu?Č zjisŘoval Neruda. 
“Dost.Č 
Vsichni krac eli do chodby a Evans odmotaval drat z malá 
cıvky.  
“Natahnu ho cely.Č 
“ Je to v poradku?Č ptal se Neruda. 
“ Je to mala naloz,Č odpove de l Evans. “Myslım ze to bude 
dobrá. Pripraveni?Č 
“Pokud jsi ty, tak my urc ite .Č odve til Neruda. 
O chvilku se ozval vybuch, ktery zvedl mrac na prachu. 
Kazdámu se pone kud zvysil tep srdce. Na par sekund byli 
vsichni ohluseni. Tunelem se ozyvala rada ozve n, Neruda 
napoc ıtal sest. Evans prvnı zjistil, ze kamen praskl. 
“S polovinou bychom si me li poradit snaze, nemyslıte?Č 
“Pouze pokud jste opravdovı chlapi.Č Stali kolem svá kamenná 
Nemesis jako dobyvatelá, Emiliina pohotova odpove Ž vyvolala 
smıch u celá skupiny. 
“PosviŘte mi sem,Č narıdil Neruda a ukazal na stred kamene. 
“ Je tam tma. Ne co tam musı byt.Č 
“Co z toho bude?Č zeptal se Evans. 
“Mohla by to byt prastara spizırna,Č rekl Neruda. “ ale doufam, 
ze tam bude ne co vıc, nez jenom trs kukurice nebo pıniová 
orısky.Č 
“ Jestlize je to tak, osobne  se vratım zpe t a rozstrılım to, co 
zustalo z toho Artefaktu,Č rekl Andrews. “Tolik problámu pro 
par hrstı orısku.Č 
“Mohli byste mi s tım pomoct?Č zeptal se Neruda. 
“Dobra.Č souhlasil Evans. “Pripraveni?Č 
“Ano.Č 
Evans zasadil mohutny kop svou pravou nohou. Trhlina se 
pone kud zve tsila. Zopakoval to podruhá a kamen se vodorovne  
rozste pil. 
“OdkliŽme to,Č rekl Neruda. “ zvednout!Č 
Jakmile odtahli polovinu kamene, Emily posvıtila do 
inkoustove  c erná tmy. 
“ Je to hlubsı, nez jenom spizırna, je to spıs jako sachta,Č rekla 
vzrusene . Neruda si lehl na bricho, vzal jednu svıtilnu a 
zasunul co nejhloube ji do otvoru. Jeho tvare ovanul studeny, 
suchy vzduch. 
“Ano, je to sachta,Č rekl, “ asi tak tri metry prımo dolu a pak 
pokrac uje vodorovne .Č 
“ Je ne jaka moznost, ze by to bylo aktivnı, nebo ne?Č ptal se 
Evans. 
“Pochybuji. Ta ve c byla te sne  uzavrena.Č 
“Ano, predpokladam, ze vstup je pouze tady,Č dodal Andrews. 
“ Jenom zadná domne nky,Č odve til Neruda. “Nejdrıv pujdu 
dolu a podıvam se, v jakám je to stavu. Kdyz stanovım rizika, 
vratım se a spolec ne  rozhodneme, co dal. Souhlasıte?Č 
Vsichni prikyvovali. 
“To je ono,Č rekla Samantha. “Toto je vchod. To je to, co jsem 
vide la. Je to jako porodnı cesty. Je to jako byt znovuzrozen do 
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jejich sve ta.Č Odmlc ela se, zjistila, ze to co mluvı, znı pone kud 
zvlastne . “Nevım, jak je to mozná, ze to vım, ale je to tak.Č 
Neruda se pripravoval k sestupu do tunelu. Odlozil batoh, otvor 
tunelu byl tak akorat na jeho ramena. 
“AŘ uz jsou tito mimozemsŘaná kdokoliv, urc ite  neme li 
nadvahu,Č rekl Neruda a spouste l se do dıry. “Uvidıme se v 
deset.Č 
“Dej pozor,Č rekl Evans. “Volej na nas kazdou minutu, 
abychom ve de li, ze jsi v poradku.Č 
“Budu.Č 
Neruda uchopil baterku –sty, aby si uvolnil ruce k sestupu do 
temná sachty. Vzduch byl –plne  suchy, jakoby bez pohybu po 
cela staletı. Vznasela se zde vune  ne jaká chemická latky, jakou 
predtım nikdy necıtil. 
“ Je tady jemna vune ,Č rekl Neruda v puli cesty dolu. “Cıtıte 
to?Č S baterkou v –stech se jeho rec  podobala amatárskámu 
brichomluveckámu vykonu. 
“Ano. Myslım ze cıtım,Č rekl Collin. 
“Napada vas, co by to mohlo byt?Č 
“ Je to urc ite  ne jaka chemicka sme s.Č odpove de l Collin. 
“Ale, myslıte, ze je to zivotu nebezpec ná?Č 
“Vonı to jako aromaticky uhlovodık, ale nenı to ono... neznam 
to dobre.Č 
“Evans byl nervoznı. 
“ Jamissone, jestlize se ti ude la spatne , okamzite  odtud vypadni. 
Dobra?Č 
“Rozumım,Č odpove de l Neruda, “ ale cıtım se vyborne . BuŽ 
bez starosti. Je to pouze zvlastnı zapach.Č 
“ Je to konzervant, rekla Samantha zkusebne . “Pouze 
konzervac nı prostredek.Č 
“Pro co?Č zeptal se Evans. 
“Ne co molekularnıho charakteru, co se rozklada c asem,Č 
uchichtl se Andrews, “ nebo jsem moc konkrátnı?Č 
Samantha ani nehnula rty, ignorujıc Andrewsovy poznamky. 
“Uchovava to proti poskozenı ne co, co tam vevnitr zanechali. 
Brzy budeme ve de t vıce.Č 
Neruda pomalu slezl dolu, jeho nohy patraly po podlaze, kde 
by mohl ope t pouzıvat gravitaci ve svuj prospe ch. Svislá zdi 
byly drsná, dokonalá pro zachycenı rukama. 
“Dobra, teŽ muzete povolit provaz,Č rekl Neruda.  
Jeho chodidla definitivne  dosedla na pevnou skalu. Vyndal si 
svıtilnu z pusy, docela rad se zbavil chuti kovu v –stech. 
Chodba byla vysoka ne co pres jeden metr. Sedl si zady ke zdi 
sachty a hlede l do tunelu pred nım. Svıtilna osve tlovala 
starobylou temnotu a Neruda byl prekvapen, ze nevidı v 
paprsku zadny prach. 
“Toto mısto je c istá... rekl bych ze neposkvrne ná.Č 
Rukou bouchl do hladkáho, starodavnáho povrchu. 
“Cely tunel je vyhlazen a vypada jako leste ny mramor. Je to 
porad ta stejna c ervenohne da barva, ale je to zcela hladká a 
vyleste ná. Je to –zasná.Č 
Evans shodil lano do sachtice a zasahl Nerudu do ramene. 
“Mas ho tam celá. Rekni, jestli budes potrebovat vıce.Č 
“Vidıs tam ne co v tunelu?Č ptal se Collin. 
“Vypada to, jako by se to otvıralo do ne c eho po deseti metrech 
- mozna do dalsı komory. Nevım to ale jiste . Sve tlo se 
intenzivne  odrazelo od ste n tunelu, takze je te zká vide t tak 
daleko dopredu. Ale jsem si jist, ze se to otvıra. Davejte 
pozor.Č 
“Neruda, tady ope t Collin. Dokazes urc it jestli je povrch tunelu 
tvoren leste nym kamenem, anebo je to potazeno ne jakym 
polymerem? Mozna to je duvod toho zapachu.Č 
Neruda prilozil nos ke zdi a dlouze nasal.  
“Myslım, ze obe  varianty jsou spravná. Je to urc ite  leste ny 
kamen, ale myslım, ze byl napuste n ne c ım, mozna polymerem. 
Nevım to urc ite .Č 

Jakmile zac al lázt tunelem, ucıtil sva kolena. Kamen byl tvrdy 
jako zula a Nerudova kolena byla teŽ jeho Achillovou patou. 
“Dobra, prichazım k lemu tunelu. Vypada, ze je vytesan do 
skaly pres cely jeho prume r. Jsou tady tri postupná vrstvy - 
mozna po pe ti centimetrech tlousŘky. Velmi zvlastnı.Č 
“Vidıs jiz otvor na druhám konci?Č kric el Evans. 
Neruda sledoval sve telny paprsek a vide l dokonaly kruh 
temnoty na konci tunelu. 
“Nejsem si jist, ale vypada to tak, ze ho vidım, budu to ve de t za 
chvıli.Č 
Pokrac oval v lezenı do c erná tmy pred sebou a kolena bolela na 
nepoddajnám kameni. 
“Vidım otvor,Č vykrikl Neruda, dech se mu zrychlil a srdce se 
mu rychleji rozbusilo. Okraj tunelu vyc nıval do velká, ovalná 
komory. Z otvoru to bylo k podlaze mıstnosti asi dva metry. 
Neruda sve sil nohy pres okraj tunelu a v –zasu ometal ste ny 
komory sve telnym paprskem. Jediny zvuk, ktery slysel v 
temnote , byl tlukot jeho vlastnıho srdce, jako surrealisticky 
zvukovy doprovod k pohledu do komory, ktera byla 
nejpropracovane jsı kamennou stavbou, jakou kdy vide l. 
Komora me la v nejsirsım mıste  prume r kolem 20 metru a na 
obou stranach se zuzovala do ovalu. Na jednom konci tohoto 
ovalu –stil do komory tunel. Na jeho opac nám konci se zvedala 
deve t stop vysoka klenba dalsı chodby, ktera pokrac ovala dal 
do temnoty. Klenutou chodbu podpıraly dva sloupy, oba 
pokrytá velkym mnozstvım bohate  vyrezavanych hieroglyfu. 
Klenba komory dosahovala v nejvyssım mıste  vysky kolem 20 
stop. Zdi, podlaha a strop byly bezvadne  hladká, leste ná do 
bohatáho smetanove  zbarvenáho lesku. 
“ Jamissone, co se de je?Č Evansuv hlas se nesl dolu tunelem, 
pripomınajıc mu odpove dnost ke sve tu, odkud prisel. 
“V poradkuČ rekl, pec live  vybırajıc slova, “Na konci tunelu 
jsem nalezl ne co, co zduvodnuje existenci Artefaktu.Č 
“Co?Č kric el Evans. 
Neruda se otoc il tvarı do tunelu, uve domujıc si, ze se jeho hlas 
ztracı v komore.  
“PojŽte sem dolu, musıte to vide t!Č 
Evans zac al okamzite  jednat. 
“Dobra, nechte si zde batohy, ale do kapes si dejte, co si 
myslıte, ze budeme potrebovat. Jdu prvnı. Ostatnı za mnou. 
PojŽme.Č 
Skupina se vzrusene  vrhla k sachte , ale museli poc kat a pomalu 
sestupovat, hledajıc zachytná body. 
“Ouha!Č Rekl Evans, kdyz pohládl na Neruduv obrys v 
temnote  tunelu. Porad sede l v jeho –stı a prohlızel si komoru. 
“ Je to –zasná.Č 
Neruda se ohládl a posvıtil na ne  signalizujıc svou pozici. 
“Poc kej, az uvidıs to, co ja,Č rekl mile. 
Skupina lezla k Nerudove  bidlu, jako housenka po ve tvi. Tunel 
byl prılis –zky, aby vsichni vide li, takze Neruda se kymacel, 
jako gymnasta, pripravujıcı se na sestup z tyc e. Se svıtilnou v 
–stech mluvil pomalu. 
“Podıvej se tam dolu,Č hlavou pokynul k podlaze komory pod 
nım a pak skoc il. Me kce pristal, ale stejne  vlna bolesti z kolen 
zaplavila celá jeho te lo. 
“Zatracene ,Č sykl Neruda, jakmile dopadl. 
“ Jsi v poradku?Č ptal se Evans. 
“Mhm, po padu minulá noci mam pone kud bolava kolena.Č 
“Co je to za mısto?Č vyhrkl Evans. Paprsek jeho baterky blikal 
v interiáru z be lenáho kamene. “Toto mısto bylo vytesano. To 
nenı prirozena jeskyne .Č 
“Presne  tak,Č odpove de l Neruda. 
Zbytek skupiny za Evansem bojoval o kousek vyhledu.  
“PojŽme,Č rekl Andrews na konci zastupu. “Kazdy se chce 
podıvat.Č 
Evans se spustil na podlahu komory, jako predtım Neruda. 



 37 

“ Je to vytesano v masivu,Č otoc il se Neruda k Evansovi, 
jakmile tento pristal na podlaze. 
“To je neuve ritelná,Č otoc il se Evans, kroutıc hlavou, jako 
strelka kompasu hledajıcı sever. 
“Proc  bıly kamen?Č 
“Nevım, Mozna, aby tady bylo jasne ji. Bıla odrazı vıce sve tla.Č 
“ Jak to jenom ude lali?Č zeptal se Evans rec nicky. Neruda 
otazku zcela ignoroval.  
“Tam je dalsı chodba, vidıs ji?Č 
“Muselo to zabrat láta, nez to dokonc ili...Č rekl Evans ve 
zbozná –cte , neschopen odpove di. Zbytek tymu seskakal z –stı 
tunelu, jako kapky vody z fasety a komora se naplnila 
vzrusenym sumem. 
“Prosım, aby vsichni zmlkli a tise poslouchali ne kolik sekund,Č 
narıdil Neruda. “ Jenom poslouchejte.Č 
“Slysım huc et svou krev,Č zaseptala Samantha. “ Je to –zasná.Č 
“Nenı tady zadná hluková pozadı a navıc jsme v dokonalám 
okolnım prostredı,Č rekl Collin. “Mozna, ze je to ne jaka 
akusticka komora.Č 
“Vide li jste jiz ne jaká artefakty?Č zeptala se Emily. 
“ Z adná, komora je prazdna,Č odpove de l Neruda. 
“Vsimne te si, ze tady nenı ani smıtko. Toto mısto je prımo 
antiseptická.Č vlozil se Evans. 
“Antiseptická,Č opakoval Neruda. 
“Takze teŽ vıme, ze trpe li utkve lou predstavou poradku.Č rekl 
Andrews, zlehka se uchichtavajıc. “Mozna zahynuli od vyparu 
c istıcıch prostredku.Č 
Neruda pomalu odkrac el ke klenbe  a sloupum a zac al je 
studovat ve sve tle baterky. “Ope t spirala galaxie M51,Č rekl, 
sledujıc prsty vytesaná znaky. “Myslım, ze teŽ je jasná, odkud 
jsou.Č 
“Nenı to nejpresne jsı,Č rekl Andrews. “Galaxie M51 obsahuje 
kolem sta miliard slunec nıch systámu.Č 
Neruda ignoroval Andrewsuv komentar a obratil se ke vsem. 
“Tato chodba je pe kne  prıkra. BuŽte opatrnı.Č 
“Majı tyto hieroglyfy souvislost se znaky na Artefaktu?Č zeptal 
se Evans studujıc jeden ze sloupu. 
“Rozhodne ,Č odpove de l Neruda, “ ale toto nejsou stejná znaky. 
Nevide l jsem zadná, která by byly stejná, jako ty na Artefaktu.Č  
Jakmile prochazel podloubım a pustil se do svahu, jeho kolena 
ho okamzite  upozornila na zvysenou namahu chuze do kopce. 
Alespon ze muze stat rovne . Strop v chodbe  byl vysoky kolem 
tri a pul metru a byl klenuty podobne , jako stropy komory. 
“Vidım vepredu dalsı klenbu,Č rekl Neruda. 
“ Rekni mi ne co,Č zadal Andrews, “ jak ne kdo mohl vytesat tuto 
stavbu do masivnı skaly a nezanechat tady zadná sutiny, nebo 
znamky svá prace?Č 
“ Ja nevım,Č odpove de l Neruda. “Mozna, ze budeme mıt ste stı a 
zjistıme to.Č 
“Byli to zajistá dobrı kouzelnıciČ poznamenal Andrews. “Ta 
hromada sutin z táto c innosti musela byt ohromna. Kam k c ertu 
mohli schovat ne co takováho?Č 
Vsichni se shromazdili pod klenbou a jeden po druhám se 
dotykali sloupu podobnych mramoru, jako by to byly posvatná 
modlitebnı mlynky. 
“Vypada to, jako by mıstnost vyc nıvala z chodby,Č rekl Neruda 
hlasite  pres rameno. Byl asi dvacet stop pred Evansem a 
dalsımi, kterı zkoumali znaky na sloupech, která jako by ozily 
pohybem. 
“Co je uvnitr?Č 
Odezvou bylo pouze mlc enı. 
“Co vidıs?Č zeptal se Evans ope t. 
Ticho. 
Evans zrychlil krok a malem be zel k Nerudovi, nasledovan 
ostatnımi. Nasli Nerudu uprostred malá komory s prume rem 
kolem dvanacti stop. Byla dokonale kruhova, s vysokym 

klenutym stropem. Jejı zeŽ, naproti vchodu, nesla –zasnou 
naste nnou malbu. Nerudova baterka osve tlovala jejı barvy tak 
zarivá, ze vsichni mimovolne  primhourili oc i, jakoby obraz 
neodrazel sve tlo, ale byl jım prosve tlen. 
Pod obrazem na vyvysená plose vytesaná ze stejnáho masivu 
jako zdi, lezel predme t, podobny kopacımu fotbalovámu mıc i, 
ale táme r dvakrat tak velkámu. Byl –plne  c erny, krome  trı 
strıbrnych linek, jimiz byl jeho obvod obtazen. Predme t byl bez 
jakychkoliv svu, tlac ıtek a neme l taká zadny otvor. 
Neruda byl zaneprazdne n zkoumanım naste nná malby, 
zhypnotizovan jejı brilantnımi barvami a abstraktnı podobou. 
“Tak toto urc ite  nenı Anasazijskáho puvodu,Č rekl a jeho hlas 
se nepatrne  zachve l. “Nechali to tady –myslne . Nejsou to 
mıstnosti, ve kterych by ne kdo bydlel. Vypada to spıse jako 
diorama v prırodopisnám museu.Č 
“Takze mimozemska civilizace pred tisıci lety navstıvila Zemi 
a postavila museum pro pote senı Anasazijskych Indianu.Č 
divila se Emily hlasite . “Predpokladejme, ze Anasazijci z 
kmene Chaco zahadne  zmizeli kolem roku 1150 naseho 
letopoc tu, takze museum zavreli, ale nechali zde navade cı 
zarızenı, která se ne jak objevilo o táme r 850 let pozde ji.Č 
“A my jsme ho objevili,Č pokrac oval Andrews. “To tedy urc ite , 
myslım, jak byste mohli nalete t na tuto hypotázu?Č 
“Nerıkam, ze ve rım táto teorii,Č branila se Emily. “Pouze 
premyslım nahlas.Č 
“Pokrac ujme ve zkoumanı,Č navrhl Evans, “Do odletu mame 
jeste  tri hodiny a deset minut.Č 
“Co myslıs, kolik c asu potrebujeme, abychom se dopravili na 
mısto srazu?Č zeptal se Neruda. 
“Nechme si c tyricet minut, mozna nebudeme potrebovat tolik 
c asu, ale rad bych me l par minut rezervy pro nepredvıdaná 
udalosti.Č 
“Dobra, takze nam zbyvajı asi dve  a pul hodiny,Č rekl Neruda. 
“PojŽme se podıvat, kam vede ta chodba.Č 
“ Je to spirala,Č uvedla Samantha ve c na pravou mıru. “ Jako 
toc itá schodiste . A budou tam dalsı komurky. Ve vizi jsem je 
vide la vsechny... pouze nevım, jak jdou za sebou.Č 
“ Jestlize tak vıs, co se tady de je,Č vyzval ji Andrews “ pak nas 
nenech c ekat a rekni nam, co to k c ertu vlastne  je.Č 
“Podıvej,Č rekla Samantha s nahlou prudkostı, “ vide la jsem 
obrazy, která mi nasadil do hlavy ten Artefakt. Jestlize... 
jestlize nejsi schopen prijmout to jako skutec nost, pak dobra, 
chovej se k tomu alespon slusne .Č 
“To je v poradku, Samantho,Č rekl Neruda. “ Jenom ho nech 
byt, on je vlastne  podle svych me rıtek slusny. Ve r mi. Par krat 
jsem ho vide l v razi a nebyl to pe kny pohled.Č 
“Dosud me la ve vsem pravdu,Č rekla Emily. “Ve rme jı, 
dobre?Č Otoc ila se k Andrewsovi s –sme vem. 
“Fajn,Č odsekl Andrews. 
“Dıvali jste se vubec na ten artefakt?Č zeptala se Emily. 
“Ani jsem se ho nedotkl,Č odpove de l Neruda. “Rade ji bychom 
se neme li nic eho dotykat. Nasım –kolem je objev, nikoliv 
vyzkum.Č 
“Podıvejme se, co tady jeste  je,Č navrhl Evans. 
“Co jsou to za obrazy?Č zeptal se Collin. “Proc  by se s tım 
vsım obte zovali pouze pro Anasazijce? Nebo to ude lali pro 
nas? Nedava to smysl.Č 
Neruda vysel z komnaty a nechal Collinova slova viset ve 
vzduchu, jako prach. Spekulace ho drazdily, pokud k nim 
neme l alespon ne kolik podpurnych faktu. Nynı se stal jeho 
jedinou motivacı tento objev. 
“Prinesl sebou ne kdo videokameru?Č zeptal se Neruda a 
pokrac oval v chuzi vzhuru chodbou. 
“Ovsem,Č rekla Emily. Vyndala malou, strıbritou krabic ku o 
velikosti mobilnıho telefonu, s ne kolika kulatymi, 
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samostatnymi cifernıky na jedná strane  a malou c oc kou na 
strane  druhá.  
“Chces, abych to natac ela?Č 
“Ano,Č rekl Neruda, “ ale poc kejme, az si to celá prohládneme, 
pak se rozhodneme, co natoc ıme jako prvnı. Colline, ty mas na 
starosti dokumentaci, zac ni premyslet, co budes rıkat.Č 
“Bude to video urc eno pro Fifteena?Č zeptal se Collin. 
“Pro koho jináho?Č odpove de l Neruda. 
“K c ertu.Č 
“BuŽ bez obav,Č rekl Neruda, “Fifteen ma rad tvuj bystre 
ve decky a barevne  encyklopedicky styl.Č 
Vsichni, vc etne  Collina se zasmali. 
“Umıs dobre napodobovat,Č usmıval se Evans a otoc il se k 
Nerudovi. “Neboj se, nereknu nic.Č 
Neruda se smal, pote sen tım, jak zdvorily byl Evans k celá 
skupine . Vlastne  je vsechny bavil ó nikdy by to od ne j nec ekal. 
“ Je tady dalsı vchod,Č Neruda ukazal sve tlem k oblouku. Byl 
pouze o deset metru vyse od prvnıho, ale tentokrat byla 
komnata na vnitrnı strane  spiralovitá chodby. Vypadala 
skutec ne  jako schodiste , která se zatac elo ve sme ru hodinovych 
ruc ic ek a postupne  stoupalo. Neruda krac el k dalsımu vchodu a 
tam c ekal na ostatnı. Skupina tentokrat oddechovala pone kud 
intenzivne ji, nez predtım, ale vsichni najednou chte li vide t 
dalsı komnatu. 
“Pripraveni?Č zeptal se Neruda. 
“Divadlo muze zac ıt,Č rekl Andrews. 
Neruda a Evans zamırili sve tlo svych baterek do komnaty. 
Kdyz se jejich paprsky proŘaly na prote jsı zdi, osve tlily dalsı 
obraz, malovany v podobnám stylu. Pod nım, lesknoucı se ve 
sve tle, lezel dalsı predme t, c erny a strıbrny se vzajemne  
propojenymi sestihrannymi ploskami. Kazda z plosek byla 
velikosti hracı karty, ale dvakrat tak silna. Vne jsı povrch 
sesti–helnıku byl c erny a vnitrnı zarive  strıbrny. Ope t zadna 
tlac ıtka, svy, nebo naznak jakáhokoliv spınac e. 
Naste nna malba se jevila stylisticky podobna malbe  v prvnı 
komnate , pouze znazornovala rozdılná vzory a predme ty. Byla 
kolem c tyr stop siroka a sest stop vysoka. 
Samotna komnata byla totozna velikostı a tvarem. Kazdy detail 
byl presnou kopiı. Pouze obraz a predme t byly rozdılná. 
“ Jsem ochoten naslouchat jakymkoliv nazorum,Č rekl Neruda. 
“Nenı to logická?Č Zac al Evans. “Proc  by zde takovym 
zpusobem nechavali tyto predme ty?Č 
“A proc  ne?Č rekla Samantha. 
“V te chto obrazech jsou alespon ne jaká naznaky 
srozumitelnosti,Č rekl Collin. “Zde, vespod, to vypada, jako 
skalnı –tvary z okolı jeskyne .Č 
“Me li bychom alespon zvazit moznost, jestli nejde o ne jakou 
zbran.Č rekl Evans. 
“Ano,Č odpove de l Neruda. “Ma ne kdo jeste  ne jaky napad, nez 
se presuneme?Č 
Andrews podesel blıze a zkoumal obraz. 
“ Jak na to hledım, ten hve zdny vzor by mohl ne co znamenat - 
predpokladam, ze nenı libovolny. A taká, je zde pouzit znak 
nekonec na. Ten byl vynalezen na prelomu sedmnactáho stoletı. 
A pokud vım, nevynalezli ho mimozemsŘaná z galaxie M51.Č 
“Dobra, jestlize nemate dalsı komentare, pojŽme dal,Č rekl 
Neruda. 
Chodba neustale stoupala. Kazdych tricet stop byl vchod do 
dalsı komory, strıdave  ve vne jsı a vnitrnı strane  chodby. 
Vsechny komnaty byly zcela identická, pouze s jedinec nym 
obrazem a predme tem uvnitr. 
V prube hu dalsı hodiny skupina objevila dvacet dva komnat a 
zac ınala si uve domovat rozsah objevu. 
“Nasli jsme to,Č volal Neruda zpe t. 
“Co jsme nasli?Č ptal se Evans krac ejıc nahoru z dvacatá druhá 
komnaty. 

“Poslednı komnatu.Č 
Evans strc il hlavu dovnitr. 
“Nechal jsem svıtilnu Collinovi a ostatnım. Stojı hypnotizovani 
obrazem ve dvacatá komnate . Nejsem ume lec, ale jsou to 
–zasná malby... nenı to zcela typická jeskynnı ume nı, ze?Č 
“Ne, pokud bys nepovazoval Picassa za jeskynnıho c love ka.Č 
“Tato komnata je jina,Č rekl konec ne  Evans. “Vypada to, 
jakoby zde byli presc as a nechali ji v puvodnım stavu.Č 
I kdyz dvacata tretı komnata byla stejna tvarem a velikostı, jejı 
zdi, podlaha a strop byly drsná a nedokonc ená. Naste nna malba 
byla jedinym mıstem, která bylo vyhlazeno a vyleste no, jako 
jiná komnaty. Podlaha byla plna –lomku, ve tsinou kamenná 
sute , ktera vypadala jako ne jaka vlakna. 
“Velmi zvlastnı,Č rekl Neruda pomalu. Pritom si mnul bradu a 
potrasal hlavou. “Vidıs artefakt?Č 
Evans se dıval za Nerudovym sve tlem na maly leskly disk, 
kolem trı palcu v prume ru.  
“ Je to opticky disk46. Doufejme, ze nam objasnı, co to vsechno 
ma znamenat.Č 
“ Je to c asova schrana,Č rekl Neruda. “ Je to soubor c tyriceti 
sesti artefaktu, napul ume nı, napul technologie. Je to jakoby 
ne jaka mimozemska civilizace vyrobila tyto predme ty a jakoby 
ne kdo pohrbil c asovou schranu pro jejı pozde jsı objevenı.Č 
“Za jakym –c elem?Č zeptal se Evans. 
“Teorie mimozemská c asová schrany, je natolik logicka, ze 
bych se pod nı i podepsal,Č rekl Neruda metodicky. “ I kdyz jejı 
–c el jeste  zcela nechapu. Doufejme, ze tento disk nam to 
objasnı.Č 
Neruda vzal disk a z blızka ho zkoumal. Byl jako kompaktnı 
disk, pouze mensı, obe  strany zarily zlatou barvou, uprostred s 
dırou velikosti prume ru tuzky. 
“Mohla by to byt slitina zlata... nejsem si jist, jestli je to 
skutec ne  opticky disk. Muze to byt platidlo, nebo ne jaky 
pruvodce.Č 
Evans se predklonil a vzal ho z Nerudovych rukou, aby ho 
prozkoumal. 
“Mas pravdu, mohlo by to byt zlato. Je to te zká.Č Pote zkal ho v 
rukou. “Ale urc ite  vypada jako opticky disk. 
“Co ude lame s artefakty?Č zeptal se Neruda. 
“Nejsme pripraveni vzıt je teŽ sebou,Č odpove de l 
Evans.ČPrinesl jsem sebou bezpec nostnı plot desatá –rovne , 
takze to tu muzeme zabezpec it na neurc ito.Č 
“Nevezmeme to sebou?Č ptal se Neruda a zvedl disk. “Mam 
pocit, ze je to klıc  k celá zahade . Cım drıve ho odemkneme, 
tım lápe.Č 
“Vymyka se to poslanı mise,Č zac al Evans, “ ale souhlasım s 
tebou. Nemyslım, ze by Fifteen byl proti, pokud my oba 
souhlasıme.Č 
“Nevide li jste Samanthu?Č zeptala se Emily, ktera vesla do 
komnaty a rozhlızela se kolem. 
“Ne, predpokladali jsme, ze je s vami,Č vyplasil se Evans. 
“Byla,Č rekl Collin, “ ale pak odesla - mysleli jsme, ze odesla k 
vam.Č 
“Beze sve tla?Č ptal se Neruda. 
“Boze,Č zvolal Andrews, jakmile vkroc il do dvacatá tretı 
komnaty. “ v tomto pokoji musel bydlet puberŘak, vsadil bych 
na to.Č 
“Ano, je tady neporadek,Č pripojil se Collin. 
Neruda ukazal na obraz baterkou. 
“ Jestlize tak spe chali, proc  si dali tolik prace s –pravou zdi pod 
obrazem? Myslım, ze zbytek nechali –myslne  nedode lany.Č 
“Za jakym –c elem?Č zeptal se Collin. 
“Nevım,Č rekl Neruda. “ ale mohli bychom nalázt odpove di 
zde.Č Ukazal na zlaty disk. 
“Dobra,Č rekl Andrews. “To se mi lıbı. Ukaz mi to.Č 
Andrews vzal disk a polozil si ho naplocho na dlan levá ruky.  
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“PosviŘ mi na to takhle, v tomto –hlu,Č pravou rukou ukazoval, 
jak mu ma Neruda svıtit.  
“Ma to drazky.Č prohlasil Andrews vıte zoslavne , “Ale jsou 
velice jemná.Č 
Otoc il ho velice opatrne . “Pravde podobne  jste jiz vytusili, ze 
obsahuje zlato.Č 
“Ano, vypada to jako ne jaka slitina, nebo mozna je to ne c ım 
potazeno,Č pokrc il Neruda rameny “ ale kdo vı, co to je bez 
laboratornıho rozboru.Č 
“Vezmeme to sebou, ze?Č ptal se Andrews, pokyvujıc hlavou. 
“Ano,Č rekl Evans, “ ale zbytek nechame zde, nez dame 
dohromady archeologickou skupinu.Č 
“Dobra,Č zaseptal Andrews, zatımco porad prohlızel disk. “Ma 
to drazky po obou dvou stranach. Asi je v tom ulozeno 
mnozstvı dat.Č Tahl prstem po povrchu, jakoby ne co poc ıtal. 
Ope t ho otoc il a jeho prst pokrac oval jemne  povrchem disku. 
“ Je zde dvacet c tyri sekcı - po dvanacti na kazdá strane .Č 
“To je zajımavá,Č rekl Neruda, “my jsme nalezli pouze dvacet 
tri komnat.Č 
“ Je tady dvacet c tyri komnat, jestlize poc ıtas i tu prvnı, 
predpokoj,Č pripomne la mu Emily. “ Jdu hledat Samanthu, kdo 
se pripojı, nejlápe s baterkou?Č 
“Najdu ji,Č rekl Neruda. “ byl bych rad, abys pracovala s 
Collinem na videoreportazi a mimochodem - me l by tam byt, 
alespon jak to vidım ja, zahrnut pojem 'Mimozemska c asova 
schrana'“ . 
Neruda se otoc il k odchodu uprostred palby dotazu od Emily, 
Collina a Andrewse. 
“Mame malo c asu a tak nemohu dopodrobna vykladat svou 
teorii. Evans vam rekne to, co vım. Jenom to ude lejte, jak 
nejlápe umıte, o dalsı se nestarejte.Č 
Neruda krac el dolu chodbou, ve dom si diskuse, kterou prave  
vyvolal. Akustika stavby ulehc ovala hledanı. Provedl par –vah 
a posoudil celou stavbu: Od predsıne  po dvacatou tretı komoru 
to bylo priblizne  150 stop vysoko a kolem 100 stop v prume ru. 
Bylo to neskutec ná krac et dolu toc itou chodbou s komnatami 
vyc uhujıcımi, jako zamotky s darky od stará, mimozemská 
civilizace. 
Ta stavba ho –plne  ohromila. V mysli porad jenom obracel 
stranky s ruznymi scánari a teoriemi jako mlatic ka a doufal, ze 
z toho vyvstane ne jaky smysl. 
“Samantho,Č volal hlasite . “Kde jsi?Č 
“V patá komnate .Č Jejı hlas zne l chodbou jako hlas ducha. 
“ Je vse v poradku?Č Neruda pokrac oval v chuzi, nebyl si jist u 
která komnaty se prave  nachazı.  
“ Jsem v poradku,Č rekla Samantha tissım hlasem, i kdyz 
Neruda byl jeste  daleko. Kolena me l porad jeste  tuha a bolava a 
kdyz zrychlil, okamzite  je pocıtil. Proto rade ji zpomalil. Je 
prece v poradku, upamatoval se. 
“Samantho?Č volal Neruda. “Nevım, ktera je pata komnata, 
mluv ke mne , musım byt uz blızko.Č 
“Nasli jste konec?Č zeptala se. 
“Ano, nasli jsme ho, ale nenı to, co bys c ekala.Č 
“ Je to nedokonc ená, ze?Č 
Neruda se zastavil. 
“Ano, ale jak to vıs?Č 
“Vsimli jste si, jak podobna je tato stavba jednomu vlaknu 
DNK? Je zde dvacet tri komnat vystupujıcıch z chodby tvaru 
spiraly. Dvacet tri paru chromozomu v kazdá bunce naseho 
te la...Č 
“Ano, ale to nenı odpove Ž na mou otazku,Č rekl Neruda. “ Jak 
to vıs?Č 
Pokrac oval v chuzi dolu sikmou chodbou sledujıc Samanthin 
hlas. Myslenka na to, ze krac ı vlaknem DNK ho docela bavila. 
Zrovna tak mohl byt uvnitr bunky putujıc uvnitr chromosomu - 
tak byl vzdalen vne jsımu sve tu. 

“Myslım, ze nam chte jı sde lit, ze nase DNK je poskozena nebo 
nedokonc ena.Č 
Sledujıc jejı hlas, Neruda vstoupil do komnaty. Sede la 
uprostred komnaty se zkrızenymi nohami, c elem k obrazu. V 
rukou drzela zapalovac , jehoz plamen se komıhal vstrıc 
Nerudovi. 
“ Je to –zasny obraz,Č rekla Samantha tise. “Nemohla jsem 
odejıt. Omlouvam se.Č 
“To je v poradku,Č Neruda si sedl vedle nı. “ Jsem na nohou 
dále nez obvykle, rad si chvıli posedım.Č 
Pokrc il kolena a objal je te sne  pazemi. Bylo mu pone kud 
chladno a byl unaven.  
“Co se ti zda na tom obrazu tak fascinujıcı?Č zeptal se. 
“Pohybuje se,Č odpove de la. Neruda se dıval pozorne  na zeŽ a 
zhasl sve tlo. Chte l to vide t stejne  jako Samantha ve sve tle 
jejıho zapalovac e. 
“Pohybuje se? Nejsem si jist, co tım myslıs.Č rekl. “Co se 
pohybuje?Č 
Obraz se skladal z rady ovalu ruznych barev, která do sebe 
vzajemne  zapadaly. Ve vne jsım ovalu byly zasazeny 
piktografy. Predme t vypadal tak trochu jako prıc ny rez cibulı a 
vznasel se na pozadı hve zdná oblohy se srpkem me sıce. 
“Nevım to jiste ,Č odpove de la vahave , “mozna se hybu ja. 
Najednou jsem si uve domila, jako bych byla do tohoto obrazu 
vtahovana.Č 
Neruda zkoumal malbu, ale nezaznamenal zadny pohyb. 
Presto, maje respekt k jejı intuici a jasnozrivosti, pokrac oval ve 
starostlivá prohlıdce obrazu, jakákoliv zme ny perspektivy, 
nebo naznaku pohybu.Č 
“Takze, jaky mas na to nazor?Č zeptala se Samantha. 
“Na to?Č ukazal Neruda kolem sebe, oznac ujıc tak celou 
stavbu. 
“Ano, na to.Č Jejı oc i pohládly sme rem vzhuru jako ozve na 
Nerudova pohybu. 
“Ma nyne jsı hypotáza znı, ze to postavila pruzkumnicka rasa, 
ktera je puvodem ne kde z galaxie M51. Prisli na Zemi 
priblizne  pred tisıcem let a kontaktovali Anasazijská indiany z 
kanonu Chaco. Postavili tuto... tuto stavbu za –c elem vytvorenı 
sbırky artefaktu, ktera by reprezentovala jejich ume leckou a 
technickou tvorivost. Chte li, aby se to naslo az pozde ji, takze 
zanechali navade cı zarızenı, která se ne jak kouzelne  objevilo a 
privedlo nas k tomuto –zasnámu mıstu.Č Odmlc el se, aby 
nabral dech. “Myslım si, ze je to c asova schrana, zanechana 
touto civilizacı.Č 
Nez Samantha promluvila, nechala jeho slova rozpustit v 
prostoru. 
“ Rıka ta tva teorie ne co o motivech táto pruzkumnická rasy?Č 
“Ne, ale ve dvacatá tretı komore jsme nasli artefakt, ktery snad 
vrhne na celou tu zahadu trochu sve tla.Č 
“Co to je?Č 
“ Je to opticky disk - nebo, prinejmensım tak vypada. Pak by 
mohl by zodpove de t vsechny nase dotazy.Č 
“ Je to dobrá znamenı,Č rekla Samantha. “Dosud bylo vsechno 
tajemná a zakodovaná, jakoby nechte li, abychom s nimi 
okamzite  komunikovali. Naprıklad, souc astı tvá teorie je, ze 
prisli na Zem a kontaktovali Anasazijská Indiany. Jestlize je to 
tak, nekomunikovali s nimi v Anasazijskám jazyce?Č 
“Snad.Č 
“Dale, jejich piktografy, obrazy, artefakty, jsou nesnadno 
pochopitelná...dokonce i pro tebe. Myslıs, ze kdyby to 
navade cı zarızenı objevili naprıklad agenti CIA, nebo NSA, 
bylo by to vhodná?Č 
“Kdovı? Mozna...Č rekl Neruda. “Ale kam tım mırıs?Č 
“Myslım, ze tato rasa velice chytre zamaskovala svá –mysly. 
Snad to je c asova schrana, nevım, ale je to urc ite  vıc, nez pouze 
sbırka artefaktu, která nam zde nabıdli k objevenı. Je zde jasne  
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patrny proces, kterym chte jı, abychom prosli. Cıtım, ze jsme 
vedeni. Jakoby tento objev byl pouze malym krokem na velice 
dlouhá a klikatá ceste .Č 
Samanthin zapalovac  dohorel a ponoril je do –plná tmy. 
“To je muj nazor.Č Dodala. 
“Chapu tvá duvody,Č rekl Neruda. Rozsvıtil baterku a postavil 
ji na zem, svıtıc prımo nahoru jako pochoden. “Pravdou je, ze 
civilizace, ktera dosahla –rovne  mezihve zdnáho cestovanı - 
obzvlasŘ civilizace pruzkumnickáho charakteru - by mohla 
disponovat propracovanou prekladatelskou technologiı. Taky je 
pravda, ze by mohli vytvorit ne kolik kontaktnıch mıst - i s 
dalsımi kulturami, nez pouze s Anasazijci - ledaze by zde byli 
pouze na velice kratkou dobu, co je nepravde podobná...Č 
“ ...takze pak ty prekazky a bariáry postavili –myslne , aby 
zajistili, ze pochopenı jejich odkazu bude vyzadovat jistá 
mnozstvı c asu a –silı,Č rekla Samantha. “Stavım se, ze opticky 
disk nebude snadná otevrıt a pokud ano, nebude v anglic tine , 
nebo jakámkoliv jinám, lidstvu znamám jazyce.Č 
Neruda si natahl nohy pred sebe a oprel se o ruce s dlanemi za 
zady. 
“Tedy myslıs, ze presne  sledujı, kdo objevı jejich c asovou 
schranu?Č 
“Mam z toho takovy dojem,Č odpove de la Samantha. “Vide l jsi, 
jak nas testovali a prove rovali na kazdám kroku táto cesty.Č 
“A jedinym logickym duvodem pro takovou dukladnost je to, 
ze jejich poselstvı je velice hluboká, nebo vyznamná dulezitosti 
pro mnoho lidı. A tak potrebujı, aby se dostalo do te ch pravych 
rukou. Nasich rukou.Č 
“To je presne  to, c emu ve rım,Č rekla Samantha a postavila se. 
“Nec inım si narok ve de t, co to zde je, ale je to souc astı ne c eho 
velikáho... dokonalejsıho...Č odmlc ela se. “Mam dojem, ze na 
Zemi bude vıce takovych staveb.Č Zavrela oc i, jakoby si 
pripomınala svou vizi. “ Jestlize je jich vıce, budou ne jakym 
zpusobem propojeny.Č 
Neruda vstal a hodil na ni letmy pohled. Jakoby ze zvyku si 
rukou c istila kalhoty. Bylo to zbytec ná, jelikoz podlaha byla 
dokonale neposkvrne na.  
“Nemohu si pomoct, ale mam dojem, jako bys mi ne co nerekla, 
jako bys me la obavu mi to sde lit. Je to tak?Č 
“Sami sebe nazyvajı Tvurci krıdel,Č vyhrkla Samantha s nahlou 
–levou. “Ne jakym zpusobem zasahli do nası genetiky. Je to 
pocit, jakoby zili v nas na ne jaká –rovni a souc asne  jakoby zili 
ve velká vzdalenosti. Rekli taká ne co o nası potrebe  branit se 
proti jiná rase bytostı. Proti mimozemská rase, ktera disponuje 
daleko dokonalejsımi technologiemi, nez si vubec dovedeme 
predstavit. Tito... tito Tvurci krıdel se v tom angazujı, protoze, 
podle nich, oni jsou stvoriteli nası genetická vybavy.Č 
Neruda se poskrabal na zatylku a zasklebil se.  
“ Jeste  ne co?Č 
“Ne.Č 
Tichem komnaty zavıril zvuk smıchu. Chodbou se blızil zbytek 
skupiny pruzkumnıku a Andrewse bylo slyset, jak vypravı 
ne jaky vtip. 
“Nech si to rade ji zatım pro sebe,Č doporuc il jı Neruda. 
“Pozde ji ti reknu, proc . Dobra?Č 
“ Jiste .Č Samantha nervozne  pokrc ila rameny. 
Neruda se protahl do chodby.  
“Podıvejme se, jak to vypada s jejich filmovym projektem.Č 
Hodil poslednı pohled na obraz v patá komnate  a pocıtil novou 
davku respektu k táto cizı pruzkumnická rase. 
Ne jak a ne kdy jiz s nım museli byt v kontaktu.Cıtil, jak se 
uvnitr ne j ne co me nı c i drobı. Nebyl si ale jist, co to je. 
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Kapitola ctvrta  

ZEMI 
š Jestlize se bytost rozdŘlı na sve slozky, jejı cha pa nı 
svobodne vule je ohraniceno na nŘco, co se da  
popsat jako Hierarchie. Jestlize bytost je 
uvŘdomŘlym kolektivem, ktery uskutecn uje svou 
svrchovanou jednotu, princip svobodne vule se stane 
zbytecnym, jako les enı kolem dokoncene budovy. 
Jestlize si bytosti neuvŘdomujı svou jednotu, pak se 
struktura stane formou sobŘ ulozene ochrany. V 
nadcha zejıcım vyvoji strukturovaneho a rızeneho 
vesmıru bytosti vymezily sve hranice - sva  omezenı - 
vyja drenım sve nejistoty. PostupnŘ se staly 
ca steckami sve celistvosti a jako strepy kra sne va zy 
nesou pouze malou podobu sve celkove kra sy.ň 
 
Vynatek z filosofie Tvurcu krıdel “Strıdajıcı se modely 
existenceČ, dekodovano z Komnaty 7 Tvurcu krıdel 
 
Fifteen se pohodlne ji usadil ve svám kresle. Jeho shromazde nı 
reditelá ude lali to samá, pouze bez jeho grimasy zpusobená 
bolavymi zady.  
“ Jamissone, byla to jedna z nejlepsıch reportazı, jakou jsem za 
ta láta vide l.Č 
“Souhlasım,Č prikyvoval Branson. 
Neruda se pouze usmıval a byl zticha. Jeho prezentace dopadla 
nad oc ekavanı. Reditelá byli pozornı a kladli velice rozumná 
dotazy. Neruda si daval pozor, aby nepremlouval a nevymyslel 
si, pouze aby podaval zpravu o nalezech pruzkumná skupiny. 
Byl si dobre ve dom toho, ze reditelá nepromıjeli, kdyz jenom 
vycıtili taktiku presve dc ovanı. 
“ Jaky bude nas dalsı postup?Č zeptal se Ortman. 
“ Je treba dokonc it restauraci a pruzkum v lokalite , co by nam 
mohlo zabrat sedm az deset dnu,Č odpove de l Neruda. “Budeme 
potrebovat zapojit obvodovy bezpec nostnı systám celá 
lokality.Č 
“ Jak to vypada s McGavinovym stınovym agentem?Č otoc il se 
Ortman k Evansovi. 
Pri zazne nı McGavinova jmána se Fifteen donutil k akci. 
“ Jmenuje se Donavin McAlester,Č vlozil se do debaty. 
“Dostavı se v ponde lı. Zajımavá, McGavin chte l, aŘ se ohlası 
Evansovi, ale zda se mi, ze vyhove t jakymkoliv jeho navrhum 
by bylo prılis riskantnı. Takze bych byl rad, aby se hlasil u Li-
Ching, jelikoz McGavin si ste zoval na nasi komunikaci.Č 
“Kdo tedy povede projekt Ancient Arrow?Č zeptal se Ortmann. 
“Omlouvam se,Č rekl Fifteen omluvne . “Myslel jsem, ze jsem 
to jiz objasnil. Projekt povede Jamisson. Vzhledem k jeho 
dosavadnı perfektnı praci jsem myslel, ze bude spravná, kdyz 
povede projekt az do konce.Č Odmlc el se a rozhládl se kolem 
stolu. “Souhlası vsichni?Č 
Na Fifteenovu odpove Ž bylo vide t pouze tichá prikyvovanı. 
Neruda neprikyvoval, pouze jeho tmavá oc i te kaly po odezve . 
Ta byla jednomyslna. 
“Zpe t k McAlesterovi,Č pokrac oval Fifteen, “Chci, abychom s 
nım jednali s maximalnı vstrıcnostı. O jeho c innosti nenı 
pochyb. Je pove ren vypatrat, proc  jsme neohlasili nalez 
Artefaktu Laboratori zvlastnıch projektu. Jinymi slovy, bude se 
snazit zjistit, co se pokousıme utajit.Č 
“ Jak dlouho zde bude?Č zeptal se Evans. 

“To zalezı,Č odpove de l Fifteen. Vzhládl na ne j a podrbal si 
zatylek. “ Jestlize ho presve dc ıme, ze informace, ktera k nemu 
prosakla je legitimnı, odejde do me sıce. Jestlize ne, pak to 
potrva pravde podobne  dva, mozna tri me sıce.Č  
“Zkusme to ude lat za me sıc,Č poznamenal Evans k plná 
mıstnosti souhlasu. 
“Odhlasovano,Č rekl Fifteen. “ Jsou ne jaká dotazy, nez se 
rozejdeme?Č 
Nerudovo srdce zac alo tlouct rychleji a cıtil, jak mu vyschlo v 
krku. Zachytil Fifteenuv pohled. 
“Mas jeste  ne co, Jamissone?Č zeptal se Fifteen zdvorile. 
“Snad... Myslel jsem, ze by bylo dobrá...Č Neruda se odmlc el a 
sebral se natolik, co se dalo. “Samantha ma ne jaká zajımavosti 
a ja si myslım, ze Labyrinth Group by o nich me l alespon 
ve de t. Nerıkam, ze jsou to realna fakta - to ne. Ale jsou 
nanejvys zajımava...Č 
“Mluv,Č prerusil ho Fifteen, “ a nemusıs se obavat nası reakce. 
Budeme predpokladat, ze cokoliv nam reknes, je spekulace a 
budeme k tomu tak pristupovat. Tak, co to je?Č 
“Samantha me la ne kolik zazitku s navade cım zarızenım,Č 
zac al. “V jednom z nich me la vizi planety, pokrytá mrızkou a 
byly tam nejmáne  tri, mozna c tyri oblasti, ve kterych by mohly 
byt dalsı mimozemská lokality.Č 
“ Rıkas, ze Samantha vide la obraz ne kolika dalsıch lokalit?Č 
zeptal se Fifteen. “A tyto obrazy byly do nı preneseny z 
Artefaktu?Č 
Neruda si pomyslel, ze Fifteenovy oc i zjasne ly a vypadaly 
napjate ji.  
“To mi rekla.Č 
“Ale vzdyŘ navade cı zarızenı je znic eno,Č poznamenal 
Whitman. “ Jak zıskame dukaz o existenci dalsıch lokalit?Č 
Fifteen odesel ke svámu stolu a zavolal svá asistentce. 
“Ano, pane,Č ozval se prıjemny hlas. 
“Prosım najde te Samanthu Foltenovou a poslete ji co nejdrıv 
do má kancelare.Č 
“Zajistá, pane.Č 
Neruda bojoval se svym bourıcım se zaludkem. 
“Dobra, poslechneme si, co nam rekne Samantha,Č rekl Fifteen 
zatımco se belhal ke svámu kreslu. “Ne, ze bych ti neve ril, 
Jamissone, ale tu vizi me la Samantha, takze bychom me li 
zeptat se prımo jı. Souhlasıs?Č 
“Ovsem,Č souhlasil Neruda vahave  “ pouze jsem ji nezadal o 
povolenı, abych o tom mohl mluvit...Č 
“ Jsem si jist, ze to Samantha pochopı,Č odpove de l neurc ite  
Fifteen. Pak se otoc il k Bransonovi. “Ma bezpec nostnı –roven 
pe t, ze?Č 
“Ano.Č 
“Ubohá de vc e,Č rekl Fifteen s –sme vem a nahládl do sváho 
prazdnáho salku c aje. “Chovejme se k nı co nejlápe, aby se 
cıtila –plne  klidna.Č 
“Nechame ji v projektu?Č zeptal se Evans. 
“Co bys doporuc il?Č odpove de l Fifteen. 
“ Jejı prınos byl vyznamny. Ja bych ji nechal. Ma schopnosti, 
která jsem nikdy u jinych dalnovidcu nevide l.Č 
“ Jaká?Č zeptal se Ortmann. 
“Nevım, jestli to dovedu dost dobre popsat,Č rekl Evans, 
hloubave . “ Je schopna se jakoby poddat situaci a zıskat 
mnohem informacı, nez kdokoliv jiny.Č 
“Souhlasil bych,Č rekl Neruda. “ Jejı schopnost projevit 
mentalnı napojenı na navade cı zarızenı jı snad umoznı 
snadne jsı komunikaci s dalsımi technologickymi vytvory, 
nalezenymi na mıste .Č 
Fifteen se zaklonil v kresle. Na par okamziku zavrel oc i, 
zatımco v mıstnosti nastalo mlc enı.  
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“Vypada to, ze schuze potrva kolem dalsı pulhodiny, jestlize 
ne kdo potrebuje prestavku, teŽ je na to c as.Č Nikdo se ani 
nepohnul k odchodu. 
Ozvalo se tichá zaklepanı na dvere a Samantha vahave  
nahládla dovnitr. 
“Volal jste mne, pane?Č 
“Ano,Č rekl Fifteen a neohrabane  se postavil. “Prosım, pojŽte 
dal a pripojte se k nam.Č Pokynul k prazdná zidli vedle Nerudy. 
“ Jamisson nam prave  poskytl znamenity prehled vası nedavná 
cesty do lokality Ancient Arrow...Č Odmlc el se a hluboce se 
zamyslel. “Nez zac neme, date si ne co k pitı? Trochu c aje?Č 
Samantha vrhla pohled ke stolu a prikyvla. Fifteen z konvice 
nalil salek slonovinová barvy z c ınskáho porcelanu a podal 
kourıcı napoj Samante . 
“De kuji,Č rekla a chve nı rukou prozrazovalo jejı nervozitu ze 
shromazde nı reditelu. 
“Pozoruhodna cesta, Samantho. Cely tym si zaslouzı nase 
nejvyssı uznanı za svou duchaplnost a vynalázavost.Č Vsichni 
reditelá souhlasne  prikyvovali. 
“De kuji, pane.Č 
Samantha me la na sobe  zelenou bavlne nou halenku s bılym 
kve tinovym vzorem, kterou me la zastrc enou v vybledlych 
dzınech. Rudá vlasy me la spletená do dlouháho copu. Jejı oc i 
vyjadrovali sme s obav a –divu. 
“ Jamisson byl tak laskavy a obeznamil nas s ne kterymi 
zkusenostmi, která jste me la s Artefaktem. Vzhledem k vasim 
schopnostem a jasnozrivosti me l pocit, ze bychom o nich me li 
ve de t. Nicmáne , doufal jsem, ze byste nas rada poctila 
vykladem, jakymkoliv pro vas pohodlnym zpusobem o tom, co 
jste vide la a co si o tom myslıte. Byli bychom radi kazdá 
informaci.Č 
Fifteen se odmlc el, dıvajıce se kolem, jestli mluvı za vsechny v 
mıstnosti. Pak obratil svuj pohled na Samanthu. “Souhlasıte?Č 
“Ano... Ovsem...Č Samantha se pone kud zakoktala, neve da, jak 
pokrac ovat. 
“Dobra tedy,Č odpove de l Fifteen a jeho hlas zne l sladce a 
ume le. “Budeme jenom poslouchat. Mluvte, jak dlouho 
chcete.Č 
Samantha upila trochu c aje, a doufala, ze rozpustı ten chomac  
syrová bavlny, kteráho najednou jakoby me la plna –sta. Vrhla 
kradmy pohled na Nerudu a zachytila jeho povzbudivy –sme v. 
“Nevım, co z toho vseho je vam jiz znamo a nechci mluvit 
zbytec ne  a okradat vas o c as...Č 
“ Jamisson se zmınil, ze jste vide la obraz zemskáho globu, 
potazeny mrızkou, ze kteráho se dalo vyvodit, ze existujı jeste  
dalsı mimozemská lokality. Muzete zac ıt u toho,Č navrhl 
Fifteen. 
Samantha zavrela oc i a nabrala dech. 
“Vidım jej jasne ,Č rekla a oc i se jı pomalu otevrely. 
“Pripravovala jsem Replay... vsichni odesli hledat Nerudu a ja 
jsem se snazila navazat komunikaci s Artefaktem. Replay 
probıhal porad dokola az do Alfy... a poslednı ve c, kterou si 
pamatuji byla... ze jsem vide la geometrická tvary, která 
vypadaly jako dvere, plujıcı prostorem. O chvıli pozde ji jeden 
z te chto tvaru zobrazil obraz Zeme , obklopená mrızkou, jako 
sve telnymi vlakny. V ne kterych z prusec nıku te chto vlaken 
byly svıtıcı body.Č Odmlc ela se a ope t zavrela oc i. “Cıtila jsem, 
ze tri z te chto bodu... jsou jakoby znac ky. Pouze jsem ne jak 
ve de la, ze oznac ujı mısta dalsıch c asovych schran, nebo 
artefaktu. Pamatuji, ze jedno mısto jsem vide la zcela jasne ... to 
v Novám Mexiku. Dalsı nebyla tak zretelna, ale rekla bych, ze 
se dalo rozeznat tri az c tyri mısta celkem.Č 
“Muzete upresnit obecná umıste nı dalsıch lokalit?Č zeptal se 
Branson. 

“Myslım, ze to byla Jiznı Amerika, Afrika, mozna vychodnı 
Evropa,Č rekla Samantha pomalu. “Nevım to jiste . Z ne jakáho 
duvodu jsem se soustredila na Nová Mexiko.Č 
“Vide la jste cely globus, Samantho?Č zeptal se Fifteen. 
“Ne, myslım, ze ne,Č odpove de la, “ zdalo se mi, ze vidım pouze 
c tyri sve tadıly... Severnı a Jiznı Ameriku, Afriku a Evropu,Č 
zavrela ope t oc i. 
“Dostala jste informaci, ze kazda z te ch znac ek na mrızce 
znamena jednu c asovou schranu?Č zeptal se Fifteen. 
“Takovy jsem me la dojem.Č 
“A me la jste pocit, ze dalsı jsou na druhá strane  globu?Č 
“Snad... ale nepamatuji si, jestli jsem o tom premyslela,Č rekla 
zlehka, skoro septem. 
“Pouzila jste v prube hu táto seance Replay?Č zeptal se 
Ortmann. 
“Ano, ale nezachytila jsem nic,Č odpove de la Samantha. 
“Zapomne la jsem nastavit citlivost nahravanı, protoze jsem 
me la obraz skoro okamzite  a predpokladala jsem, ze Replay je 
nastaven spravne .Č 
“Takze se nic nenahralo?Č zeptal se Fifteen. 
“Ne.Č 
“ Rekne te nam o dalsıch obrazech, která jste vide la.Č navrhl 
Fifteen. 
Samantha si odkaslala a usrkla ze sváho salku. 
“V prube hu táto seance jsem dale vide la obraz, ktery vypadal, 
jako vysoka, vousata humanoidnı bytost. Me l rozhodne  
nezvyklá oc i, ale jinak by na ulici vypadal jako c love k.Č 
“Co bylo tak divnáho na jeho oc ıch?Č zeptal se Fifteen. 
“Ta sme sice zvlastnıch barev a byly velmi velká. A velice 
pronikavá.Č 
“Rozmlouvala jste s touto bytostı?Č 
“Ano.Č 
Rekne te nam o nı,Č pozadal Fifteen. 
“Bytost mi rekla, ze oni jsou genetici, kterı vyvinuli nasi DNK. 
Snazili se spustit v nası DNK ne co, co by nam umoznilo snást 
ne jakou velkou zme nu - genetickou zme nu. A ze je to nezbytná 
k obrane  nası planety...Č 
“Proti komu?Č Fifteen malem kric el a vzprımil se v kresle. 
Samantha zavahala.  
“Proti nepratelská civilizaci.Č 
V mıstnosti zavladlo mrazivá ticho. Samantha se ope t chte la 
napıt, ale bala se, ze by rozlila c aj, kdyby to jenom zkusila. 
Ruce se jı viditelne  trasly. 
“Mozna by ses chte la zmınit o tom, proc  si myslıs, ze tato 
c asova schrana a jejı objev byla rızena udalost,Č odvazil se rıct 
Neruda v nade ji, ze odvede jejı komentar k jinámu predme tu. 
Samantha se otoc ila k Nerudovi ve doma si skutec nosti, ze se 
chce jakoby omluvit za to, ze zpusobil jejı prıtomnost na 
porade .  
“ Jak jste jiz pravde podobne  zjistili,Č zac ala, “Artefakt byl 
velice selektivnı. Zkoumal nas oba,Č ope t se otoc ila k 
Nerudovi, “ az k molekularnı –rovni... alespon tak se to zdalo. 
Vypadalo to, jakoby byl Artefakt naprogramovan ke zjiste nı 
nası motivace a vhodnosti pro tento objev. Naste stı, rozhodl se 
v nas prospe ch... i kdyz si nejsem jista, proc .Č Tvarı jı probleskl 
–sme v, ktery prozradil jejı nervozitu. 
“Cıtila jsem a stale cıtım jeste  teŽ, ze pojem c asova schrana 
nepopisuje presne  to, co jsme objevili. Jejı –c el je mnohem 
sirsı a jejı tvurci jejı smysl zasifrovali do piktografu, ume nı, 
predme tu... do vseho. Zkousejı komunikovat pomocı symbolu, 
ne pomocı hmotnych predme tu.Č 
“Symbolu?Č opakoval Fifteen. 
“Chci tım rıci, ze to vsechno je jakoby pozlatko, fasada,Č 
odpove de la rychle Samantha, ve doma si toho, ze jejı slova 
mohou znıt tajemne . “Nezda se mi, ze bychom byli schopni 
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cokoliv odsud desifrovat, myslım, ze vse ma –plne  jiny 
vyznam.Č 
“A jaky mate pocit, co by to mohlo byt?Č ptal se Fifteen. 
“Muj nazor je ten, ze artefakty, vc etne  optickáho disku - pokud 
to je skutec ne  opticky disk - nebude mozno prozkoumat, presne  
tak, jako prvnı Artefakt. Malby neodhalı nic podstatnáho. A 
piktografy nebude mozno rozsifrovat.Č 
“Co si myslıte, proc  to tedy vytvorili?Čptal se Fifteen. 
“Protoze proces zkousenı pochopit tyto vytvory je daleko 
dulezite jsı, nez to, co tyto predme ty znamenajı, nebo jak 
fungujı. To je jediná, co mi dava smysl.Č 
“Dobre, mate pravdu v jedná ve ci,Č rekl Fifteen, “Chte jı byt 
zahadnı z duvodu, která nejsou jasná.Č Postavil se a nalil 
Samante  dalsı c aj drıve, nez stihla odmıtnout. Prekvapila ji 
jeho –sluznost. 
“Samantho, byla jste nam velice napomocna, cenıme si vaseho 
nadsenı. Co myslıte, proc  si vas Artefakt tımto zpusobem 
vybral?Č 
“ Jak to myslıte pane?Č 
“Zda se mi, ze vy jste byla jeho prvnı kontaktnı osobou. A 
dale, nejsou zadná pasky z Replaye, c i viditelná –silı z vası 
strany o kontakt. Jinymi slovy, zda se, ze si vas vybral. Co 
myslıte, proc ?Č 
“Predpokladam, ze kvuli mym psychickym schopnostem...Č 
“To je vsechno? zeptal se pratelskym tonem. 
“Myslım, ze ano.Č 
“Ale, jak se cıtıte?Č 
Samantha se odmlc ela a snazila se zformulovat odpove Ž. 
Pohládla vzhuru, jakoby hledala pomoc. 
“Nikdy jsem nestihla pouzıt Replay. Kontaktovalo se to se 
mnou drıve, nez jsem me la prılezitost... mozna... mozna to 
nechte lo, aby ten zaznam vide l ne kdo jiny.Č 
“Co myslıte, jaky je pravy smysl mimozemská c asová 
schrany?Č zeptal se Fifteen a sledoval ji tak intenzivne , jakoby 
c etl v jejım te le a mysli souc asne . 
“Ma to co do c ine nı s genetikou,Č rekla Samantha s nahlou 
rozhodnostı. “ Je to dulezitá a ma to dopad na velká mnozstvı 
lidı.Č 
“Proc  na velká mnozstvı lidı?Č zeptal se Branson. 
Samantha se otoc ila prımo ke svámu nadrızenámu a jejı oc i 
zjasne ly a ozily.  
“Proc  by jim jinak zalezelo na tom, kdo objevı to mısto?Č 
Mıstnost naplnilo ticho. Ne kolik sekund vsichni mlc eli, jakoby 
revidovali vyslovená myslenky ve sve tle toho, co Samantha 
rekla. 
Fifteen si nalil dalsı salek c aje. “ Je jeste  ne co, co bychom me li 
podle vas ve de t?Č 
Samantha potrasla hlavou.  
“Ne, myslım, ze ne.Č 
Neruda si odkaslal. 
“ Jejich jmáno?Č 
“Ach ano,Č rekla Samantha, “ rıkajı si 'Tvurci krıdel'.Č 
Mıstnost ope t naplnilo ticho. Fifteen poklepaval prsty po stole.  
“Tvurci krıdel...Č Nechal ta slova viset ve vzduchu a pak se 
podıval na Samanthu. “Co myslıte, ze to znamena?Č 
“ Ja nevım, pane,Č odpove de la, vypadala prekvapene , ze se jı 
pta na nazor. 
“ Jamissone?Č 
“Znı mi to duve rne , ale nevım proc .Č 
“Provedli jsme vyhledavanı?Č zeptal se Fifteen. 
Neruda potrasl pomalu hlavou a podıval se na ruce.  
“Omlouvam se, byl jsem zame stnan optickym diskem a 
vykopavkami.Č 
Fifteen vytahl zpod stolu suplık a zmac kl ne kolik klaves. 
Napsal slovo “Tvurci krıdelČ a klepl na vyhledavanı. Po 
chvilce potrasl hlavou a zasunul suplık zpe t pod stul.  

“Nic ani v databazi, ani na sıti.Č 
Pak pokrac oval ve vyslechu. 
“ Jamissone, mas pame Ř lepsı, nez kdokoliv jiny, koho znam. 
Jak je mozná, ze se ti to slovo zda duve rná a neumıs ho 
zaradit?Č 
“Mozna bylo do jeho podve domı ulozeno Artefaktem,Č rekla 
Samantha v jeho prospe ch. 
“Hmm,Č rekl Fifteen, pomalu prikyvujıc. “Nic jináho?Č 
Samantha pohládla rychle na Nerudu a potrasla hlavou.  
“Ne, pane.Č 
“Dobra, de kujeme vam za vas c as a informace, Samantho. 
Muzete se vratit ke svá praci. De kuji vam.Č 
Fifteen se presunul ke dverım a sledoval, jak rychle opustila 
mıstnost. Pak si svlákl svetr a starostlive  ho prelozil pres 
ope radlo sváho kresla. Pak si ope t obezretne  sedl. 
“Ve rıte jı?Č zeptala se Li-Ching. 
“Ve rım, ze to myslı uprımne ,Č odpove de l Fifteen, jemne  se 
vyhnul tım prımá odpove di. “Hovorıme o setkanı s ne kym, kdo 
by mohl byt ve rohodnym zastupcem Centralnı rasy.Č 
“Myslıte kvuli informaci, ze oni jsou domne lı stvoritelá nası 
DNK, kterı pochazı z Centralnı rasy?Č zeptal se Whitman. 
“To taky a táz proto, ze na nasi planetu umıstili stavbu, ktera 
vypada promyslene ji, nez cokoliv, co jsme kdy predtım vide li.Č 
“Rad bych o tomto objevu uve domil nase Corteanská 
partnery,Č rekl Fifteen a otoc il se k Whitmanovi. 
“Poskytneme jim vsechny informace?Č 
“Ano, ve dı toho mnohem vıc o mytologii Centralnı rasy nez 
my, snad odhalı ne co, co potvrdı, nebo odhalı podstatu toho, co 
jsme dnes vide li a slyseli.Č Fifteen se otoc il k Bransonovi. 
“Chte l bych ji povysit, souhlasıs?Č 
“Bezpec nostnı –roven sest?Č 
“Sedm,Č rekl Fifteen.ČPotrebujeme posılit jejı loajalitu. Je 
velice dobra. Mam ji rad... ale jejı slabou strankou je loajalita. 
Je ve rna svámu srdci vıc, nez nasim idealum a poslanı. Zda se 
mi zajımavá, ze ona se taky obava svá mozná neloajality a tım 
ma tendenci kompenzovat to nechutnymi zpusoby. To 
povysenı ude lame zpe tne  od prvnıho tohoto me sıce.Č 
“Provedu.Č 
“Nynı,Č rekl Fifteen a otoc il se k celá skupine  s salkem v 
rukou, “ rad bych slysel vase myslenky, teorie a nazory.Č 
Mıstnost naplnil vrzavy zvuk kozenych kresel. 
Neruda promluvil prvnı. 
“Kdokoliv jsou, zda se, ze ve dı o proroctvı o roku 2011. Tento 
fakt dava Samanthine  prıbe hu urc itou ve rohodnost.Č 
“ Jestlize jejı informace jsou pravdivá, tedy, ze se musıme 
branit pred mimozemsŘany, nemusı to nezbytne  znamenat, ze 
mluvı o proroctvı ohledne  invaze v roce 2011,Č rekl Ortmann. 
Li-Ching se zavrte la v kresle.  
“Mozna by bylo vhodná provást pruzkum dalnovidcem.Č 
“Sme rem k Tvurcum krıdel?Č zeptal se Evans. 
“Proc  ne?Č odpove de la. 
“Ponechal bych na Nerudovi, aby rozhodl o protokolech s 
dalnovidci pro tento projekt,Č ohlasil Fifteen. “Ale 
nepredbıhejme v jakychkoliv zave rech ohledne  Tvurcu krıdel a 
ujisteme se dodrzenım vsech dalnovideckych sezenı prvnı i 
druhá –rovne . Nechci se kontaktovat s touto rasou vıce, nez je 
–plne  nevyhnutná. Souhlasıte?Č 
Hlavy poslusne  prikyvovaly jeho otazce. 
“ Jeste  ne co?Č dotazoval se Fifteen. 
“ Jestlize ma pravdu ohledne  velkáho vyznamu tohoto objevu,Č 
nabıdla Li-Ching, “ pak to bude znamenat vnitrnı tlak k 
uvolne nı tohoto objevu navenek. Dusledkem bude nutná 
posılenı bezpec nosti a pec live jsı trıde nı personalu. Navrhuji, 
abychom omezili prıstup ke slozce Ancient Arrow pouze na 
c leny Labyrinth Group.Č 
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“Souhlasım. Krome  Samanthy, kterou v projektu chci mıt,Č 
rekl Fifteen. 
“Bude mıt prıstup k nahradnı slozce, ale ne k verzi Labyrinth 
Group.Č 
Fifteen polkl velky lok c aje. 
“Whitmane, vım, ze bys rad vedl tento projekt, ale zatım 
nemame dynamicky pohled na tento druh a jeho zame ry, 
abychom zrovna teŽ zduvodnili vedoucı –lohu TTP. Nicmáne , 
chte l bych, abys dohlızel na vytvorenı a spravu nahradnıho 
databazováho souboru, vc etne  vsech vne jsıch a vnitrnıch 
sıŘovych odkazu. Dobra?Č 
“Ano, rozumım,Č odpove de l Whitman bez prekvapenı v hlase. 
“Co jeste ?Č vyzval Fifteen. “Nemate k projednanı vıc, nez 
pouze bezpec nostnı kritária?Č 
Ortmann si odkaslal.  
“TeŽ, kdy jsme v situaci, ze jsme objevili dalsıch dvacet dva 
artefaktu neznamáho puvodu, hodnoty a funkce, neme lo by 
vyznam prehodnotit nase bezpec nostnı opatrenı s profesorem 
Stevensem a jeho studenty?Č 
“Co navrhujes?Č zeptal se Evans. 
“Hodnota tohoto projektu, alespon jak to vidım ja, se 
zdesetinasobila objevem mimozemská c asová schrany. Trebaze 
vıme, ze to je technologicky ekvivalent BST... k c ertu, to by 
mohla byt BST. Kdo vı? Jediná, co chci rıct je, ze bychom me li 
zajistit utajenı, pric emz mame tri plná sudy problámu v Novám 
Mexiku, která by nam mohly zpusobit te zkosti.Č 
“Takze, co navrhujes?Č opakoval Evans otazku, doufaje, ze 
prinutı Ortmana, aby byl konkrátnı. 
“Vım, ze jsme kolem te ch lidı postavili nas nejlepsı 
bezpec nostnı plot, ale jsou tady prome nná, která jsou mimo 
kontrolu, byŘ i nasich nejlepsıch technologiı.Č 
“Takze co chces, abychom ude lali?Č ptal se Evans a zac ınal 
projevovat nechuŘ. 
“Myslım, ze u vsech trı by me lo byt provedeno krytı nehodou - 
necham ti specifikace.Č 
Fifteen pozorne  poslouchal, popıjejıc c aj.  
“Leonarde, to znı, jako by ses chte l zbavit te chto rizik. Kdyz to 
ale ude lame, nevyrobıme si pouze dalsı rizika? Vzpomınas na 
nedavna McGavinova prohlasenı?Č 
“ Jestlize se mohu do toho vlozit,Č rekl Evans, “myslım, ze 
studenti predstavujı ve tsı riziko, nez Stevens. V prıpade  
Stevense, to nejhorsı, co mohl ude lat, jiz ude lal a muzeme 
ovlivnit dopad. Toho se nebojım. Ti studenti, to je ale naprosto 
jina ve c.Č 
“ Jak to?Č zeptal se Fifteen. 
“Dosud spolupracovali,Č odpove de l Evans, “ ale pouze kvuli 
Stevensove  vlivu. A ten se zda byt c ım dal máne  jisty, zejmána 
kvuli nedavná intervenci McGavinovych hulvatu. Rekl bych, 
ze budou zpıvat, pokud je Stevens jakkoliv podporı.Č 
“Proc  tedy ty studenty nesejmeme?Č zeptala se Li-Ching. 
“Mam celou jejich dvoudennı komunikaci.Č 
“Kdyz se ne co stane studentum,Č pokrac oval Evans, “ bude to 
signal pro Stevense. Jestlize ho ale ne jako namontujeme do 
jejich smrti, nam to poskytne urc itá paky.Č 
Fifteen postavil salek a zavrel oc i; neve da, jestli od –navy, 
nebo nudy.  
“Mohli byste vy dva do osmnacti dvaceti vypracovat pro mne 
ne jaky navrh?Č odmlc el se, pouze aby se nadechl. “Chci 
nejmáne  tri scánare, rozde lená podle priorit a rad bych me l 
popis moznych konstrukcı. A jeste  jedna ve c. Nemyslım, ze 
bychom se me li stat profesionalnımi zabijaky pouze kvuli 
zabezpec enı tohoto, c i kteráhokoliv jináho z projektu. Je to 
jasná?Č 
Li-Ching a Evans potvrdili, ze rozumı mlc enlivym kyvnutım. 
Vsichni ostatnı jenom zırali. “Vyjimky povolım pouze v 
nezbytnám prıpade  a pouze tehdy, jestli pozitivne  ovlivnı nasi 

sirsı c innost. Jsem si naprosto jist jednou ve cı: bezpec nost 
tohoto projektu nebude nasim problámem. Tım problámem 
bude loajalita.Č 
Jakmile skonc il, obratil se na Nerudu.  
“Prosım te , sestav mi archeologickou skupinu a prines mi 
seznam zıtra ve dvanact nula nula do má kancelare. A chte l 
bych tam mıt taká Evanse. Spolupracuj pri vybe ru s 
Whitakerem a Ortmanem. Dobra?Č 
“Ano, pane.Č 
“Velmi dobre,Č rekl Fifteen a postavil se. “Predpokladam, ze 
nejsou zadná dalsı dotazy a komentare. Jeste  jednou de kuji 
Jamissonovi za skve lou zpravu a predanı nasich poznamek 
tymu. Vsichni si zaslouzı pochvalu za vynikajıcı praci.Č 
Neruda sbıral svá prezentac nı materialy, zatım co se vsichni, 
vc etne  Li-Ching, soukali ven z Fifteenovy kancelare.  
Zatım co Neruda zapınal spony svá aktovky, prekvapil ho zvuk 
zavıranych dverı.  
“Dnes rano jsem mluvil s Jeremym,Č rekl Fifteen, krac ejıc ke 
stolu s neurc itym –sklebkem. “Byl prıjemne  prekvapen, kdyz 
slysel o vasich objevech v Novám Mexiku. Rekl jsem mu, ze 
bych chte l, abys vedl ten projekt az do konce. Taká jsem mu 
rekl, ze bych te  chte l povysit na bezpec nostnı –roven trinact.Č 
Odmlc el se s vrelym –sme vem. “ Jestlize ovsem souhlasıs.Č 
Neruda se zmohl pouze na prikyvnutı, opily nec ekanou poctou. 
“Poc kame na oficialnı povysenı az se Jeremy vratı z dovolená, 
ale zatım budu ostatnı reditele informovat o tvám souhlasu. 
Evans ti vystavı nová heslo dnes dopoledne. Dobra?Č 
“Ano... jak nejlápe myslıte,Č prinutil se Neruda k placnutı. 
“ Jeste  jedna ve c, Jamissone. Co jsem drıve rekl o loajalite ... 
Chte l bych, abys Samanthu seznamil s tımto projektem, ale 
sleduj ji pozorne . Je toho prılis mnoho v sazce tım, ze by ona, 
nebo ne kdo jiny ztratil ze zretele cıle tohoto poslanı.Č 
“Souhlasım a ude lam to, pane,Č rekl Neruda. “Tedy, budu ji 
sledovat.Č 
“Dobra. Vım, ze ude las vsechno, co dovedes,Č rekl Fifteen. 
“ Jestli mohu mıt dotaz,Č rekl Neruda, “ co rekl Jeremy?Č 
“O tvám povysenı?Č 
“Ano.Č 
“Ne co o tom, ze jsi prılis mlady na SL-13. Myslım, ze rıkal 
ne co o tom, ze mu bylo padesat dva, kdyz dosahl takovy 
stupen,Č rekl Fifteen a mrkl na Nerudu. “Ale rad souhlasil s 
mym navrhem a znas Jeremyho, jestlize by nesouhlasil, rekl by 
to.Č 
Neruda se usmal a souhlasne  prikyvoval. Jeho vedoucı byl 
rozhodne  tak skve ly, jak byl nezavisly. Byl jedinym reditelem, 
ktery by se Fifteenovi postavil, kdyby s nım opravdu 
nesouhlasil. 
“De kuji vam za vasi duve ru,Č rekl Neruda na odchodu. 
“Opravdu si ji cenım.Č 
“Rado se stalo.Č 
Neruda opustil Fifteenovu kancelar. Me l zvlastnı pocit, ze to 
varovanı ohledne  Samanthy se tyka taká jeho. Ale navzdory 
tomuto intuitivnımu pocitu me l ze sváho povysenı 
povznesenou naladu. Pral si pouze, aby to mohl vypravovat 
taká ne komu jinámu, krome  svych podrızenych. 
 

* * * 
 
Laborator ACIO byla zalita sve tlem z halogenovych reflektoru, 
visıcıch ze stropu. V kazdám –ponu se skryvala miniaturnı 
videokamera. Sve tla byla umıste na tak, aby bylo mozno 
pozorovat kazdy c tverec nı centimetr laboratore. Tento fakt 
vzdy Nerudu rozc iloval. 
Kazda kamera byla naprogramovana tak, aby byla schopna 
rozeznavat neobvyklou c innost a predavat informace 
bezpec nostnımu odde lenı. To byl duvod, proc  musel Neruda 
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kontaktovat bezpec nostnı odde lenı, kdyz pracoval v laboratori 
po osmá hodine  vec ernı. 
Laborator byla odde lena nejdokonalejsım bezpec nostnım 
plotem, ktery me la ACIO k dispozici. I za nejprıznive jsıch 
okolnostı trvalo hodne  dlouho dostat se dovnitr, ale dnes vec er 
Neruda ztracel trpe livost, protoze Bezpec nost nezvedala 
telefon. Po tretım pokusu se rozhodl vzdat to. Privolal 
laboratornı vytah, ktery byl jedinou cestou, jak se do nı dostat. 
Bezpec nostnı plot byl schopen detekovat otisk te la a stanovit 
prıslusny postup. Tady nebyly skenery sıtnice, c i bezpec nostnı 
vstupnı karty. 
Dvere vytahu, která –stily do mamutı laboratore se otevrely v 
sestnactám podlazı. Pak se rozhodl opac ne . Me l –roven SL-13. 
Otevri to, rozhodl se. Dvere na vne jsım obvodu otevrel bez 
zavahanı a tak krac el skrz ne  s urc itou duve rou. Fifteen byl 
milovnıkem ume nı a tak nechal umıstit na kazdám nepouzitám 
kousku zdi laboratore obrazy a sochy. Byl to podne tny kontrast 
vide t originaly Gauguina, Kandinskáho a Mira ve spolec nosti 
nejdokonalejsıch technologiı sve ta. 
V jedenact v noci byly chodby po obvodu laboratore ztichlá. 
Neruda krac el k hlavnım dverım a tyto se otevrely s tichym 
zasyc enım hydrauliky. Dvere byly ohnivzdorná, odolná proti 
kulkam a bombam a odolná jakámukoliv zpusobu vloupanı. 
Krac el c ile jasne  osve tlenou predsını. Chte l neprodlene  mluvit 
s Andrewsem ohledne  prvnıch vysledku vyzkumu artefaktu z 
dvacatá tretı komory. Dalsı dvere ho c ekaly na konci kratká 
chodby, ktera vedla k socialkam a jıdelne . 
“Doktore Nerudo,Č ozval se hlas z reproduktoru prımo nad 
nım, “ nemame zaznam vaseho pozadavku pro vstup do 
laboratore po –rednıch hodinach. Prosım ove rte.Č 
Neruda se zmatene  zastavil a provedl neslusny posune k 
sme rem ke stropu.  
“Hosi, snazil jsem dovolat se k vam trikrat a to pouze pred 
c tvrthodinou. Telefon nikdo nezvedal. Je ne jaky problám?Č 
“ Z adny problám, pane,Č odpove de l hlas. “Pouze ove rujeme 
vstupy pro –c ely zaznamu. Dobrou noc, pane.Č 
“Vam taká,Č povzdechl si Neruda. Nenavide l vsetec nou 
povahu bezpec nostnıho odde lenı. 
Jakmile pristoupil ke dverım, uvıtal ho zvuk automatickáho 
otvıranı dverı. Neviditelna kamera hlıdala vstup do laboratore. 
Neruda neve de l presne , kde je umıste na, ale ve de l, ze ho 
natac ejı, i kdyz tusil, ze se zrovna nikdo nedıva. 
Vstoupil do Laboratore poc ıtac ová analyzy47, coz byla nejve tsı 
mıstnost krome  hlavnı laboratore. CAL byla domovem 
nejrychlejsıho poc ıtac ováho systámu ACIO ó s nazvem 
'ZEMI', ktery byl vyvinut ve spolupraci ve deckáho jadra ACIO 
a Cortea, mimozemská rasy, ktera poslednıch dvacet sedm let 
provozovala s ACIO tajemny Program transferu technologiı. 
ZEMIho procesory byly priblizne  c tyristakrat rychlejsı, nez 
tehdejsı nejlepsı superpoc ıtac e na planete . Jeho operac nı 
systám byl prizpusoben c tyrem lidem, vsichni s bezpec nostnım 
stupnem deset a vıce. Tito c tyri operatori tvorili posadku 
vyhradnıch uzivatelu poc ıtac e ZEMI a jestlize na nem 
potreboval pracovat i sam Fifteen, musel spoláhat na jednoho z 
te chto c tyr. 
“Hej,Č zvolal Andrews. 
“ Jak to jde?Č 
“Mohlo by to byt lepsı,Č odpove de l Andrews, hrabajıc se v 
ne jakych papırech. “Klidne  jsem mohl sede t doma a sledovat 
Golden Eye a Jamese Bonda a jıst u toho ne jakou exotickou 
pizzu s c ervenymi papric kami, dopravenou letecky prımo z 
Chile.Č 
“Ve srovnanı s tım to znı nudne ,Č komentoval Neruda. 
“Zatracene , nemohu z tá zpravy dostat nic,Č reptal Andrews. 
Otoc il se k monitoru pred sebou. Na obrazovce byl obrazek 
c love ka, hodne  pres padesat let, sedıcıho ve vysokám, kozenám 

kresle. Ten monitor byl jedinym komunikac nım prostredkem s 
operatory ZEMI, kterı sede li izolovani ve zvlastnım velıne , 
chranıcım je proti elektromagnetickámu poli a psychickym 
porucham. 
“Davide, mohl bys vyzkouset ne co pone kud máne  
konvenc nıho?Č 
“A co takováho mas na mysli?Č ptala se tvar na monitoru. 
“Zkus me nit –hel c tecıho laseru v nahodnám sledu a souc asne  
me n rychlost otac enı.Č 
“Co hledas?Č 
“Moznou zavade cı stopu! Potrebujeme najıt vztah mezi 
rychlostı a –hlem. Je mimo nas standardnı rozsah. Takze ho 
musıme rozsırit. Muzes to ude lat?Č 
“Ano, dej mi parametry,Č rekl oblic ej na obrazovce. 
“Zkus vsechny mozná pome ry –hlu a rychlostı mimo nas 
standardnı rozsah,Č rekl Andrews. “ Stac ı ti to?Č 
“Ne.Č 
“Muzes tedy vypoc ıtat prome nná?Č 
“Ano.Č 
“ Jak dlouho to potrva?Č 
“Mam je prave  na monitoru.Č rekla tvar nenucene . 
“Myslım tım, jak dlouho potrvajı zkousky?Č 
“Chces, abychom ude lali zkousky namatkove  anebo 
dukladne ?Č 
“Dukladne . Da se to provást jinak?Č 
“ Jaká jsou pozadavky pro testovacı cyklus?Č 
“V tomto prvnım kole zkusıme 2 sekundy.Č 
“Potrebuji nejmáne  2 hodinyČ rekla tvar. 
“Dobra, zkus to,Č narıdil Andrews. “ Jsem unaven.Č 
C love k na monitoru zavrel oc i. V tylu, v zadnı c asti sıje, mu 
bylo vide t c ernou pasku, kterou me l otoc enou kolem hlavy a 
ktera konc ila na jeho c ele, te sne  nad korenem jeho nosu. Me l 
vyholenou hlavu, byla to jedna z obe tı, kterou museli operatori 
ZEMI podstoupit. Ta paska se nazyvala “ nervovy bolometrČ. 
Slouzila k prekladu c innosti operatorova mozku do prıkazová 
struktury operac nıho systámu ZEMI. Tento operac nı systám 
pak prekladal lidská myslenky a predstavy do efektivnı 
vypoc etnı kapacity procesoru.  
“Takze nic nováho?Č zeptal se Neruda, doufaje, ze z Andrewse 
ne co vypac ı. 
“Nic.Č 
“Rad bych vide l tvuj postup,Č rekl Neruda. 
“ Je logicky a zcela dostac ujıcı.Č Usmal se. “ Jsem si jist, ze v 
prube hu zkousek se ne co objevı.Č 
“ Ja si jist nejsem.Č pokrc il rameny Andrews. 
“Proc  ta skepse?Č 
“Kdyz je to opticky disk a oni chte jı, abychom ho prec etli, bylo 
by logická, kdyby ho prizpusobili nasim standardum.Č 
“Pamatuj na to, ze tato ve c tam byla umıste na pred tisıcem let a 
mozna o ne co vıc.Č 
“K c ertu, vım to,Č zaknuc el Andrews. “Ale jsem unaven z 
te chto vytvoru, která jsou pro nas zcela nedobytná. Nemuzu si 
pomoct, ale zda se mi, ze mrhajı nasim c asem pouze proto, ze 
si to mohou dovolit.Č 
“Zatım jsme na tom de lali pouze jeden den. Vzpomınas, ze 
trvalo tri dny, nez se povedl zasadnı prulom ve zkoumanı 
navade cıho zarızenı. Dejme si dalsı den c i dva a uvidıs, ze se to 
povede.Č 
Andrews ope t zmac kl knoflık interkomu. “Davide, ude las ne co 
pro me ?Č 
“Ano?Č 
“Kdyz budes mıt vysledky z prvnıho kola a budou negativnı, 
zkus desetisekundová intervaly. Kdyz to ude las, pridej tretı 
prome nnou, prume r laseru. Me n ho po nejmensıch moznych 
prırustcıch a v nejve tsım moznám rozsahu. Dobra?Č 
“Mas to mıt.Č 
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Andrews pustil tlac ıtko a otoc il se k Nerudovi. 
“ Jedu domu. Jeste  stihnu druhou pulku filmu.Č 
“ Jedu taky,Č odpove de l Neruda. 
“Taká mas rad Jamese Bonda?Č 
“Ne, myslım, ze rade ji budu spat.Č 
“OČ, rekl Andrews. “Omlouvam se za svou osklivou naladu, 
sáfe. Jsem pouze znechucen tım, ze tato zatracena ve c nechce 
vydat svá tajemstvı.Č 
“ Jdi domu a odpoc in si,Č pobıdl ho Neruda. “To tajemstvı 
zıskame brzy a ty budes mezi prvnımi, kterı tu ve c uslysı 
zpıvat.Č 
“Doufam, ze mas pravdu. Mam takovy divny pocit, ze ten 
parchant tak brzy nezazpıva.Č 
“Uvidıme,Č rekl Neruda. “ Jdu ven s tebou.Č 
 

* * * 
 
Fifteen studoval hlasenı, která pred tremi hodinami dostal od 
Li-Ching a Evanse. V kancelari mu svıtilo tlumená sve tlo, 
která vytvarelo podmanivou naladu. Byl sam s Li-Ching. 
Sundal si bryle a promnul vıc ka. 
“Vıs, co mne na tom trapı?Č rekl a zvedl zpravu. 
“Ano,Čodpove de la. “Mas prılis me kká srdce, jsi moc hodny.Č 
“Snad. Anebo vase jsou prılis tvrda,Č rekl Fifteen septem. 
“Oktavie, mohu te  ujistit, ze jak Evans, tak i ja jsme 
presve dc eni, ze ta ve c je spravna. Nezıznıme po zivotech te ch 
dvou mladych lidı, ale predstavujı moznou nestabilitu a ve 
sve tle objevu c asová schrany si myslıme, ze to bude moudrá. Je 
toho prılis mnoho v sazce.Č 
“Nemusıs mi de lat kazanı,Č rekl Fifteen. “Vım jak vazna je 
situace.Č Polozil zpravu, chvıli zıral na svá ruce na stole a 
rezignovane  si vzdychl. “Snad mas pravdu a musıme vylouc it 
rizika, ale stejne  uz Stevens poplasil NSA. Jestlize ty de ti 
zemrou, McGavinovi dojde, oc  tady vlastne  jde.Č 
“No a co?Č odpove de la Li-Ching. “Nedokaze nam nic.Č 
“A jaká mame dukazy, ze ty de ti predstavujı ohrozenı?Č zeptal 
se Fifteen a jeho hlas zne l podrazde ne . “Protoze to z vası 
zpravy nenı jasná.Č 
“Predevsım, Stevens chranil totoznost te ch studentu. Nerekl 
NSA, jak prisel k Artefaktu. Ale my vıme, ze studenti ve dı, ze 
Stevens sel do NSA. Nejsme si jisti, jestli znajı podrobnosti, 
ale musıme predpokladat, ze jim ne co rekl.Č 
“A kvuli tomu bychom je me li zabıt?Č zeptal se Fifteen. 
“ Jestlize chce Stevens ty de ti ochranit pred NSA, c inı tak z 
ne jakáho duvodu. Oktavie, je to situace, ktera by se nam 
pozde ji mohla vymstıt. Musıme to riziko eliminovat.Č 
“Vy oba to tak cıtıte?Č 
“Ano,Čodpove de la bez zavahanı. 
Podıval se zprıma na Li-Ching a jeho oc i zkoumaly jejı oblic ej.  
“ Jestlize neude lame nic, jak nas to ohrozı?Č 
“Co kdyz ty de ti pujdou do NSA se svolenım Stevense a ukazı 
jim, kde objevily Artefakt? Nemyslıs, ze McGavin posle svou 
skupinu cmuchat kolem lokality c asová schrany? To riziko 
bychom neme li podstupovat. Jediná, co McGavin vı je, ze jsme 
ude lali ne jaky objev v Novám Mexiku. Nevı ale, kde presne . 
Zajistili jsme, aby satelity NSA byly v dobe  pristanı nası 
jednotky mimo dosah.Č Li-Ching upravila ton sváho hlasu. 
“ Jestlize ale osetrıme tuto situaci, zajistıme tak, aby lokalita 
zustala nasım tajemstvım.Č 
Fifteen rezignovane  povzdechl. “Dobra, ale nechci o tom slyset 
nic vıc, ledaze by byl ne jaky problám. Dobra?Č 
“Rozumım.Č 
Fifteenova tretı linka signalizovala prıchozı hovor. 
“Ty vıs, kdo to je,Č rekl Fifteen otravene . Zmac kl tlac ıtko na 
svám telefonnım prıstroji. 
“Ano?Č 

“Ahoj, Oktavie,Č rekl McGavin. “Doufal jsem, ze te  jeste  
zastihnu v kancelari.Č 
“ Jak vıs, ziji prakticky zde...Č 
“ Jsem na hlasitám telefonu, ze?Č 
“Ano, jsi.Č 
“ Jsi sam?Č zeptal se McGavin, s podezrenım v hlase. 
“Prave  jsem se snazil ude lat si trochu c aje. OK?Č 
“Kde mam ten pasek z Replaye? Oc ekaval jsem ho jiz vc era.Č 
“Ach, neve de l jsem, kdy to majı dodat.Č 
“ Jenom chci ten pasek. Kdy ho muzes poslat?Č 
“Zıtra.Č 
“Kdy zıtra?Č 
“Zıtra odpoledne.Č 
“Prosım te , kdybys to stihl jeste  v noci. Chci si to prohládnout. 
Rozumıs?Č 
“ Jeste  ne co?Č 
“Ne, to je vsechno.Č 
“Mimochodem,Č rekl Fifteen, “ kdyz jsi mluvil s tım 
profesorem... myslım ze se jmenuje Stevens... o tom predme tu, 
ktery objevil, rekl ne co o tom, jak a kde ho nasel, anebo odkud 
ho ma?Č 
“Ty to nevıs?Č 
“Ne.Č 
“Podle tá dobrá duse, poslal mu ho ne jaky anonym.Č 
“Postou?Č 
“Ne, me lo to byt doruc eno kuryrem, myslım,Č rekl McGavin. 
“Proc ?Č 
“ Jedna z nasich teoriı, na kterych pracujeme je, ze by to mohlo 
byt navade cı zarızenı. Pomohlo by, kdybychom ve de li, odkud 
to pochazı. Mohlo by to byt uzitec ná.Č 
“Dobre, jestlize se ten anonym ozve, dobrak profesor nam 
urc ite  da ve de t. Jestlize to ude la, zjistıme, co se da.Č 
“Dıky.Č 
“Krome  toho,Č rekl McGavin, “ jak to vypada se zkouskami tá 
zatracená ve cic ky?Č 
“Nic nováho, ale porad se snazıme.Č 
“Dobre, tedy, musım be zet,Č rekl McGavin. “Te sım se na 
pasky z Replaye. Ach a pamatuj, ze Donavin zac ına zıtra. 
Doufam, ze se k nemu budete chovat slusne ...Č 
“Ovsem...ovsem.Č 
“Dobra. Mimochodem, chutna ti c aj?Č 
“Co?Č 
“ Caj,Č rekl McGavin. “ Rekl jsi, ze si de las c aj...Č 
“ Je tak akorat. Nechci te  zdrzovat Darie, rıkal jsi, ze potrebujes 
be zet. Preji ti hezky vıkend.Č 
“Dıky, ja tobe  taky.Č 
“Fifteen c ekal, az uslysı oznamovacı ton a pak pustil knoflık 
reproduktoru.  
“Tak, co na to rıkas?Č 
“ Je potrhly,Č odpove de la Li-Ching. “ Je zbytec ná k tomu 
cokoliv dodavat.Č 
“Vlastne  jsem mu potvrdil tu historku s anonymnım zdrojem.Č 
“ Je to dukaz, ze Stevens chranı ty studenty.Č 
“Ano,Č rekl Fifteen,Čale taky to vede k zave ru, ze nas profesor 
vypravuje dve  ruzná historky. Nam rekl, ze objev provedli 
studenti. McGavinovi rekl, ze mu byl doruc en anonymnım 
zdrojem.Č 
“Takze zkousı, jestli mu McGavin spolkne jiny prıbe h,Č vlozila 
se Li-Ching. “ Jestlize ji spolkne, pak bude ve de t, ze nasi lidá, 
prestrojeni za agenty NSA, kterı mu vzali Artefakt, nejsou 
kamaradi s NSA.Č 
“Presne  tak,Č pritakal Fifteen. 
“ Je to mazany c love k,Č poznamenala Li-Ching. “Ale tato 
dedukce se zaklada na tom, ze nam McGavin rıka pravdu. A to 
nenı snadná prijmout.Č 
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“Mozna ne,Č opove de l Fifteen. “Ale v jednom jsem si jist, ve 
ve ci te ch studentu musıme ne co ude lat.Č  
Vzal slozku lezıcı na jeho stole a otevrel ji na c tvrtá strane .  
“Proc  jsme u nich neprovedli restrukturalizaci pame ti, kdyz 
jsme objevili ten predme t?Č 
“Odpove Ž znas,Č odpove de la Li-Ching tise. “Nepredpokladali 
jsme, ze by to mohlo byt ne co vıc, nez jenom ojedine ly 
predme t, navıc mozny podvod. Nepomysleli jsme, ze by bylo 
potreba pouzıt mimoradna opatrenı.Č 
Fifteen si prohládl zpravu, otoc il ji na poslednı stranu a 
podepsal ji. 
“Pouzijte scánar c ıslo dve . Upozorne te Bransona a udrzte to v 
tajnosti pred dalnovidci. Nechci, aby o tom ve de la Samantha.Č 
“Rozumım,Č rekla Li-Ching. “Nechte l bys poskrabat na 
zadech?Č 
“Potrebuji vyrıdit jeste  ne kolik telefonatu a ove rit projekt 
Frenselova kodu. Presto de kuji.Č 
“Co se de je?Č zeptala se a ve tvari se jı zrac il zajem. 
“ Jsou dny, kdy si myslım, ze cıle naseho poslanı jdou proti 
moralnım zasadam tak mohutne , ze cıtım, jak se kazdy atom 
máho te la prımo odtahuje od dopadu. Toto je jeden z te ch 
dnu.Č 
Vysoukal se zpoza stolu. 
“Myslım, ze bych si teŽ dal ten salek c aje. Ten zatraceny 
McGavin!Č 
Li-Ching odesla z jeho kancelare ve stavu rozrede ná hojnosti. 
Na jedná strane  byla rozjarena tım, ze byla schopna presve dc it 
Fifteena ohledne  studentu, ale na strane  druhá byla taká 
rozc arovana nedostatkem jeho nadsenı. Me l unavená oc i a 
smutec nı naladu. Uvazovala o tom, ze zustane, ale Fifteen ji 
malem vyvedl z kancelare ujisŘujıc ji, ze je v poradku. Jak tak 
krac ela chodbou, divila se, proc  se jı zdalo, ze v seru kancelare 
se jeho oc i ne jak vıce trpytily. 
 

* * * 
 
“Slysela jsem, ze nejsem v archeologickám tymu,Č prohlasila 
Emily a jejı hlas prozrazoval mırná rozhorc enı. 
Neruda k nı vzhládl od papıru. Vypadal unavene . Bylo na ne ho 
jeste  prılis brzy a porad c ekal, nez ho nastartuje davka kofeinu 
z vypitá kavy. 
“Lituji, pouze jsem si myslel, ze tva schopnost vhledu by mi 
byla uzitec ne jsı zde, nez v teránu,Č rekl neurc ite . 
“A co je zde tak dulezitáho?Č zeptala se. 
“Mame haldy novych dat, stazenych z optickáho disku. Myslel 
jsem, ze ty a Andrews byste me li zustat zde a soustredit se na 
tuto praci.Č 
“A co Samantha, nebo Collin?Č 
“Samantha jede, ale Collin zustava z toho samáho duvodu, jako 
ty a Andrews.Č 
Emily se snazila vypadat nevzrusene  pri zprave  o Samanthine  
–c asti na vykopavkach.  
“ Jak dlouho budete pryc ?Č 
“Myslım, ze na zabalenı a odvezenı artefaktu postac ı dva dny. 
Za par dnu posleme restauratáry, kterı porıdı konec nou 
fotodokumentaci obrazu.Č 
“Zustanes tam po celou dobu?Č 
Neruda mrkl na hodinky; zpozdil se na schuzku s Andrewsem. 
Data byla v poc ıtac i a chte l se na ne  podıvat. 
“Ne, budu pendlovat tam a zpatky. Zalezı na tom, jak bude 
pokrac ovat prace na rozsifrovanı optickáho disku.Č 
“Co rıkas, povede se nam to?Č 
“Chte l jsem teŽ za Andrewsem,Č odpove de l Neruda a ope t 
pohládl na hodinky, “ asi pred deseti minutami jsem s nım me l 
mıt schuzku.Č 
“Myslıs, ze bych se mohla pripojit?Č zeptala se. 

“Urc ite .Č 
Oba dva krac eli do laboratore a nenucene  probırali prıpravy k 
vykopavkam. Emily nabızela svou vsestrannou pomoc. 
Kdyz prisli do Laboratore poc ıtac ová analyzy, Andrews se 
prave  probıral stohem poc ıtac ovych vypisu z poslednı noci. 
“Zatım jsem neobjevil nic, co by udavalo prıstupovy bod, nebo 
jakykoliv naznak datováho proudu, ktery by mohl byt 
interpretovan nasimi obvyklymi prostredky. Zakodovali to tak 
dokonale, jako to zatracená navade cı zarızenı.Č 
V deve t mam informovat Fifteena,Č rekl Neruda. “ Rıkas, ze 
nenı na co navazat?Č 
“Proklate , ja nemam nic,Č hudroval Andrews. “ Jiz dve  hodiny 
tady zkoumam a porovnavam ty zaznamy. Prıstupová body 
zavade cıch stop jsou zakodovany tak, ze ZEMI si s tım nevı 
rady. Tuto zpravu zde nechal David pouze par minut predtım, 
nez jsem dorazil do laboratore.Č 
Andrews se otoc il k obrazovce zaznamnıku, kde se zac ala 
materializovat tvar Davida, operatora poc ıtac e ZEMI. Pak 
zmac kl knoflık prehravanı a tvar se rozhybala. 
“Ahoj, Andrewsi. Prave  jsem dokonc il zkousky podle tvych 
dispozic. Trvalo to dále, nez jsem predpokladal, hlavne  proto, 
ze disk je zasifrovan. Alespon pro nasi techniku. Zkusil jsem 
vsechno, co bylo mozná ude lat s technikou na zaklade  tebou 
zadanych prome nnych, ale nic nefungovalo. Lituji. 
Mozna, ze by ses mohl podıvat na testy desetisekundovych 
intervalu. Referenc nı c ıslo je devatenact nula pe t, vypada to 
zajımave . Vypada to prinejmensım, jakoby to vyrabe lo 
rezonanc nı kmitoc et pro disk samotny. Pouzili jsme prume r 
paprsku c tyricet sedm a pul mikronu a vrcholovy –hel 1,45%. 
Z adná dalsı testy neukazaly vubec nic.  
Abych nezapomne l, kdyz mluvım o tá rezonanci, podıvej se na 
zpusob vzrustu mıry vibracı disku. Sledovanı molekularnı 
struktury ukazujı rychlost narustu táme r pe t set c tyricet dva 
procent. Je to vskutku neobvyklá. Podle ZEMIho, laser 
ne jakym zpusobem podne cuje molekularnı zme nu, ale datova 
stopa konc ı drıve, nez ZEMI dokaze definovat kauzativnı 
c initele48. 
Jedina ve c, kterou jsme si jisti je, ze dálka cyklu a –hel paprsku 
nejsou dulezitymi prome nnymi. Zda se, ze klıc em by mohl byt 
prume r laserováho paprsku, ktery prostupuje indexovou stopu. 
Za jinych okolnostı bych rekl, ze je to ne jaka dumyslna 
vlastnost slitiny, ze která je ta ve c vyrobena, kterou, 
mimochodem, vubec nezname. Ale ta ve c je velice citliva na 
soustrede nou sve telnou energii a to muze byt zame rná. S tım 
pravym zaostrenım se v tom disku probudı ne co na 
molekularnı –rovni. 
Pro nas je to pouze zajımavost, jinak jsme neobjevili zadny 
prıstupovy bod, ze kteráho by mohla byt zıskana data. 
Jestlize k vyvolanı rezonance disku je klıc ovou prome nnou 
prume r paprsku, doporuc ujeme testovat rozdılná vlnová dálky 
a intenzity paprsku za pouzitı stejnáho prume ru paprsku. Dej 
nam ve de t, jestli chces zac ıt s temito testy. Doufam, ze ti ty 
informace pomohly. Vratım se kolem sestnact nula nula. 
Jestlize bys me l dalsı pozadavky, pak se na to podıvame. 
Whitaker me l pozadavek, abychom se tomu plne  ve novali. 
Zatım se me j.Č 
Andrews zmac kl kloubem prstu tlac ıtko 'Stop'. Obrazovka 
zaznamnıku potemne la.  
“Miluji zpusob, kterym rıka slova 'nas' a 'my'. Tito operatori se 
chovajı, jakoby byli se ZEMI zenatı. Divım se, ze si ti c tyri 
obc as neskoc ı do vlasu o to, kdo je s tım zatracenym poc ıtac em 
v intimne jsım vztahu.Č 
Neruda nemohl udrzet smıch a Emily ho nasledovala, jako 
ozve na. 
“Me l jsi moznost provást dalsı rozbory podle jeho doporuc enı 
ohledne  sve telná rezonance disku?Č zeptal se Neruda. 
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“Ne, myslıs, ze to je tak zajımavá?Č 
Ani ne, ale je to jediná, co zatım mame.Č 
Emily se posadila vedle Andrewse, zvedla stoh datovych 
zaznamu z noc nıch zkousek a nasla si stranku se souhrnnymi 
daty. Vypadala, jakoby ji konverzace Nerudu a Andrewse 
nezajımala. 
“Zde je nas problám,Č rekl Andrews. “ I kdyz laser, zaostreny v 
urc itám prume ru, iniciuje v disku rezonanci, jak nas to pohne 
sme rem k nalezenı prıstupováho bodu disku, byŘ i o jeden 
zatraceny mikron?Č 
“Nevım,Č odpove de l Neruda, “ ale jak jsem jiz rekl, toto nemusı 
byt datovy disk ve smyslu toho, co si my pod tım 
predstavujeme. Takze se nenech svazovat nasimi definicemi. 
Jenom zkoumej jeho prıpadná funkce a nezvyklá projevy s 
–plne  otevrenou myslı Nepredpokladej, ze se to bude chovat 
podle tvych predstav. Dobra?Č 
“Budu si to pamatovat,Č odpove de l Andrews. 
Emily vzhládla od c tenı. 
“Mohu ne co navrhnout?Č 
“Ovsem,Č odpove de l Neruda. 
“Nebylo by mozná, aby dalsı artefakty hraly ne jakou roli v 
prıstupu na disk?Č 
“ Je to mozná.Č 
“ Jestlize je to mozná, pak bychom me li predpokladat, ze 
klıc em by mohl byt jeden z artefaktu... jinymi slovy, co kdyz 
vysıla sve telny paprsek, ktery aktivuje disk?Č 
“ Je taky mozná,Č vlozil se Andrews, “ ze dalsı artefakty drzı 
data a tato ve c je pouze zatracenym podvodnıkem.Č 
“Smula, nenı toho moc, co mohu predlozit Fifteenovi,Č be doval 
Neruda. “Nekonec ná moznosti nebudı velkou duve ru... 
vezmeme si k srdci Davidovy rady.Č Neruda se otoc il k 
Andrewsovi. “Muzes dat dohromady podmınky a parametry 
novych testu, nez se vratı David?Č 
Andrews kyvl. 
“ Jedina ve c, kterou bych k tomu pridal,Č pokrac oval Neruda, 
“ je, ze bychom me li taká vyzkouset, jestli muze ZEMI, pokud 
vyvola rezonanci, prelaŽovat ji nahoru a dolu. Jinymi slovy, 
jestli ZEMI muze zpusobit rezonanci a me nit ji nezavisle na 
laseru.Č 
“Dobry napad, sáfe,Č rekl Andrews. “Kdyz budeme 
predpokladat, ze rezonance by mohla byt klıc em, tımto 
zpusobem bychom s nı mohli manipulovat a zkouset 
nekonec ná variace aktivac nıch sekvencı a prıstupovych bodu.Č 
Neruda prohodil s Emily a Andrewsem jeste  par slov a omluvil 
se kvuli svá prıprave  na planovanou schuzku s Fifteenem. 
Nemohl si to vysve tlit, ale z ne jakáho duvodu me l dojem, ze 
objev prıstupováho bodu je otazkou pouze jednoho, nebo dvou 
dnu. A taky me l pocit, ze to, co je ulozeno na disku, by 
nemusela byt pouze data. 
 

* * * 
 
Robert ve svám krku ani nezacıtil tu malou injekci ve forme  
miniaturnı uspavacı sipky. Okamzite  upadl do spanku stejne , 
jako jeho prıtelkyne  Linda. Rozepnuta bluza se jı otevrela a 
odhalila podprsenku. Jedinym zdrojem sve tla v pokoji bylo 
blikanı c ernobılá obrazovky televizoru. Par prazdnych pivnıch 
lahvı stojıcıch na konferenc nım stolku jakoby drzely straz nad 
prazdnou miskou s pukanou kukuricı. 
Dve  postavy v c ernych overalech vyklouzly ze stınu za 
pohovkou, pric emz kazda z nich nesla c erny latkovy pytel. 
Vyssı postava odtahla dve  spıcı te la pred dvere bytu a umıstila 
je do predem planovaná pozice. Studenti vypadali jako herci, 
hrajıcı v detektivce. Postava v c ernám vynala z jejich krku 
uspavacı sipky. 

Jedna z postav vytahla z baŘohu pistoli a nasroubovala tlumic . 
Zamırila na Robertovu hruŽ a zmac kla dvakrat spousŘ. Jednou 
prımo do srdce, podruhá mırila –myslne  mimo cıl. To samá 
provedla z jináho –hlu u Lindy. Pak zkontrolovali te la. Puls 
nebyl hmatatelny. 
V prube hu dalsıch necelych pe ti minut byl byt dvema c ernymi 
postavami tise a pec live  zdemolovan. Knihy a satstvo roztahali 
po podlaze, kve tinovy stolek prevrhli i s obsahem na podlahu. 
Jedna z postav vyndala kozenou kapsu se c tyrmi sklene nymi 
ampulemi, jejichz obsahem potrısnila urc ita mısta v byte . Stopy 
urc itych vlasu, tkaniny, nec istot a zvykacıho tabaku me ly svuj 
konkrátnı smysl. 
Pak vypnuly televizor a pritahly ho blıze k oknu. Odpojily 
video a polozily ho v nahodnám –hlu na hornı c ast televizoru, 
pric emz kabely visely pres obrazovku. 
Nizsı postava otevrela okno a sikovne  ho rozbila s ohromnym 
zarinc enım. Pak vzala prenosny poc ıtac  a ne jaká dalsı cennosti, 
vlozila je do latkováho pytle a spustila jej na zem prımo pod 
okno. Obe  postavy shromazdily sklene ná strepy okna na 
smetanove  zbarveny koberec tak, jakoby chte ly poskladat 
skladanku. Jedna z postav se spustila oknem ven a sebrala pytel 
s ukradenym zbozım, krac ejıc opatrne  k zaparkovanámu autu. 
Druha postava zatım zustavala vevnitr a sledovala znamky 
jakákoliv podezrelá aktivity v sousedstvı. 
Prvnı postava tise vklouzla do auta na sedadlo ridic e. Sundala 
si masku a tmavy overal. Normalnı oblec enı, ukrytá pod nım 
vsak nestac ilo ke zjemne nı ostre rezanáho oblic eje a kratkáho, 
vojenskáho strihu. Z kapsy u kosile muz vytahl malou 
vysılac ku a zaseptal: 
“Vsechno v poradku?Č 
“ Je to dobrá, pomalu konc ım,Č taká septem mu odpove de l jeho 
spolec nık, slázajıc oknem ven. 
“Mas dvacet sekund,Č rekl ridic . “De lej!Č 
Cerna zakuklena postava polozila na rımsu okna zvlastnı 
c ernou krabic ku. Prstem rychle za sebou c tyrikrat zmac kl maly, 
strıbrny knoflık. Ozvaly se c tyri hlasitá, pronikavá zvuky 
vystrelu. O par vterin pozde ji sebou c erna postava mrskla do 
c ekajıcıho auta, která za kvıliváho zvuku pneumatik a 
látajıcıho ste rku uhane lo pryc . V budove  se zac aly rozsve covat 
sve tla a najemnıci vykukovali skrze zaclony a zaluzie.  
Mezitım se auto dostalo k vyjezdu na dalnici. Rozsvıtilo sve tla, 
zaradilo se do pruhu a zmizelo ve hve zdná noci Albuquerku. 
 

* * * 
 
Neruda tise zaklepal na zavrená dvere. Bylo deve t hodin a 
deset minut. Zpozdil se, ale prıprava prezentace se trochu 
protahla hlavne  proto, ze se snazil vymyslet par rozumne  
vypadajıcıch hypotáz, která by Fifteena uspokojily. 
Za sváho drıve jsıho pusobenı v ACIO me l Neruda moznost 
pouc it se o tvrdych dusledcıch nedostatec ná prıpravy na 
prezentace s Fifteenem. Nikdo neme l lepsı schopnosti odhalit 
jadro nedostatec ne  zpracovaná prezentace, nezli on. 
“PojŽ dal Jamissone,Č slysel Fifteena skrze te zká kovová 
dvere. 
Neruda otevrel dvere, ale zastavil se na prahu. Uvnitr byl 
neznamy c love k a tak zavahal, jestli ma vstoupit. 
“ Jestli chcete, poc kam venku.Č 
“Nesmysl,Č zvolal Fifteen. “Chci ti predstavit ne koho, kdo 
bude ne jakou dobu u nas pracovat.Č rukou pokynul Nerudovi, 
aby vstoupil. “Donavine McAlestre, rad bych vam predstavil 
naseho starsıho projektováho analytika Jamissona Nerudu.Č 
Jakmile si oba potrasli rukou, Neruda se zeptal: 
“Omlouvam se, ale mam dojem, ze jsme se jiz ne kdy setkali?Č 
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“Nevzpomınam si,Č odpove de l Donavin. “Ale mam spatnou 
pame Ř na tvare. Pracoval jste ne kdy pro namornictvo, anebo 
pro NSA?Č 
“Ne, obavam se, ze ne. Pouze vas oblic ej se mi jevı pove domy. 
Ach, ano, vıtejte v nası malá laboratori.Č 
“Zatım jsem jeste  nevide l vsechno, ale nemyslım, ze by slovo 
'mala' bylo –plne  nejvhodne jsı,Č Donavin nasadil odzbrojujıcı 
–sme v. 
“Az do minulá stredy jsem ani neslysel o táto jednotce. 
Myslım, ze chapu, proc .Č Rozhlıdl se po Fifteenove  kancelari s 
–divem v oc ıch. Fifteen si odkaslal.  
“Donavin je zde jako pride lenec z SPL - v podstate  je zde, aby 
u nas slıdil,Č Fifteen vrhl ulic nicky, ale pratelsky –sme v. 
Donavin hlede l na svá boty, viditelne  v rozpacıch. 
“Nenı to prımo slıde nı. Jsem zde na par tydnu, abych pozoroval 
a provedl urc ita doporuc enı pro nadrızená organy ohledne  
zpusobu lepsı spoluprace a komunikace.Č 
“ Je to vase obvykla prace pro NSA?Č zeptal se Neruda. 
“Ne –plne  obvykla,Č vysve tloval Donavin, “ ale de lam ji 
pome rne  c asto.Č 
Neruda se podıval na Fifteena s dotazem v oblic eji. 
“Nechte l byste presunout nasi schuzku na jindy?Č rekl Neruda. 
“Ne,Č odpove de l a potrasl hlavou. “Za par minut tu bude Li-
Ching a vezme Donavina na prohlıdku naseho zarızenı. Pouze 
jsem chte l, abyste se vy dva setkali, jelikoz Donavin projevil 
znac ny zajem o Projekt Ancient Arrow. Jelikoz ten projekt 
vedes ty, budes s nım obc as v kontaktu.Č 
Donavin sahl do svá aktovky a vytahl slozku. Otevrel ji a nasel 
jeden dokument.  
“Pripravil jsem pro vas ne co jako dotaznık,Č podal Nerudovi 
ne jaká listy papıru. “ Je to jenom par otazek o projektu a o tom, 
jak byste chte l spolupracovat s SPL se zohledne nım pracovnı 
hypotázy, informacı o projektu, –pravou planu a podobne . 
Ocenil bych vasi pomoc, kdybyste je vyplnil a vratil mi je v 
prube hu ne kolika dnu... snad ve stredu, pokud to nenarusı vas 
harmonogram.Č 
Jakmile Donavin prestal mluvit, Neruda vzhládl od dokumentu. 
Celem se mu tahly vrasky a oc i jakoby mırne  silhaly. 
“Mohu vam je tedy vratit ihned? Zrovna teŽ mam pe kne  nabity 
tyden. A mimochodem, napoc ıtal jsem dvacet sedm otazek.Č 
uzavrel kratce. “Slova 'ne kolik otazek' bych u toho rozhodne  
nepouzil.Č Zvedl dokumenty a usmıval se. 
“Trefa!Č rekl Donavin a vratil mu –sme v. 
“ Jsem si jist, ze Jamisson ude la vse, aby vam vyhove l,Č nabıdl 
Fifteen. “My vsichni ude lame vse pro to, abyste se zde cıtil co 
nejpohodlne ji.Č 
Do mıstnosti vstoupila Li-Ching, jako paleta plna barev a 
energie. Cerná vlasy me la volne  rozpuste ná a chybe ly v nich 
obvyklá sponky a hrebınky. 
“ Jste pripraven na prohlıdku?Č 
“ ...ano,Č rekl Donavin, zrejme  zneklidne n jejı neobyc ejnou 
krasou.Č 
“Dobra, pak mne nasledujte... predpokladam, ze jste jiz 
skonc ili.Č rekla Li-Ching a otoc ila se k ude lenı souhlasu na 
Fifteena. 
“Prozatım jsme hotovi,Č prikyvl Fifteen. “Uvidıme se pozde ji 
na obe de . Preji prıjemnou prohlıdku.Č 
“Bylo mi pote senım,Č rekl Neruda a potrasl Donavinovou 
pravicı. 
“Napodobne ,Č odpove de l Donavin. “Nashledanou.Č 
Li-Ching ho pobıdla, aby sel prvnı a otoc ila se zpe t na Fifteena 
a ve tvari se jı zrac ilo znechucenı, jako kdyz dıte  dava rodic um 
na srozume nou, ze se mu zrovna nechce jıt vyvenc it psa. 
Neruda si pomyslel, ze ty dvere zavrela o poznanı hlasite ji, nez 
normalne , asi jako dalsı projev jejı nespokojenosti s funkcı 
opatrovnice speha ze SPL. 

“ Je c isty,Č rekl Fifteen, jakmile si sedl za stul. “Prisel naprosto 
c isty. Z adná ste nice, i kdyz mne to pone kud prekvapuje.Č 
“ Jaká jsou dispozice ohledne  tohoto chlapka a projektu Ancient 
Arrow? Snad mu nemam ukazat vsechno?Č 
“Dostal jiz prıstupovy kod –rovne  SL-2. Jednej s nım podle 
toho. O projektu Ancient Arrow nevı nic, krome  toho, ze mame 
Artefakt od profesora Stevense.Č 
“Vide l jste ten dotaznık?Č 
Fifteen se usmal.  
“Ne, ale je zrejmá, ze bere svou praci moc vazne .Č 
“A co s Artefaktem?Č 
“ Jak to myslıs?Č zeptal se Fifteen. 
“ Jestlize jedina ve c, kterou vı, je to, ze mame Artefakt, tak 
zatım nevı, ze ho tak –plne  nemame. Z e z ne j zbyla pouze 
vyhorela skorapka, ze se proste  vyparil.Č 
“Dali jsme mu sedesat tri fotografiı ve trech druzıch spektra,Č 
rekl Fifteen. “Takze vı, jak vypadal. Rekneme mu, ze Artefakt 
se znic il sam pri prohlıdce UV zarenım a ta skorapka je to, co 
po nem zbylo. Ukazeme mu ji a presve dc ıme ho, ze Artefakt a 
cely projekt je tım padem pasá.Č 
“Nemyslıte, ze McGavin bude chtıt rozjet svá vlastnı 
vysetrovanı?Č zeptal se Neruda. “To co z tá ve ci zbylo nenı 
moc podobná puvodnım obrazkum.Č 
“Ovsemze rozjede,Č rekl Fifteen. “Ale tomu se stejne  
nevyhnemeČ. To, ze se predme t znic il sam, nam dobre 
poslouzilo. Jediny detail, ktery neovlivnıme je ten, zda nam 
McGavin uve rı co mu rekneme, anebo bude predpokladat, ze 
jsme ho znic ili zame rne .Č 
“A co paska z Replaye?Č 
“Posıla se dnes odpoledne,Č odpove de l Fifteen. 
“Vide l ji Donavin?Č 
“Ne. Myslel jsem, ze bys mu ji ukazal zıtra a snad i –stne  
zodpove de l jeho dotaznık. Nebudes muset psat formalnı 
odpove di.Č 
“Dobra, mohu to zkusit.Č 
“Tak. TeŽ mi ne co rekni o poslednım problámovám dıtku z 
galaxie M51.Č zeptal se Fifteen. 
“Objevili jsme zpusob, jak se dostat do tá struktury na 
molekularnı –rovni, pouzitım laserováho paprsku o urc itám 
prume ru. Vysledkem byla rezonance - vyznamna rezonance. Je 
mozná, ze tyto artefakty me nı svuj tvar. Na molekularnı –rovni 
se latka, ze která jsou vyrobeny, prekonfigurovava na zaklade  
stimulace urc itymi sve telnymi frekvencemi.Č 
Fifteen se zaklonil v kresle a ruce si zalozil za hlavu. Hlede l 
strnule do stropu tak, jak me l ve zvyku. 
“ Jaky je rezonanc nı prume r paprsku?Č 
“  C tyricet sedm a pul mikronu,Č odpove de l Neruda. 
“A frekvence?Č 
“UV sedm set osmdesat c tyri.Č 
“Predpokladam, ze jste zkouseli siroky rozsah frekvencı?Č 
“To vse je pripraveno na dnes odpoledne, kdyz se vratı David,Č 
rekl Neruda. 
“Myslıs, ze se disk muze preme nit v ne jaká navade cı zarızenı?Č 
“Ano, myslım, ze to je mozná.Č 
“ Rekni Davidovi, aby vsechny testy natac el na video - tri 
frekvence, ruzná –hly... K c ertu, bude potrebovat ne jakou 
pomoc. Pozadej Whitakera, aŘ vybere tym, ktery dostane tu 
sárii zkousek ze dneska dopoledne. Dobra?Č 
“Rozumım.Č 
“Fifteen se podıval na hodinky.  
“Chystam se na zbytek dopoledne do Slunec nıho pokoje, mam 
tam schuzku z prateli z Bernu. Budu premyslet o moznych 
zpusobech zkousek a snad prijdu na to, co byste jeste  me li 
ude lat. TeŽ vsak musım be zet. Nebo mas jeste  ne co 
naláhaváho?Č 
Neruda podal Fifteenovi par dokumentu. 
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“Zde je zprava o postupu pracı na optickám disku, krome  
zkousek v rezonanc nım paprsku, nic moc vzrusujıcıho. Taká 
tam najdete seznam tymu pro vykopavky, stanovenı –kolu, 
strategii projektu a predbe zny seznam vybavenı. Podıvejte se 
na to, kdy se vam to bude hodit.Č 
“Dıky,Č rekl Fifteen. “Ude lam to odpoledne. Jeste  ne co?Č 
“Ne, to je vsechno,Č odpove de l Neruda. 
Neruda si pral, aby ho Fifteen ne kdy pozval do Slunec nıho 
pokoje. Byl to jeho nejoblıbene jsı pokoj ze vsech mıstnostı v 
celám komplexu. Skladal se z rady oken, sahajıcıch od podlahy 
ke stropu usporadanych do osmiste nnáho tvaru, ktery byl 
umıste n dve  poschodı nad zemı. Tak trochu to tam vypadalo, 
jako letistnı rıdıcı ve z. 
Soukromy vytah, hned naproti Fifteenovy kancelare, konc il 
prımo ve Slunec nım pokoji. Byl to jediny zpusob, jak se tam 
dostat. 
“Doufam, ze vase schuzka bude –spe sna,Č rekl Neruda. 
“De kuji, jsem si jist, ze bude. Oni nas potrebujı mnohem vıc, 
nez my je. To vzdy dava dobrou sanci. Zastav se pozde ji, jestli 
budes moct,Č nabıdl Fifteen. “Me l bych byt zpatky tak za dve  
hodiny.Č 
“Dobra, dıky.Č 
Fifteen se otoc il ke svámu asistentovi, ktery pozorne  sede l v 
recepc nım prostoru naproti vytahu.  
“Kdyz prijedou hostá, posli je nahoru. Jestlize se zpozdı o vıc 
nez deset minut, nech je stejnou dobu c ekat v Podpisovám 
pokoji.Č 
“Velmi dobre, pane,Č odpove de l asistent. 
Dvere vytahu se otevrely a Fifteen zmizel ve tme  interiáru z 
ruzováho dreva. Neruda ve de l, ze by neme l c as pripojit se k 
Fifteenovi, i kdyby ho pozval. Taká ve de l, ze ta schuzka je se 
zastupci Nereus Syndicate, jedná z nejmocne jsı organizacı na 
sve te . Kdyz nastoupil do ACIO, vyvinul pro ne  sifrovacı 
algoritmus. Znal je dobre a byl docela rad, ze si Fifteen rıdı tu 
schuzku sam. 
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Kapitola pa ta  

ODHALENI 
š Prvotnı zdroj49 je puvodcem vs ech bytostı a zivych 
forem a v teto pravdŘ je za klad jednoty, na ktere 
vs ichni stojıme. Cesta sjednocenı - stvorenı 
nalezajıcı sveho Stvoritele - je samotnym srdcem 
lidske dus e a na teto cestŘ je odmŘnou 
nezamŘnitelny pocit jednoty. Kazdy impuls 
jednotliveho elektronu se vztahuje k celemu vesmıru, 
v jeho vŘcnem vzestupu, smŘrujıcım k Bohu50. 
Neexistuje jiny smŘr, kam bychom mohli jıt.ň 
 
U ryvek z textu “Domov duseČ komnata 21 Tvurcu krıdel 
 
V ponde lı, pozde  v noci, zkoumal Neruda ve svá kancelari 
datová nahravky, která mu jiz drıve zaslal Andrews. Opticky 
disk dal mlc el, jako ve rny bodyguard51. Bylo nemozná objevit 
byŘ jakykoliv naznak sme ru postupu, c i postavit hypotázu, 
ktera by byla zalozena na ne c em vıc, nez pouhych intuitivnıch 
predtuchach. Vzpomne l si na Samantinu predpove Ž, ze disk by 
mohl byt mnohem tajemne jsı, nez navade cı zarızenı a pomalu 
tomu zac ınal ve rit. Datová zaznamy ukazaly mırnou zme nu 
rezonance pri pouzitı hodnot UV 720 a IR 373, jakozto 
prıdavnáho c initele ke standardnı frekvenci laserováho 
paprsku. Bylo to ale pouze zvysenı rezonance o pouhych 14%, 
která se jenom te zko dalo povazovat za vyznamny –spe ch. 
Neruda otevrel slozku s elektronickou postou a zahládl zpravu 
od Fifteena, oznac enou znac kou “ dulezitá!Č. Jakmile zpravu 
otevrel, srdce se mu rozbusilo. 
 
Jamissone, 
dnes odpoledne jsem provedl na ZEMI ne jaká vypoc ty která 
mne vedou k nazoru, ze aby doslo k optimalizaci rezonance 
optickáho disku, bude potreba pouzıt vıce laserovych paprsku a 
souc asne  je zame rit na vsech dvacet c tyri stop. Dovolil jsem si 
pozadat Davida, aby provedl komplexnı testy táto hypotázy a 
seznamil nas s vysledky zıtra v 9,00 hodin v má kancelari. 
Domnıvam se, ze se budes moct z–c astnit. Pokud ne, dej mi 
ve de t. Jinak, zatım nashledanou a de kuji 
15 
 
Na Fifteena to byl dlouhy email, protoze zrıdka psaval emaily 
delsı, nez dva c i tri radky. A kdyz uz ho napsal, pak zpravidla 
slo o vazny problám. Neruda se divil, proc  nedostal napad s 
vıcenasobnym laserem jiz drıve. Pro Fifteena bylo typická, ze 
pokud slysel o slepá ulic ce ve zkouskach nebo neresitelnám 
problámu, nasledne  vymyslel alternativnı cesty dalsıho 
postupu, která ovsem byly nad oc ekavanı zrejmá, která ale jinı 
lidá jakoby nevide li.  
Tichá zaklepanı na jeho dvere prerusilo jeho proud myslenek. 
“Dale,Č Emily otevrela dvere a za sebou je diskrátne  a beze 
slova zavrela. 
“Tak ty jsi jeste  zde?Č zeptal se, predstırajıc prekvapenı. 
Emily mlc ela a posadila se pred jeho stul.  
“Chte la jsem se na ne co zeptat,Č rekla a naklonila se v kresle 
dopredu, nervozne  svırajıc ruce. 
“Dobra, co to ma byt?Č zeptal se Neruda znepokojen zvlastnım 
chovanım svá asistentky. 
“Lıbım se ti?Č rekla s rozmyslem, jakoby ta slova me la 
nacvic ena. 
Neruda par vterin absorboval tu ve tu ve vsech jejı nuancıch. 

“Myslıs... lasku?Č 
“Ano, lasku.Č 
Neruda se oprel v kresle a prekrızil nohy. 
“Mam te  rad, jako prıtelkyni, Emily. Nemohu ti nabıdnout nic 
vıc.Č 
“Vım, ale pouze teoreticky, kdyby... kdybys nebyl muj 
nadrızeny. Me l bys ke mne  jiny vztah? Myslım tım romanticky 
vztah...Č 
Neruda se postavil, obesel kolem stolu a sedl si na jeho roh s 
jednou nohou preve senou pres jeho hranu. Hlede l na Emily a 
byl zve davy na sebe, jak z táto situace vybruslı.  
“Nevım, co bych cıtil. Nevım, co cıtım prave  teŽ, nech to byt, 
jestli se to v budoucnu treba nezme nı. Co chces, abych ti rekl?Č 
“Nic. Vubec nic. Nechci, abys rıkal cokoliv, co necıtıs.Č Vstala 
a krac ela ke dverım. 
“Byla to chyba. Omlouvam se. Dobrou noc.Č 
Neruda vyskoc il sme rem ke dverım a podrzel je rukama, aby 
zabranil Emily odejıt. 
“Co se tyc e lasky, nejsem zadny odbornık. V celám svám 
zivote  jsem nebyl na opravdovám rande. Toto je cely muj 
zivot!Č Zvedl ruce na znamenı zklamanı. “Mam te  moc rad, 
Emily. Nechci zkazit vztah, ktery mame...Č 
“To co mame,Č prerusila ho, “ je hezky maly vztah sáf-
podrızeny. Nic vıc, nic mın. Pouze jsem chte la ve de t, jestli bys 
me l zajem o ne co vıc. Zrejme  ne.Č 
Emily chte la otevrıt dvere, ale Neruda ji zabranil tım, ze je 
pridrzel rukama. 
“Co?Č zeptala se Emily zklamane . “Co tedy chces?Č 
“Potrebuji trochu c asu,Č rekl. 
“Ne, nepotrebujes.Č 
“Ale ano.Č 
“Proc ?Č 
“Protoze potrebuji.Č 
Emily odstoupila ode dverı a klesla zpe t do kresla. 
“Tam, odkud pochazım, lidi buŽ ne co cıtı, anebo necıtı. A ty 
necıtıs.Č 
“To jsem nerekl,Č branil se Neruda. “ Rekl jsem, ze nevım, co 
cıtım, a... a ze potrebuji trochu c asu.Č 
“ Jamissone, c as nezme nı tvá pocity. Zname se vzajemne  
malem dva roky. Rıkas, ze potrebujes dalsı dva roky, aby jsi se 
vyznal ve svych pocitech?Č 
Neruda se oprel o dvere a prohrabl si rukama vlasy. 
“Dobra, podıvej, mozna ze mam nejasná a zmatená pocity, ale 
obecne  vzato, nejsem lev salonu. Ja... nikdy jsem neznal svou 
matku. Neme l jsem sestry. Chodil jsem do soukromá chlapecká 
skoly a prave , kdyz jsem zac al premyslet o de vc atech, jsem 
skonc il zde.Č 
Krac el zpe t ke stolu a sedl si na roh stejne  jako predtım. Jeho 
hlas zne l mdle a vypadal unavene . 
“Kdyz jsem byl poprvá povysen, kratce po tom, co jsem zac al 
pracovat, zahodil jsem kvuli tomu vsechno. Bylo mi teprve 
osmnact. A pak zemrel muj otec. Zac al jsem svuj zivot zıt tady, 
ne doma. Domov... to byla pouze postel, mısto k vyspanı, 
oholenı a osprchovanı.Č 
Odmlc el se a poprvá si vsiml, jak jemne  ma Emily tvarovaná 
ruce. Me la na sobe  modrozelenou bluzu bez rukavu, zastrc enou 
do c ernych bavlne nych kalhot.  
“Bojıs se,Č rekla Emily me kce. 
“Mozna.Č 
“Ne,Č pokrac ovala, “ bojıs se mne, protoze bych te  o to vsechno 
mohla obrat, nebo ne jak otrast tvym dokonalym sve tem. A ty 
nevıs, co by se stalo, kdyby ACIO jiz vıce nebyla stredem 
tváho vesmıru. Nenı to tak?Č 
“Mozna se bojım tebe, c i... toho, co bys mohla vnást do máho 
zivota, ale prave  proto potrebuji trochu c asu. Potrebuji se 
srovnat se vsım tım...Č 
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“Potrebujes se srovnat?Č zeptala se napul uste pac nym tonem. 
“City nejsou ne c ım, s c ım se da ne jak srovnat. Jsou o vasni a 
o... tom, ze je treba ji projevit...Č Hlas se jı zme nil na dlouhy 
vzdech rezignace. 
“Tobe  je to vsechno naprosto jasná. Beru to. Ale pro mne je to 
velice matoucı, ale ty to nemuzes... anebo nechces prijmout.Č 
“Mohu to prijmout,Č prohlasila Emily. “ Jenomze to nenı ta 
odpove Ž, kterou jsem chte la slyset.Č 
Neruda sklopil oc i. Cıtil se v pasti.  
“Emily, Nemohu ti rıct to, co bys chte la slyset. Kazdopadne  
teŽ ne.Č 
“Vıs, alespon jsi uprımny. Alespon vım, jak to mam brat.Č 
Postavila se a ope t krac ela ke dverım. 
“Poc kej chvıli,Č obhajoval se Neruda. “Muzes byt ke mne  
trpe liva?Č 
“Mam na to svou odpove Ž,Č rekla. “To jiz pro mne nenı otazka 
trpe livosti.Č 
“Proc  tak trvas na tom - teŽ, anebo nikdy?Č 
Pokroc ila k Nerudovi a uprela na ne j zrak. “Zatımco jsem 
lezela v nemocnici, krome  jináho jsem sledovala, jak mne 
opoustı muj manzel a jak ztracım svou praci. Neumıs si 
predstavit, jak zranitelny je c love k v tomto stavu... ma mysl 
byla zrovna tak nemocna, jako má te lo. Ale prısahala jsem si, 
ze jestlize preziji to peklo, ze jiz nikdy nebudu c ekat, aby se mi 
de ly ve ci ve stavu bezmoci, ale ze je ude lam sama,Č sklopila 
hlavu a snızila ton hlasu. “ Je zde ale ne kolik ve cı, která 
nemohu ovlivnit... a laska je jednou z nich.Č 
“Takze se prave  vzdavas?Č 
“Ta druha moznost je prılis bolestna...Č odvratila se, jakoby 
skryvala tvar. Jejı te lo se roztraslo a rozplakala se. Neruda 
vyskoc il a pomahal jı do kresla. Sedl si vedle nı a objal kolem 
ramen. Volnou rukou ji pohladil po tvarıch a pritiskl si jejı 
hlavu na prsa. Emily se uklidnila a pomalu se od ne j odtahla. 
Uve domila si, ze ma bılou kosili, do která ona smyva slzami 
lıc idlo. 
“Musım jıt,Č rekla nahle. “Omlouvam se za tu kosili.Č Rukama 
instinktivne  chte la c istit skvrnu. Nez stac ila ne co namıtnout, 
Neruda ji chytil za ruce a polıbil na rty. Objala ho kolem krku a 
lıbala ho tak, jako tisıckrat predtım v predstavach, ale pak se 
odtahla. 
“Co se de je?Č zeptal se poplasene . 
“Lituji, ale takhle ne... nemohu.Č 
“Proc ? VzdyŘ jsi to chte la, nebo ne?Č 
“Ne, chte la jsem, abys to chte l ty. Nynı mam pocit, jako bys to 
de lal pouze z lıtosti ke mne . A bez toho se v zivote  obejdu.Č 
Emily se otoc ila ke dverım. 
“Omlouvam se za vsechno.Č Vybe hla drıv, nez se Neruda 
vzpamatoval. 
Vybe hl za nı na prazdnou chodbu. Be zela patnact metru pred 
nım. 
“Emily,Č kric el. “Nemam jasno v mnoha ve cech ve svám 
zivote , ale poznam, kdyz se mi ne co lıbı. Urc ite  to z má strany 
nenı projev dobroc innosti ani to nede lam z prinucenı.Č 
Zastavila se. Neruda stal a sledoval ji. 
“ Rekni mi tedy jedno,Č prosila. 
“Co?Č 
“Kdyz jsem se te  ptala co ke mne  cıtıs, rekl jsi, ze nevıs. Rekl 
jsi, ze potrebujes vıc c asu. Co se zme nilo? Myslel jsi tım, ze 
potrebujes pouze par minut? Protoze ja jsem si myslela, ze jsi 
me l na mysli tydny, me sıce, mozna dokonce láta. Takze, co 
presne  se zme nilo za te ch par minut?Č 
Nerudovou myslı problesklo stovky ruznych odpove dı, ale 
Emily jakoby uvıtala jeho zavahanı. Otoc ila se a krac ela pryc . 
Neruda ji sledoval, az zvuk jejıch kroku pohltil vsudyprıtomny 
hluk klimatizace. Po celou dobu se divil, proc  jı nemohl dat 
odpove Ž na tak prostou otazku. 

 
* * * 

 
“Vide l jsi to? Vide l jsi, jak ta proklata ve c zareagovala?Č 
bublal Andrews. 
“Neuve ritelná!Č rekl Collin. “Neruda me l pravdu, me nı tvar, 
presne , jako ta prvnı.Č 
Sledovali video, nahraná v noci Davidem operatorem poc ıtac e 
ZEMI, ktery byl pride len k projektu Ancient Arrow. Na videu 
bylo vide t opticky disk, jak se de lı na dva disky jako sendvic . 
Mezi nimi bylo vide t oblac ek sve tla. To sve tlo vypadalo jako 
spektrum z tisıcu drobounkych kulic ek, jakoby koralku, 
tancujıcıch mezi temi dvemi disky a vytvarejıcıch ne co, co 
vypadalo, jako nepravidelny vzorek. 
“Nevypada to, jako bychom uz ne co takováho vide li, ze?Č 
zeptal se Collin rec nicky. 
“Zrovna kdyz si myslıs, ze uz znas vsechny svá kosmická 
sousedy,Č rekl Andrews, sme jıc se svym zvlastnım zpusobem. 
“PerleŘ„  poc kej, az to uvidı sáf.Č 
Na monitoru se objevila Davidova hlava. “ Jak vidıte, 
Fifteenova hypotáza byla spravna, krome  toho, ze magickym 
c ıslem bylo dvacet tri laseru, ne dvacet c tyri.Č 
“Dobra, takze, co teŽ s tım mame de lat?Č zeptal se Andrews.  
“TeŽ to zac ına byt zajımavá,Č komentoval David. “Vyvolali 
jsme molekularnı zme nu52, ale nemame jiny napad, jak 
zprıstupnit data krome  toho, co jsme jiz de lali vc era. Kdyz 
budeme predpokladat, ze data existujı, jsou ve formatu, ktery 
ZEMI neprec te, takze je nemuze analyzovat.Č 
“Mohly by se ta sve tylka mezi disky redukovat do binarnı 
formy?Č 
“Negativnı,Č odpove de l David. “ Jestlize se podıvate na datovy 
soubor, ktery jsem vam poslal, uvidıte –plny rozbor sve telná 
struktury, ale daly se z toho vytahnout pouze frekvenc nı 
pome ry, spektralnı rozbory a standardnı zakladnı –daje.Č 
“Takze z toho mame pouze ve tsı zahadu. Vyborne .Č be doval 
Andrews. 
Collin poplacal Andrewse po zadech. 
“Prıteli, nezoufej, jsme ve Fifteenove  pác i. Jestlize to 
nezvladnes ty, on urc ite .Č 
“Srandic ky, srandic ky...Č zaseptal Andrews sme rem ke 
Collinovi. Pak se obratil zpe t k monitoru. “ Rıkas, ze mezi 
disky vladne –plny zmatek?Č ZEMI nenasel nic, co by se 
podobalo ne jaká pravidelná strukture?Č 
“Spravne , alespon jak to vyplyva z dosavadnıch zkousek.Č 
“ Jak je to mozná? Jaky nejdelsı cyklus ZEMI analyzoval?Č 
“Kolem triceti minut.Č 
“Me li bychom testovat delsı cykly.Č 
“Souhlasıme,Č odpove de l David. “ZEMI na tom pracuje,Č 
podıval se na svá Rolexky53, “ poslednı tri hodiny.Č 
“Dobra,Č rekl Andrews. “Mas pro nas jeste  ne co?Č 
“ Jeste  jedna ve c. Kdyz dostaneme disk do tvarová zme ny, v 
oblasti padesat dva az sto devadesat pe t kilohertzu se objevı 
nızkofrekvenc nı smyc ka. Je to mimoradne  slozity obrazec a 
pracujeme na tom, abychom ho dostali do slysitelnáho 
zvukováho rozsahu.Č 
“Ale, to by mohlo byt velice zajımavá,Č komentoval Andrews. 
“ Je to souvisla smyc ka?Č 
“Ano, je tam rozeznatelny vzorec, ktery se opakuje kazdá dve  
minuty a tricet dva sekund. Presne .Č 
“Mozna je to prulom, na ktery tak c ekame. Kdy bude k 
dispozici audio soubor?Č 
David privrel oc i. 
“ Jiz konc ıme, mozna do triceti minut.Č 
“Dobra,Č rekl Andrews, “ kdyz budes mıt ne co, posli mi to do 
kancelare. Ach, mimochodem, premyslel jsi o zkouskach 
synchronicity tá audio vzorky se sve telnou?Č 
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“Dospe li jsme jiz k zave ru, ze zde nenı zadna synchronicita. V 
modelu vzorku je to naprosto odlisná, ale sve telná kulic ky 
generujı zvukovou frekvenci.Č 
“ Jak mohou byt na sobe  nezavislá?Č zeptal se Collin. 
“To nevıme.Č 
“Dıky, Davide. Musım be zet na dalsı schuzku. Predpokladam, 
ze jsi to poslal Nerudovi.Č 
“Vlastne , za hodinu s nım budu u Fifteena.Č 
“Mnoho ste stı. Bude to naroc na schuzka, zvlasŘ kdyz jsi 
prikurtovan k poc ıtac i,Č rekl Andrews a zasmal se. David se 
zdvorile usmıval, rukou na ne co sahl a obrazovka ztemne la. 
Andrews se otoc il k Collinovi s entusiasmem54.  
“Ta ve c se doslova chysta zpıvat!Č 
“Uvidıme,Č rekl Collin. “moc se nete s. Muze to byt pouze 
falesny sve telny efekt.Č 
“Ano, mozna, ale pochybuji. To sve tlo je zdrojem zvukovych 
frekvencı a nenese v sobe  odpovıdajıcı vzorek. Prichazı k nam 
jeste  ne co jináho a nenı to ve da.Č 
“Zdroj sve tla nemuze vytvaret zvuková frekvence nezavisle na 
zme ne  frekvence vlastnı,Č rekl Collin. “To nenı mozná, ty to 
vıs.Č 
“Takze rıkas, ze ZEMI falsuje?Č zeptal se Andrews. 
“ Rıkam, ze fyzika je v poradku. Co se tyc e disku, ZEMI 
pracuje –plne  jinak.Č 
“Mozna ze objevujeme ne co, co pohrda zakony fyziky,Č rekl 
Andrews. “A jestlize je to tak, muze to vysve tlit, jak mame 
pracovat s ostatnımi artefakty, která jsme nasli.Č 
“Snad,Č rekl Collin, “ ale mam svá pochybnosti.Č 
Oba dva vysli z laboratore a sjeli vytahem dolu do svych 
kanceları v Odde lenı zvlastnıch projektu. Byli rozruseni 
novymi objevy a nade jı, ze brzy poznajı –c el optickáho disku. 
 

* * * 
 
“Porad chces jet?Č zeptal se Neruda, kdyz vstrc il hlavu do 
Emiliny kancelare. Bylo osm hodin rano a v jedná ruce se mu v 
salku houpala rannı kava, zatımco v druhá drzel aktovku. Nesel 
dovnitr, pouze se oprel o zaruben otevrenych dverı. 
“Kam?Č ozvala se monotonnım hlasem. “K c asová schrane ? 
Proc ?Č 
“Co tım myslıs?Č zeptal se Neruda. 
“Proc  chces, abych teŽ jela pryc ?Č 
“Podarilo se nam postoupit ve vyzkumu optickáho disku a par 
dnu budou mıt Andrews, David a Collin co de lat.Č 
“Chces se mnou o ne c em hovorit?Č 
“Co?Č 
“To, co se stalo vc era vec er,Č rekla Emily. “Kvuli tomu jsi zde, 
nebo ne?Č 
“Nemohl jsem celou noc spat,Č priznal, “ a bolı mne z toho 
hlava. Lituji, ze to tak skonc ilo, Emily... tedy, jak to dopadlo 
vc era vec er.Č 
“Proc ?Č 
Neruda upil ze salku, zatımco sbıral myslenky a odvahu 
souc asne . “Nerekl jsem ti vc era –plnou pravdu. Pred deseti lety 
jsem me l vazny vztah se zenou. Pracovala v odde lenı CAL55 
jako ve decka pracovnice v oblasti desifrovacıch algoritmu. 
Byla mou podrızenou a velice jsme se sblızili a to docela 
rychle.Č 
Odmlc el se, napil se kavy a pozadal, jestli se muze posadit. 
Emily prikyvla. 
“Pozadovala, abych se jı ve noval stale vıc a vıc, takze tım 
trpe ly má pracovnı vysledky. Byli jsme do sebe tak zblazne ni, 
ze to zac ınalo byt zabavná sirokámu okolı. Tak zabavná, ze ji 
Fifteen nechal prelozit z ACIO.Č 
“ Z ertujes,Č rekla Emily s nucenym smıchem. 

“Ne, opravdu,Č odpove de l Neruda. “Tehdy jsem pracoval na 
ne jakám dulezitám projektu s Nereus Syndicate a Fifteen 
usoudil, ze kvalita má prace se zhorsila, takze se rozhodl 
zasahnout. Vsechno se to sebe hlo tak rychle... a... najednou 
byla pryc .Č 
“ Jaky pokrytec,Č vyjelo z nı. 
“Proc  to rıkas?Č 
“A co Fifteen a Li-Ching? Vıs, jaky to byl rozruch. Jaky je v 
tom rozdıl?Č 
Neruda se postavil a zasel zavrıt dvere. 
“Podıvej, nevım, co jsi slysela o Fifteenovi a Li-Ching, ale 
mohu te  ujistit, ze Fifteen nikdy nedopustı, aby ho ne co 
rozptylovalo od prace. Jiz tricet let ma jeho pracovnı tyden 
osmdesat hodin.Č 
“A proc  mi to teŽ rıkas?Č 
“Chte la jsi ve de t, proc  chci vıc c asu,Č odpove de l Neruda a 
posadil se. “Toto je ten duvod.Č 
“Co se stalo s tou zenou?Č 
“ Ja nevım.Č 
“Nikdy ses na to Fifteena neptal?Č Ta slova byla vyslovena s 
takovou rozvahou, ze zne la jakoby je pronesl stroj, jakoby 
pochazela z vyrobnı linky. 
“Ne.Č 
“Miloval jsi tu zenu, Fifteen ji propustil a ty ses nikdy nezeptal 
proc , nebo kam odesla?Č jejı hlas zne l rozhorc ene . 
“Ocenuji tvuj –zas. Vubec nejsem pysny na to, jak jsem se k nı 
zachoval. Ale stravila jsi ne kdy s Fifteenem vıc jak jednu 
minutu o samote ?Č 
Emily si prohlızela svuj –hledne  upraveny stul. Chvıli si 
pohravala s kancelarskou sponkou a pak ji odlozila. 
“Ne. Nejsem si jista, jestli vı, ze vubec existuji.Č 
“BuŽ si jista, ze vı,Č rekl Neruda. “Ale nenı to ten typ, za 
kterym bys proste  mohla jenom tak jıt a zadat vysve tlenı.Č 
Neruda se naklonil dopredu a rekl skoro septem: “Emily, je to 
nejmocne jsı c love k na táto planete . Vı vsechno, co se de je. 
Nemohl jsem tu zenu zachranit; chte la ode mne to, co jı Fifteen 
nemohl dovolit zıskat - muj c as a pozornost.Č 
“Co se s nı pak stalo?Č 
“Vymazali jı pame Ř, preprogramovali a poslali ji pryc  s tuc nym 
bankovnım kontem... pravde podobne  do Svycarska c i 
Kostariky. Nevım to presne .Č 
“ Je to hodne  zvlastnı,Č rekla, odsunula si zidli, aby mohla vstat. 
“Nic z toho jsi mi nerıkal u vstupnıch rozhovoru. Dozivotnı 
spojenı s ACIO, ale nebratrıc kovat se s kolegy, jinak ti 
preprogramujı zivot a skonc ıs v Paraguaji, nebo na podobnám 
mıste . K c ertu!Č 
“Me la bys na to pamatovat,Č hajil se Neruda. “ Jinak to muze 
byt nebezpec ná pro nas oba. Dobra?Č 
“Dobra.Č Kdyz si sedala jejı hlas zne l velice vzdalene . 
“Porad cıtıs potrebu jıt do toho?Č 
“A ude lat co?Č zeptala se cynicky. “Pripravovat ti c aj a kazdá 
rano ti plást cop? 
Neruda ve de l, ze ho chce ranit tımto prohlasenım ohledne  
vztahu mezi Fifteenem a Li-Ching, ale nemohl to ignorovat. 
“Nemusı se ti lıbit realita má situace, ale tato je tak skutec na, 
jako roh tohoto stolu. Jestlize do ne j prastıs hlavou, zpusobı to 
zrane nı. Jestlize budes neustale chtıt intimne ji vstupovat do 
máho sve ta, me la bys znat tato rizika.Č 
“ Ja se o rizika nestaram,Č odpove de la Emily. “ Jediná, co me  
zajıma, je zıt alespon trochu normalne . Mam penıze, krasny 
domov, neobyc ejná zame stnanı, skve láho sáfa, ale nic z toho 
nenı tak obyc ejná a normalnı.Č 
“ Jako co?Č 
“Naprıklad rodina.Č 
Neruda se oprel o ope radlo zidle, dopil kavu a beze slova 
postavil salek na stul. 
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“Me la bys ji mıt, zaslouzıs si ji. Ja pouze nevım, jestli ti ji 
mohu opatrit.Č 
“Vım, vım,Č rekla zklamane . “Nemas na to c as. Nemas zajem. 
Je tady prılis mnoho proti, nenı to tak?Č 
“ Ja mam zajem,Č rekl. “ Cas z toho vynechej, pouze se obavam 
komplikacı, která vzniknou, kdyz tım utrpı moje prace...Č 
“Proc  myslıs, ze by tva prace utrpe la romantickym vztahem?Č 
“Uz se to jednou stalo.Č 
Emily tupe  zırala na obraz na zdi za Nerudovymi zady. 
Znazornoval drsnou ale malebnou usedlost osamocenou 
uprostred zasne zenych rakouskych Alp. Na svazıch, 
prekypujıcıch horskou kve tenou se popasaly ovce. Muz a zena 
hlıdali svá dıte , hrajıcı si pred domem s panenkou. Na tom 
obraze bylo vsechno, po c em touzila. 
“Prave  jsem byl povysen na SL-13,Č vysve tloval Neruda, “ a 
rıdım v c innosti ACIO operace s nejvyssı prioritou. Nenı to pro 
mne vhodna doba, abych byl roztrzity. Mozna za par me sıcu 
bych... bych ti mohl ve novat vıce pozornosti, ale teŽ ne.Č 
“Fajn.Č 
“Co?Č 
“Fajn, jedu s tebou do Nováho Mexika.Č 
“Dobra.Č odpove de l Neruda, uchopil svou aktovku a vstal. 
Emily se predklonila s nevyraznym oblic ejem. 
“Nez odejdes, rekni mi ne co. Proc  se ti zda ve tvám zivote  
Fifteen natolik dulezity? Jinı vysoce postavenı reditelá majı 
zeny a rodiny. Proc  bys ji nemohl mıt taky?Č 
“Nemohu.Č 
“Proc ?Č 
“Nemuzu ti to rıct.Č 
“Tedy mi ani nereknes, proc  mi to nemuzes rıct?Č 
“Ne.Č 
“Mozna, ze je pravym duvodem pro tvá odmıtanı duve rnáho 
vztahu to, ze se obavas, abys nenadale neprozradil ne jaká 
tajemstvı... nebo se toho obava alespon Fifteen.Č 
Neruda, znechucen jejımi narazkami se posadil na zidli a 
podıval se jı prımo do oc ı. 
“To, ze zde slouzım jiz malem patnact let, ma z nejve tsı c asti 
na sve domı Fifteen. Nemohu o tom mluvit. Pouze ti reknu, ze 
tato skutec nost ma pro mne nejvyssı dulezitost...Č 
“Chapu, takze si te  cenı natolik, ze chce mıt tvuj zivot plne  pod 
kontrolou...Č 
“Cenı si zivot na táto planete ...Č Neruda se zarazil a povzdechl 
si. “Prosım te  o trpe livost... dokazes to?Č 
“Zkusım to, jestlize mi budes duve rovat trochu vıc.Č 
Prikyvl a uchopil aktovku. 
“Musım be zet. Tedy, urc ite  jedes?Č 
“Ano.Č 
“Dobra. Schuzka archeologická skupiny probe hne v sestnact 
hodin ve Fifteenove  zasedac ce. Sejdeme se tam.Č 
“ Jamissone?Č 
“Ano?Č 
“Co bude mym –kolem ve skupine ?Č 
Na chvıli se zarazil a pak se mu po tvari rozlil siroky –sme v. 
“Dobra, na pletenı copu mam kratká vlasy a c aje se stıtım, 
takze bys mi snad mohla pomoct s porızenım soupisu 
hieroglyfu a stanovenım jejich poradı. Jeste  mas zajem?Č 
Emily lehce zrudla a nervozne  se zasmala. 
“ Jsem rozc arovana tak prızemnım –kolem, ale snad to ne jak 
zvladnu.Č 
“Tedy nashledanou pozde ji.Č 
Neruda otevrel dvere a vyklouzl ven udivujıcı rychlostı. Emily 
ani nestihla poslat za nım svá “ nashledanouČ. 
 

* * * 
 

Jakmile se vrtulnıky dotkly zeme , mrac na prachu obestrely 
–chvatny zapad slunce. Z kovovych cmelaku vyskakalo c trnact 
c lenu skupiny a rozde lilo se do trech houfu. Manipulanti byli 
odpove dni za bezpec ná vyzvednutı zbyvajıcıch dvaceti dvou 
artefaktu. Bezpec nostnı sluzba zodpovıdala za zajiste nı celá 
lokality a jejı ukrytı za 'bezpec nostnı plot' dvanactá –rovne . 
Vyzkum tvoril tretı skupinu, odpove dnou za ohledanı obrazu v 
komnatach, hieroglyfu a architektury. Tato skupina bude 
zkoumat jakákoliv naznaky, která by mohly vást k vysve tlenı 
puvodu a –c elu tohoto mısta. 
Skupina se zpozdila o ne kolik hodin, protoze na satelitnıch 
snımcıch lokality byli zaznamenani turistá, pohybujıcı se prılis 
blızko toho mısta. Nasledujıcı satelitnı fotografie vsak 
potvrdily jejich pohyb na zapad, takze se octli asi osm mil 
severne  od mısta c asová schrany. 
Ze satelitnıch fotografiı s vysokym rozlisenım taká vyplyvalo, 
ze turistá nejsou agenti NSA. Neruda svolal skupinu. 
“PojŽte za mnou. Mame pred sebou asi kilometr pe sky.Č 
Tmave  sedá neoznac ená vrtulnıky vzlátly, jako obrovská 
kobylky. Skupina se poznenahlu shromazdila a vytvorila za 
Nerudou zastup. Aby skupina zustala neviditelna pred satelity 
NSA, bylo treba postavit tabor uvnitr prvnı jeskyne . U zkymi 
kanony se prohane ly studená, suchá ve try, ale naste stı vsichni 
byli na taková poc ası dobre pripraveni. 
Jakmile se priblızili ke vstupu do jeskyne , Evans vytahl malou, 
plochou krabic ku, ktera s mnozstvım kovovych knoflıku 
vypadala jako dalková ovladanı. Chvıli manipuloval se 
zarızenım, pak ho namıril prımo na zeŽ kanonu, kde byl 
zamaskovan vstup do jeskyne . 
Za par vterin se zac ala otevırat –zka ste rbina. Zapadajıcı slunce 
vrhalo tajemnou zari na kamennou ste nu, ve která se postupne  
rozevıral temny otvor, jako ne jaka rana. 
Technologie maskovanı hmotnych predme tu vyvinula ACIO 
jako souc ast Programu transferu technologiı, ktery byl 
iniciovan Corteem. Rıkalo se jı 'RICH'56. Tento hologram bylo 
mozná opatrit strukturou, barvou a vsemi kvalitami zadanáho 
materialu, v tomto prıpade  kamenná zdi kanonu. 
RICH byla vynikajıcı metoda ukrytı predme tu, takze se hodne  
pouzıvala v –stredı ACIO pro tajná technologie Labyrinth 
Group. Tyto takzvaná “ c istá technologieČ byly prısne  hlıdaná, 
RICH byla jednou z nich. Pozorovat fungovanı RICH bylo 
umozne no pouze zame stnancum s SL-7 a vyse, pric emz ve tsina 
dalsıch tajnych prostredku byla vyhrazena pouze pro Labyrinth 
Group.  
Skupina pruzkumnıku jeden po druhám vlezla do jeskyne , kde 
byl neprodlene  postaven tabor. Vchod byl znovu opatren 
zavorou v podobe  interferenc nıho hologramu, takze teŽ byli 
vsichni bezpec ne  uzavreni uvnitr a dokonale izolovani od 
vne jsıho sve ta. 
 

* * * 
 
Donavin McAlester krac el do kancelare Li-Ching chodbou na 
sestnactám podlazı. Me l spatnou naladu. Nikdo s nım nemluvil 
a Neruda ignoroval jeho dotaznık. 
“Muzete mi ve novat ne kolik minut?Č zeptal se a jemne  
zaklepal na otevrená dvere. 
“Zajistá, pane McAlestre,Č odpove de la Li-Ching a zvedla oc i 
od monitoru poc ıtac e. V skromnám sve tle jejı stolnı lampy se 
pone kud zmırnovala zelena barva jejıch hedvabnych satu. Pri 
praci na poc ıtac i me la rade ji slabsı osve tlenı. 
“Kde jsou vsichni?Č zeptal se. “Snazil jsem se mluvit s 
Evansem a Nerudou vc era odpoledne a pak dnes rano, ale 
nikdo mi nebyl schopen rıct kde jsou, natozpak kdy se vratı.Č 
“Plnı svá –koly,Č odpove de la tise. 
“To vım. Kdy se majı vratit?Č 
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“Domnıvam se, ze v patek odpoledne, nebo snad v sobotu, 
nevım to jiste . Mohu pro vas ne co ude lat?Č 
Donavin se pozval do jejı kancelare a zapadl do modráho 
kozenáho kresla pred jejım stolem. 
“Prisel jsem, abych zlepsil komunikaci mezi nasimi 
organizacemi, ale zda se, ze zde nenı nikdo, kdo by se chte l o 
tom se mnou bavit. Vsichni jsou zatracene  zaneprazdne ni. 
Kdybych dnes rano vyplnoval hlasenı pro McGavina, obavam 
se, ze by se vam nelıbily má zave ry...Č 
“Pane McAlestre, provozujeme technicky nejdokonalejsı 
organizaci na táto planete  a to pouze se stovkou ve dcu - 
nemuzete nas srovnavat s jakoukoliv vladnı, c i vojenskou 
laboratorı. Nejsme tak te zce dotovani jako NSA, nebo kterakoli 
jina rozve dka, takze nasi lidá jsou vytızeni. Velice vytızeni. 
Nikdo se pred vami schvalne  neschovava. Jsme vsichni 
mimoradne  zaneprazdne ni. To je vsechno. Neberte si to 
osobne .Č 
Donavin rozpac ite  hlede l na Li-Ching. 
“ Jsou prılis zaneprazdne ni? Uve domujete si vyznam máho 
hlasenı?Č 
“Ovsem,Č odpove de la Li-Ching. “Ale vy, bohuzel, nechapete 
dulezitost nası prace. Jestlize se vam nelıbı nase chovanı, pak 
bych vam poradila promluvit si o tom prımo s Fifteenem.Č 
“K c ertu, to je dalsı takovy, kteráho nemuzu vypatrat. Jeho 
asistent je ten nejzdvorilejsı lhar, jakáho jsem kdy v zivote  
potkal. A ve rte mi, ze jsem ve svá funkci u NSA ne jaká 
potkal.Č 
“To vam ve rım,Č rekla s –sme vem. 
“Poslouchejte, jestlize má hlasenı vrhne spatná sve tlo na 
ACIO, vase dotace budou ve vaznám ohrozenı, nenı to pro vasi 
organizaci ve tsı priorita? Nebo jsem ne co prehládl?Č 
“Kdyz tedy Evans a Neruda jsou na svám –kolu, co chcete, 
abych pro vas ude lala?Č 
Donavin hodil na stul slozku a ukazal na ni prstem. 
“Tato slozka predstavuje puvodnı plan táto budovy. Uvadı se v 
nı, ze mate presne  sedmdesat jedna tisıc c tverec nıch stop 
zprovozne nych prostor. Rekl bych, ze jsem prosel ne jakych 
snad dvacet procent. Chci vide t vıc.Č 
“ Jak se to vztahuje ke zlepsenı nası komunikace, pane 
McAlestre?Č  
Hlede l jı prımo do oc ı. “Snad to povede k vytvorenı ve tsı 
duve ry.Č 
“Dobra, pak tedy mne nasledujte, provedu vas dukladne ji, 
jestlize po tom touzıte.Č 
Li-Ching vstala a uchopila slozku, pohozenou na stole.  
“Toto si muzete vzıt zpe t,Č nabıdla mu ji. Bez slova si ji vzal 
zpe t. 
Oba dva krac eli chodbou ke kovovym dverım, která vypadaly 
jako vytah. Jakmile se priblızili, tyto se tise otevrely a odhalily 
–zkou chodbu. Na parketová podlaze lezely turecká houne . 
Vypadalo to spıse, jako interiár ne jakáho draháho bytu, nez 
jako vladnı zarızenı. Chodba byla dlouha asi pe tadvacet metru 
a bylo v nı sedm dverı. Po tri na kazdá strane  a jedny na konci 
chodby. Vsechny byly zavrená. 
“Co je zde?Č 
“Tady je nase Laborator zvlastnıch projektu,Č rekla Li-Ching. 
“Myslel jsem, ze ta laborator je ve c trnactám podlazı,Č 
odpove de l Donavin. 
“Hlavnı laborator je tam,Č vysve tlovala Li-Ching, “ ale tady 
jsou ulozeny nase nejtajne jsı technologie - rıkame jim 
'technologie v c istám stavu'Č. 
Donavina vylekal hlas prichazejıcı ze stropu. 
“Dobrá rano, panı Ching. Vas host, pan McAlester, nema 
bezpec nostnı stupen pro prıstup do táto c asti budovy. Prejete si 
pro –c ely vstupu zvysit jeho zarazenı?Č 

“Ano,Č odpove de la hledıc do kamery, schovaná v konstrukci 
stropnıho osve tlenı. Svou levou rukou se dotkla sváho praváho 
ucha, signalizujıc tım, ze chce autorizovat zarazenı a ze nenı 
pod natlakem. 
“De kuji, prıjemnou navste vu.Č 
“ Jak vysoko musıte byt, abyste me la prıstup do te chto 
prostor?Č zeptal se Donavin. 
“Vyse nez vy,Č rekla pohotove  a krac ela chodbou k prvnım 
dverım. Tyto se okamzite  otevrely. Ze zdi sundala dve  lákarská 
masky, navleky na boty a laboratornı plaste .  
“Toto si oblec te. Je to sterilnı mıstnost. A nic eho se 
nedotykejte, prosım.Č 
Pred nimi byly dalsı dvere s napisem “Biologicka laborator - 
–roven sedmČ. Donavin se oblákl do sterilnıho bıláho oblec enı, 
projevujıc dychtivost podıvat se, co je na druhá strane . 
“Tak co je uvnitr?Č kyvl proti dverım naproti a upevnoval si na 
tvar bavlne nou masku.Č 
“ Je to nase laborator pro studium mimozemskych biologickych 
druhu. Je to jeden z hlavnıch name tu nası exkurze. Doufam, ze 
se vam to bude lıbit.Č 
“Myslıte tım, ze tam mate mimozemsŘany?Č 
“Ne, mame tam pouze jejich c asti,Č rekla s upejpavym 
–sme vem. Donavin si upravil masku a nasledoval Li-Ching. 
Uvnitr byly nerezová pitevnı stoly a vypadalo to jako na 
lákarská zachrannı sluzbe . Jedna ste na byla tvorena radou 
kovovych dverı od podlahy az ke stropu. Na prote jsı zdi byla 
umıste na zvlastnı zarızenı, která vypadaly jako chirurgická 
vybavenı nebo zkusebnı nastroje, ne nepodobná zubarskym. 
Li-Ching krac ela k velká sklene ná nadrzi, uvnitr která ne co 
plavalo. Navlákla si pryzová rukavice, otevrela vıko a sundala 
ho z nadrze. 
“Toto jsme pred par tydny zıskali ze vzdalená oblasti 
Korinthská zatoky z rybarskáho c lunu, pouze osmdesat 
kilometru od Atán.Č 
Otoc ila se k Donavinovi, ktery trpe live  c ekal. V rukou me la 
plod, asi jeden kilogram te zky, c ervene -hne dá barvy a kolem 
neprime rene  velká hlavy bylo vide t silná, modrá zıly. Li-Ching 
se podıvala na naste nná hodiny a pak do Donavinovych oc ı. 
“ Jste v poradku?Č 
Donavin hlede l na plod v rukou Li-Ching a nohy jakoby mu 
zme kly. Nez stihl odpove de t, podlomila se mu kolena a 
zhroutil se na zem. 
“Budu potrebovat pomoc, abych ho polozila na stul,Č rekla Li-
Ching muzi v bılám plasti, ktery v dalsım okamziku vesel do 
laboratore. 
“Sundejte mu masku! Nechci ho mıt v bezve domı moc 
dlouho,Č narıdila a vlozila plod zpe t do nadrze. 
Donavinova chirurgicka maska byla potazena mırnym 
nervovym jedem bez chuti a bez zapachu, ktery byl schopen 
dostat c love ka do bezve domı na dvacet minut. Tento jed me l 
dalsı vyhodnou vlastnost. Nezanechaval stopy v krvi, ani v 
moc i. 
Oba dva zvedli Donavina na laboratornı stul a polozili ho na 
zada. Hlavu mu starostlive  vlozili do konkavnı prohlubne  na 
jednom konci stolu. Ze stropu se spustila kovova koule 
velikosti pomeranc e, jako kdyz pavouk sestupuje na svám 
hedvabnám vlakne . Z koule svıtila c ervena sve tla a 
postupovaly pomalu pres Donavinuv oblic ej, mapujıc jeho 
oblic ejová rysy. 
Pak se kovova koule vratila zpatky a nad jeho hlavou se 
objevilo dlouhá rameno robota. Z ramena se do Donavinovy 
nosnı dutiny zasunula jehla a zasadila do nı maly vysılac , ne 
ve tsı nez zrnko pısku. 
Tento vysılac  me l dvojı –c el: jako odposlechová zarızenı, která 
prenaselo kazdá slovo do vzdalenosti triceti kilometru a jako 
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detekc nı zarızenı, která bylo mozno nalázt kdekoliv na zemi 
pomocı satelitnı sıte  ACIO. 
“Ove rte funkci,Č rekla Li-Ching. 
Jejı spolec nık presel do vedlejsı rıdıcı mıstnosti a prikyvl. 
“Aktivovano.Č 
“Dobra,Č zaseptala Li-Ching. 
“Do trech hodin budu mıt pro vas seznam klıc ovych slov,Č 
rekla hlasite ji. “Kopie prepisu doruc ujte dvakrat denne , za 
predpokladu, ze rıka ne co zajımaváho. Je to jasná?Č 
“Ano, rozumım.Č 
“Tak to ukonc eme,Č rekla pak. 
Vzala z vedlejsıho stolu malá zarızenı a pridrzela ho k 
Donavinovu nosu. Otoc ila cifernıkem a zmac kla maly knoflık 
na zadnı strane  zarızenı. To ude lalo maly rez, ktery zac al 
okamzite  krvacet. Vysterilizovala ranu a prelozila ji obvazem. 
Pak oba zvedli Donavina a ulozili ho zpatky na zem. 
“ Jste pripraven?Č zeptala se Li-Ching. 
Muz prikyvl, otevrel maly balıc ek s c ichacı solı a prilozil ho k 
Donavinovu nosu. Te lo se mu zachve lo. Pak se zkroutil a 
jakoby si vzpomne l kde je, snazil se posadit. 
“Co se to k c ertu stalo?Č 
“Omdlel jste,Č odpove de la Li-Ching. 
Donavin potrasl hlavou a ostychave  hlede l k Li-Ching a jejımu 
spolec nıkovi. 
“Kdo je to?Č 
“Omlouvam se, toto je doktor Stevens. Upadl jste, proto jsem 
ho pozadala, aby se podıval na vas nos.Č 
Donavin si okamzite  sahl na nos a zacıtil obvaz. 
“Nenı zlomen, nebo jo?Č v jeho hlase bylo slyset marnivost. 
“Ne, ne,Č ujistil ho dr. Stevens. “Pouze rezna rana a boule, ale 
par dnu to bude bolet. Jestlize byste ne co potreboval, vzkazte 
po Li-Ching a ja se o vas postaram.Č 
“Dıky. Jak dlouho jsem byl v bezve domı?Č mumlal Donavin. 
“ Jen par minut. Mozna byste chte l na c erstvy vzduch,Č navrhla 
Li-Ching. “Chcete jıt nahoru a dat si ne jaká obc erstvenı?Č 
Donavin se zvedl opırajıc se o jeden ze stolu. 
“Mozna, ze to je dobry napad.Č 
Li-Ching vlozila svou pazi pod jeho a spolec ne  se vydali ze 
dverı. 
Ve vedlejsı mıstnosti sundali svá plaste  a navleky. Donavin se 
podıval na Li-Ching pohledem trpıcıho zvırete. 
“Co byla ta ve c?Č 
“Byl to mimozemsky plod - ze Zety Reticuli, abych byla 
presna. Vyhodili to z jedná ze svych ponorek spolu s dalsım 
experimentalnım odpadem.Č 
“Takze oni nejsou prılis pro zachovanı zivota?Č 
“Ne, spıse jsou to experimentatori.Č 
“Pripadalo mi to jako c astec ne  lidská...Č 
“Prosım vas, pane McAlestre, nechte si to pro sebe. To, co, 
jsem vam zde ukazala, je prısne  tajná, co nejprısne ji. Chte la 
jsem vam ukazat, ze vam plne  duve ruji a ze jsme ochotni s 
vami spolupracovat.Č 
“Takze neodpovıte na má dalsı otazky? Kterych mam, 
mimochodem, na tisıce?Č 
“Ne.Č 
“Skve le,Č rekl trpce. “Opravdu jste nec ekala ne koho, kdo uvidı 
tu ve c a omdlı, ze?Č 
Li-Ching si upravila bluzu a sukni, zatımco ji Donavin 
diskrátne  okukoval koutkem oka. Me la vynikajıcı postavu - 
drobnou, jako balerına od Degase. 
Ve de la, ze ho ma tam, kde ho chte la mıt a tak mu chladne  
odsekla. 
“Oc ekavam od vas respekt. Ja duve ruji vam, vy duve rujete 
mne . Vlastne  to chcete, nebo ne, pane McAlestre? Anebo se 
mylım?Č 

“Dobra, dobra, uz zadná otazky,Č souhlasil, “ ale rekne te mi 
alespon jedno. Tito Retikulıni, jsou zde?Č ukazal kolem sebe 
rukama. 
Li-Ching potrasla hlavou a usmala se. “Pane McAlestre, kdyby 
zde byli, myslıte si, ze bych vam ukazala ten mrtvy plod?Č 
Chytila ho za ruce. “Doprovodım vas nahoru. Jak se cıtıte?Č 
“ Jsem trochu omamen,Č ste zoval si. 
Jak krac eli chodbou, pritiskla se pravym prsem k jeho levá pazi 
a Donavin zac al ztracet zajem o vylet, protoze cıtil, ze se 
zac ınajı rysovat mnohem dulezite jsı ve ci. 
 

* * * 
 
“ Jsou zde satelitnı snımky, pane,Č zanotoval hlas z interkomu. 
“Prineste mi je tedy,Č rekl McGavin. 
Holden se vzdy obaval McGavinovy reakce na cokoliv 
neprukaznáho a ony satelitnı snımky spadaly do táto kategorie. 
McGavinuv asistent se s nepatrnym prikyvnutım pohnul 
sme rem k dvojitym dubovym dverım.  
Krac el do McGavinovy kancelare umıste ná v hornım podlazı 
obskurnı kancelarská budovy, tricet mil severovychodne  od 
Richmondu ve Virginii. Laborator zvlastnıch projektu NSA 
byla zahnızde na v pe ste nám borovicovám lese za opevne nym 
oplocenım, plnym dumyslnych detektoru pohybu jak nad, tak i 
pod zemı. Bylo to krasná, ale izolovaná sıdlo tajnych operacı. 
Pro nahodnáho pozorovatele byla SPL spolec nostı 
ConnecTech. Pro kteráhokoliv badatele c i novinare byla 
ConnecTech soukromou, pevne  ovladanou spolec nostı, ktera 
vyvıjela navade cı systámy specializovanych strel pro armadu. 
Ve skutec nosti SPL vlastnila a rıdila NSA a vyvıjela v nı 
sirokou skalu technologiı pro monitorovanı a boj s terorismem. 
Mnohá z nich byly puvodne  navrzeny a vyvinuty v ACIO a pak 
preneseny do SPL k dalsımu vyvoji a modifikacım. 
Puvodnı technologie byly c asto vysledkem Programu transferu 
technologiı, realizovanám s Corteem a Zetou Reticuli. V jinych 
prıpadech byly mimozemská technologie zpe tne  
rekonstruovaná ze zıskanych trosek mimozemskych lodı a 
sestrojená bez znalostı o jejich puvodcıch. Bez ohledu na jejich 
puvod je ACIO vyvinula do podoby c istych technologiı pro 
pouzitı v c innosti Labyrinth Group. Tyto c istá technologie byly 
nasledne  “ rozrede ná57Č pro export do SPL a jinych tajnych 
organizacı po celám sve te . 
“Takze, co vıme nynı, co jsme neve de li jiz vc era?Č ste kl 
McGavin. 
Holden, malem v pozoru, si sedl na zidli a oc ima te kal po 
mıstnosti. 
“Vıme, ze priblizne  v osmnact hodin vzlátly tri vrtulnıky Q-11 
z velitelstvı ACIO a zamırily vychodo-jihovychodnım 
sme rem.Č 
“Cıl?Č 
“Po triceti dvou mılıch jsme je ztratili z radaru...Č 
“Proc  nejsme schopni sledovat ty idioty?Č kric el McGavin a 
jeho hola hlava, podobna chameleonovi, nabrala karmınovy 
odstın, ktery docela ladil se zave sy za jeho stolem. 
Holden zkusil ne co rıct, ale McGavin ho umlc el posunkem 
ruky a predklonil se v kresle. 
“ Rekne te mi, jestli mame extrapolaci letová drahy.Č 
“Mame, pane,Č ujistil ho Holden a nervozne  odvratil zrak od 
McGavinova ledováho pohledu. “Nicmáne , vrtulnıky se 
nevratily na ACIO, takze nemuzeme extrapolovat vzdalenost.Č 
“Tak mi ukazte, co mate.Č 
Holden otevrel normalizovanou slozku a vytahl tri mapy 
kontinentu s vyobrazenım Spojenych statu. Kazda obsahovala 
ne kolik tec kovanych c ar vychazejıcıch z jiznı Kalifornie a 
sme rujıcıch vychodnım sme rem, pouze v nepatrne  odlisnych 
–hlech. McGavin je zbe zne  prohládl.  
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“Takze lete li do jiznıho Nováho Mexika... snad osmdesat, 
devadesat mil jizne  od Albuquerque...Č 
“Pane, nevıme, kam majı namıreno, jestli pokrac ujı dale na 
vychod, anebo zustali v Arizone  c i Kalifornii...Č 
“Vy nikdy nevıte, kdyz je treba,Č rekl McGavin hrube . “Co 
znac ı ta legenda. Proklate , neprec tu to, je to tiste no moc 
drobne ...Č 
“ Cervena c ara znazornuje nejpravde podobne jsı letovou drahu,Č 
poukazal Holden. 
McGavin se zaklonil v zidli a popadl svou hladce oholenou 
bradu. 
“Kolik pasazáru a jaky naklad uveze Q jedenactka?Č 
“ Sest lidı uveze pohodlne  a c tyri a pul tuny nakladu,Č 
zareagoval Holden, pote sen tım, ze se po nem zadajı –daje, 
která duve rne  zna. 
“Proc  by s tolika lidmi lete li do Nováho Mexika, pokud ovsem 
nenasli ne co velikáho?Č Divil se McGavin nahlas. Holden 
mlc ky c ekal, ve dom si toho, ze to byla spıs rec nicka otazka. 
McGavin popadl telefon a mıstnost naplnil zvuk oznamovacıho 
tonu. 
“ Je tam jeste  ne co?Č zeptal se, hledıc na Holdena. 
“Ne, pane,Č priznal Holden. 
“Pak muzete jıt,Č rekl McGavin a zmac kl tlac ıtko pro rychlá 
vytac enı. Kdyz Holden odchazel, staccato vytac enych c ısel 
prerusilo oznamovacı ton. Nez za sebou zavrel dvere, slysel, 
jak McGavin rıka ne co o c ısle patnact58. 
“Tak ho najde te, ja poc kam,Č rekl McGavin zdrzenlive . 
Kancelar naplnilo ticho. McGavin odkrac el k tajnym dverım a 
otevrel je rychlym, ale presnym kopnutım. Dvere se otevrely a 
odhalily ne kolik lahvı skotská. Nalil si c isty napoj a povolil si 
svuj siroky pasek. 
“Pane McGavine,Č ozval se hlas, “ nasli jsme Fifteena a za 
chvıli ho mate na drate . De kuji za vasi trpe livost.Č 
“Rado se stalo,Č odpove de l jızlive , kouzlo skotská jiz zac alo 
pusobit. 
Kdyz konc il nalávanı sváho druháho drinku, z reproduktoru 
hlasitáho telefonu se ozval Fifteenuv hlas. 
“Ahoj, Darie, omlouvam se, ze jsem te  nechal c ekat, ale me l 
jsem schuzku a muj asistent neve de l, ve která zasedac ce. Cım 
mohu poslouzit?Č 
McGavin postavil sklenici na stul.  
“Proc  jsi poslal tri Q jedenactky vc era do Nováho Mexika?Č 
“Provadıme dalsı pruzkum na projektu Ancient Arrow, 
hledame dalsı artefakty...Č 
“Proc  az tri najednou?Č 
“Rozsırili jsme operac nı prostor, myslel jsem, ze bychom 
mohli zkusit troj–helnıkovy model vyhledavanı.Č 
“A co jste nasli?Č 
“Pokud vım, tak zatım nic.Č odpove de l Fifteen. “Ale jsou 
venku pouze osmnact hodin, pric emz ve tsinu c asu stave li tabor 
a spali. Dnes brzy rano jsem me l od nich poslednı zpravu. 
Kdyz ne co objevıme, osobne  ti zavolam.Č 
McGavin vyprazdnil sklenici a postavil ji na stul. Whisky jiz 
plnila zadany efekt. 
“Nechci, abys mi volal jenom kdyz ne co najdes. Chci taká 
ve de t, co planujes... a pak mne muzes informovat ohledne  
novych skutec nostı. Vse, co o tomto projektu vım, nestojı ani 
fajfku tabaku. Na to mne nenachytas.Č 
“Tak co tedy doporuc ujes?Č 
“Chci presne  ve de t, co se de je,Č kric el McGavin. “Poslednı 
zprava, kterou jsem vide l rıkala, ze Artefakt byl ne jak zarızen, 
aby vybuchl. Nase laborator potvrdila, ze to je mimozemska 
technologie, ale nerekl bych, ze to byl ten stejny Artefakt, ktery 
jsi mi ukazoval ve slozce Ancient Arrow... na to byl moc 
odlisny. Dokonce i tys priznal ten ohromny rozdıl.Č 

Odmlc el se a premyslel, jestli by me lo smysl jeste  si nalıt. 
Rozhodl se, ze ano a opakoval svou navste vu ke skrytámu 
baru. 
“Poslal jsi do tá oblasti tri samostatná mise a ja stale nevım nic 
o presnám cıli c i logistickám planu te chto misı. Zac neme tedy 
tımto.Č 
“Vım, ze chces po nas, abychom zlepsili komunikaci, ale ja 
skutec ne  nemohu najmout vıce personalu c iste  jenom kvuli 
komunikaci, navıc tak choulostivá. Mam k dispozici pouze Li-
Ching a ta je hodne  vytızena...Č 
“Mame nejdokonalejsı intranet na celám tom proklatám sve te  a 
jediná, co chci, je abys mne uvade l v kopiıch svych emailu. 
Nezadam te  o ne jakou komunikaci na zaklade  vlastnickáho 
prava. Posılej mi pouze kopie.Č 
“Vıs, ze neduve rujeme sıtım. Nejsme schopni kvalitne  
zabezpec it nase projekty pomocı dostupnych komunikac nıch 
protokolu, která jsou otevrená hackerum, spionazi a která 
nemohou zajistit nerusenou komunikaci. To proste  nejde, 
Darie.Č 
“Tvoje mala vıra je sme sna,Č rekl McGavin. “Nasi poc ıtac ovı 
technici rıkajı, ze do nasich systámu nenı mozná se nabourat...Č 
“Nechte l bych ztracet nas drahocenny c as zbytec nymi spory, 
Darie, ja proste  nevystavım nase projekty takovámu druhu 
komunikace. Vse se da nabourat, je to pouze otazka spravná 
ceny a spravná motivace a ty to vıs. Jestli chces dukaz, dej mi 
den a poslu ti kopie vsech emailu, která mas v poc ıtac i.Č 
McGavin si dlouze a hlasite  povzdechl. 
“Tak to jsme ve slepá ulic ce,Č rekl, ignorujıc Fifteenovo 
chvastanı. “Co s tım ude lame?Č 
“Musıs mi duve rovat,Č navrhl Fifteen. “ Je to tak prostá. Je to 
jediny zpusob, jak to muze fungovat.Č 
“A mam na vybranou?Č zeptal se McGavin. 
“Ovsem.Č 
“Ne, nemam,Č reptal McGavin, teŽ jiz pod plnou vladou svá 
whisky. “Chlubıs se svou mocı, jeste  i svym navrhem, ze ti 
mam duve rovat. Ty jsi muj podrızeny, zatracene ! Ja se 
rozhodnu, komu budu ve rit a komu ne. Cıtım v kostech, ze s 
projektem Ancient Arrow se de je ne co mimoradnáho...Č 
“Darie?Č prerusil ho Fifteen. 
“Co?Č 
“Mam prave  teŽ dalsı schuzku, musım odejıt. Muzeme v tá 
diskusi pokrac ovat zıtra?Č 
McGavin do sebe nalil zbytek sváho tretıho drinku. Nechal 
otazku viset ve vzduchu doufajıc, ze tak znervoznı Fifteena. 
“Dobra, jsem z tá diskuse jiz unaven. Zajisti pouze, aby v tom 
me l Donavin vasi plnou spolupraci.Č 
“Dıky za tvá pochopenı,Č rekl Fifteen a odpojil se. 
“Rado se stalo,Č odpove de l McGavin a jeho slova prerusil 
oznamovacı ton. 
“Zatraceny blazen,Č zavrc el McGavin a vypnul telefon. 
Jeste  jednou se podıval na extrapolace letovych drah a 
uve domil si, jak malo informacı od Fifteena zıskal. Jeho hne v 
neustale rostl, tım vıce, c ım vıce jım byl ovladan. On, reditel 
Laboratore zvlastnıch projektu NSA, nebyl schopen dostat 
prımou odpove Ž na otazku, kde je predpokladaná mısto 
hledanı. Nalil si c tvrty drink doufaje, ze by mohl zmırnit svoje 
zklamanı. Nezmırnil. 
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Kapitola s esta  

Centra lnı rasa59 
 
š Ve vas em svŘtŘ va s ucı vŘrit, ze vas e tŘlo ma  mysl a ducha, 
zatımco ve skutecnosti je to va s  duch60, ktery ma  mysl a tŘlo. 
Va s  duch je architektem, vas e mysl je stavitelem a vas e tŘlo je 
fyzickym ztva rnŘnım. Architekt - va s  duch - je ale mys lenkami 
vzda len. 
Naslouchejte tomuto starobylemu hlasu. Vnımejte 
jeho starobylym zrakem61. CtŘte tyto bra ny 
porozumŘnı stejnŘ, jakoby to byl va s  Stvoritel. Jsou 
vas ı realitou. Jsou to urcujıcı prvky vas eho bytı. Je 
cas, aby va m prinesly zpra vu, ze jsou jedinym 
pravym zdrojem vas ı svobody. Musıte je pouze rıdit 
a my va m rucıme za to, ze ten ucitel, ktereho jste 
vzdy hledali, je probuzen a ceka 62.ň 
 
U ryvek z textu “Kapacity SebetvorbyČ Komnata 17 Tvurcu 
krıdel 
 
Neruda byl v sedmá komore c asová schrany sam a pokousel se 
rozlustit znaky v obrazu. Tvary ne kterych mu byly duve rne  
znamá, jako naprıklad znak nekonec na, c i spirala, ale mnohá 
dalsı dosud nikdy nevide l.  
Technologická artefakty jiz byly starostlive  zabaleny a 
umıste ny ve vne jsı jeskyni, kde c ekaly na prepravu do 
laboratore pro vyhodnocenı a analyzu v ACIO. Archeologicka 
skupina postavila tabor ve vne jsı jeskyni a Neruda si mlhave  
uve domoval, ze je poslednı, kdo se v komnatach momentalne  
zdrzuje. Podıval se na hodinky a povzdechl si. Jedenact hodin. 
Nenı divu, ze byl jiz unaven. Postavil se a protahl si –dy. 
Doufal, ze ho to pone kud vzpruzı a ze bude moct pokrac ovat v 
analyze piktografu. 
“ Je tady ne kdo?Č zvolal a nakoukl do chodby sme rem k 
vychodu. 
Odpove dı mu bylo ticho, pouze halogenová reflektory svıtily 
do temnoty podzemı. Pripadalo mu, jakoby byl na ne jaká cizı 
planete  v jiná galaxii. Sebral svuj blok s nac rtky vratil se do 
stredu komnaty a posadil se zkrızenyma nohama. 
“ Jamissone, jsi tady?Č do komnaty dolehl slaby hlas. Emily, 
pomyslel si. 
“Zde, v sedmá komnate .Č Poslouchal blızıcı se kroky, jakoby 
byl slepcem, ktery se soustreŽuje na neznamá zvuky. Zvuky 
prozrazovaly, ze Emily nenı sama, anebo mluvı sama se sebou 
- coz si docela dobre ume l predstavit. 
“ Je c as na kavu a kolac ky,Č Emiliin hlas zne l prıslibem. 
Nerudovo srdce poskoc ilo vyhlıdkou na horkou kavu a 
pamlsek, nemluve  o spolec nosti. 
“Od tebe?Č vykrikl sme rem ke stropu, ve de l, ze ho uslysı. 
“Ano,Č odpove de la. “ Rekl jsi sedma komnata, ze?Č 
“Slysela jsi dobre.Č 
O chvilku se objevila nasledovana Samanthou, obe  v dzınech a 
nesoucı batohy. Samantha me la vlasy stoc ená do drdolu. 
Zeleny svetr bezvadne  ladil s jejımi rudymi vlasy. Emily me la 
na sobe  bıly svetr se zapınanım. V podzemı bylo prece jenom 
chladne ji a tak dukladne jsı oblec enı bylo nezbytnostı. 
“ Jsem rad, ze jste tady,Č rekl Neruda. “Cıtım se zde pone kud 
osamocen. Kdyz tady nenı nikdo, ty komnaty mohou nahane t 
strach.Č 
“Mas ne co nováho?Č zeptala se Emily, zatımco vytahovala 
termosku s horkou kavou. 

Neruda potrasl hlavou. 
“Nic zvlastnıho.Č 
“Na c em dnes pracujes?Č zeptala se Samantha. 
“Zac ali jsme s rozborem piktografu63 a jejich souvislostı s 
napisy. Hledame zachytná body, která by se tykaly jazyková 
struktury.Č 
“Ty obrazy jsou tak svıtivá,Č rekla Samantha, jakoby 
ignorovala jeho vysve tlovanı. “ Je to zvlastnı, dıvat se na 
obrazy, která vytvorily bytosti z jiná galaxie. Je to...Č  
“ ...neuve ritelná,Č dokonc ila Emily jejı ve tu. Neruda se usmal.  
“ Jejich technika aplikace je synonymem trvalosti. Proto jsou 
obrazy tak jasná i po tolika stoletıch.Č 
“AŘ je to cokoliv,Č poznamenala Samantha, “ nikdy predtım 
jsem nevide la tak brilantnı barvy. Doslova zarı, jakoby 
vydavaly sve tlo a ne ho pouze odrazely.Č 
“Souhlasım,Č rekla Emily. “Pusobı velice tajemnym dojmem.Č 
Emily nalila tri salky kavy a kazdámu podala jeden. Sterilnı 
atmosfáru komnaty naplnily vonıcı oblac ky pary. Neruda si 
ohrıval ruce salkem a vde c ne  se podıval na Emily. Zaklonil se 
dozadu a oprel se na pravy loket. Jednu nohu ohnul v kolene  a 
druhou natahl na podlaze. Me l na sobe  kalhoty khaki barvy a 
c erny svetr, spod kteráho kolem krku c ouhala bıla mikina. 
“To mne udrzı na nohou dalsı hodinu, c i dve . Je prava, ze?Č 
“Ano,Č ujistila ho Emily. 
“ Je dobra.Č 
Samantha se posadila vedle Emily a porad hlede la na obraz. 
“Vıte, postavy, která jsou na te ch obrazech, nevypadajı jako 
mimozemsŘaná. Ne která pripomınajı lidi, jiná zas ande ly.Č 
“ Jsou na mne prılis abstraktnı, abych to posoudil,Č odpove de l 
Neruda. “Krome  toho, mohly by znazornovat Anasazijská 
indiany a ne jenom je.Č 
“ Jaka je moznost, ze rasa64 z jiná galaxie bude vypadat jako ta 
nase?Č zeptala se Samantha. Otoc ila se od obrazu a pohládla do 
Nerudovych oc ı. Ve tvari se jı zrac ila otevrenost a duve ra 
dıte te. 
“Velka, opravdu.Č 
“Velka?Č Otoc ila se k nemu Emily neduve rive . 
“Dobra, netvrdım, ze budou nası presnou kopiı, ale kdyz vidım 
Retikulıny a Corteance, myslım, ze budou mıt s nami spolec ná 
rysy. Lidsky genotyp se me nı, ale zakladnı tvar a stavba 
zustava stejna.Č 
“Muzes mi ne co rıct?Č zeptala se Samantha. “Proc  jsme jeste  
neude lali dalnovidecky pruzkum tvurcu tohoto mısta?Č 
Neruda hlede l pred sebe s prazdnym vyrazem ve tvari, jakoby 
ho jejı otazka prekvapila. 
“Nevım. Byl jsem prılis zame stnan optickym diskem a teŽ je 
prvorady vyzkum táto lokality.Č 
“Takze nikdo nerozhodl, ze se jejı tvurci nebudou 
dalnovidecky zkoumat?Č odvazila se Samantha. 
“Ne.Č 
“Chcete to zkusit?Č 
“TeŽ?Č zeptal se Neruda. 
“Ano, teŽ,Č odpove de la Samantha nedoc kave . 
“Myslım... snad bychom mohli...Č odpove de l vahave  a v mysli 
propoc ıtaval vsechny dusledky. V minulosti dohlızel na tucty 
dalnovideckych seancı, takze dobre znal postup. 
“Budu potrebovat papır a propisku, nebo tuzku,Č rekla 
Samantha. 
“Prave  zde? TeŽ?Č zeptala se Emily. 
“Mohli bychom,Č rekl Neruda a nabıdl svuj zapisnık Samante . 
“De lal jsi to jiz ne kdy?Č zeptala se Emily Nerudy. 
“Mnohokrat.Č 
“Nebude vadit, kdyz budu pri tom?Č zeptala se. “ Jeste  nikdy 
jsem seanci nevide la osobne .Č 
Samantha narovnala zada a prekrızila nohy do indianskáho 
sedu. 
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“ Jsem pripravena.Č 
“Neprinesly jste nahodou Replay?Č zeptal se Neruda. 
“Ne, neplanovala jsem to. Je to proti predpisum?Č 
“Neexistuje oficialnı predpis pro seance, takze to ude lame po 
svám. Budu zapisovat, buŽ bez obav.Č 
Samantha zavrela oc i. Tvar se jı vyprazdnila.  
“Mohli byste pritahnout blıze ohrıvac ? Vzdy mi je u toho 
chladno.Č 
Neruda vstal a nastavil ohrıvac . 
“ Jeste  ne co, nez zac neme?Č 
“Das si jeste  kavu?Č zeptala se Emily. 
“ Ja bych si vzal,Č odpove de l Neruda. “ tak pul salku.Č 
Samantha potrasla hlavou.  
“Za necelou minutu budu pripravena.Č 
Neruda si vzal salek a posadil se. Pil hltave , obavaje se, ze 
jakmile zac nou, nebude mıt c as. Naste stı, kava se jiz dostatec ne  
ochladila. 
“Samantho, jsi pripravena?Č zeptal se Neruda. 
“Ano.Č 
“Chte l bych, aby jsi se presunula na druhou –roven c asová 
schrany. Bod vytvorenı c asováho ramce.Č 
“ Jsem tam,Č hlasila Samantha, jejı hlas zne l vzdalene . 
“Podej zpravu.Č 
Samantha zac ala ne co psat do bloku na klıne . 
“Cıtım ne jaká bytosti, vysoká... ne, velmi vysoká...Č 
“ Jsou to hmotná bytosti?Č 
“Ano, ale jejich te lo ma mensı hustotu, nez my, jakoby tam 
byli prıtomni pouze c astec ne ,Č odpove de la Samantha. Hruby 
nac rtek znazornoval stıhlá humanoidnı bytosti s protahlymi 
hlavami. 
“Vypadajı, jako ande lá...Č 
“Proc ?Č prerusil ji Neruda, “Proc  to rıkas?Č 
“Majı kolem hlavy sve tlo... jako ande lá... nebo... nebo svatı. 
Vide la jsem to na obrazech. Jejich pokozka je malem 
prusvitna, jakoby ji zevnitr prozarovalo sve tlo.Č 
“Zaznamenavam ande ly,Č rekl Neruda. “ co de lajı?Č 
“Ne co navrhujı... je to ne co mimoradne  dulezitá pro ne ... i pro 
nas.Č 
“Dobra, Samantho, podıvej se na ten navrh,Č navrhl Neruda. 
“Co vidıs?Č 
“ Jsou to matrice, která znazornujı projekty masivnı stavby, 
kterou chte jı umıstit na Zemi...Č 
“Proc  na Zemi, Samantho?Č 
“Oni jsou puvodnımi planovac i, kterı geneticky oseli Zemi 
vyssım zivotem - jako naprıklad lidmi, opicemi, delfıny, 
velrybami, dinosaury a tak dale. Chte li vytvorit genetickou 
knihovnu65, zalozenou na DNK, vzajemne  zavislych zivych 
forem. Potrebovali v táto Galaxii skladiste ... c i knihovnu, ze 
která by mohli c erpat pro svou dalsı tvorbu.Č Odmlc ela se a 
zhluboka se nadechla. “My pro ne  plnıme funkci referenc nı 
genetická knihovny.Č 
“Dobra, zame r se na navrhová matrice, ale posun se v c ase 
dopredu o jeden rok,Č rekl Neruda. “Co vidıs?Č 
“Ne jakou... ohromnou trırozme rnou kouli, snad padesat metru 
po obvodu. Je zave sena pod klenutym stropem, ktery je taká 
ohromny - jako velika katedrala, ale mnohem ve tsı, nez co 
jsem dosud vide la.Č 
“Co predstavuje ta koule?Č 
“Mam pocit, ze je to Zeme , ale nevypada tak. Ne, je to Zeme ... 
prvotnı Zeme . Dıvam se na model Zeme  jak vypadala snad 
pred miliardou let.Č 
“Kresli, co vidıs. Vsımej si zejmána souse a jejıho rozmıste nı.Č 
Neruda ude lal malou prestavku a zachytil Emiliny oc i, siroce 
otevrená –zasem. Samantha zatım kreslila, co vide la. Oc i me la 
privrená do –zkych ste rbin a byl v nich vide t táme r 
nepostrehnutelny tres. 

“Zjisti –c el tá koule,Č prikazal Neruda. 
“ Je to model... ne, je to ne jaka holograficka fotografie. Ach, v 
tá budove  jsou taká dalsı planety...Č 
“Prozatım se soustreŽ na kouli, ktera predstavuje Zemi,Č rekl. 
“ Jaky je jejı –c el? K c emu majı ten model?Č 
Samantha ne kolik vterin mlc ela, jakoby pozorovala ne co prılis 
ohromná, nez aby to slo popsat slovy. 
“Nenı to katedrala, je to... ne jaká skladiste ... ne, dostavam 
informaci, ze je to poc ıtac ova databaze, ale to nedava smysl...Č 
“Neustale to pozoruj,Č prikazal Neruda. “Sleduj –c el tá koule.Č 
“Mam silny pocit, ze ta koule je v databazi... jakoby to byl 
informac nı katalog planet, která jsou potencialne  schopny nást 
zivot. Tyto bytosti jsou genetickymi planovac i a odhadujı, 
genetika jakáho typu je vhodna pro tu kterou planetu. Ano, to 
je pravy vyznam tohoto mısta. Je to skladiste  vsech planet v 
nası galaxii nesoucıch zivot!Č 
“Co chte jı tito planovac i ude lat s temi planetami?Č zeptal se 
Neruda, snazıc se udrzet nez–c astne ny ton, navzdory jeho 
rostoucımu vzrusenı. 
“Vybırajı, ktera planeta bude genetickou knihovnou pro nas 
sektor galaxie.Č 
“Proc ?Č 
“Snazım se to pochopit,Č rekla Samantha nervozne . “Ne kdo se 
blızı. On... c i ona... ne, je to on...on vı, ze jsem zde. Dokazı 
vnımat dalnovidecká pozorovanı. Kontaktuje mne. Chce ve de t, 
proc  jsem zde.Č 
“Neodpovıdej,Č narıdil Neruda. “Presun se na zac atek stavby 
c asová schrany v Novám Mexiku.Č 
Samanthina tvar se viditelne  uvolnila. 
“ Jsem v ne jaká budove . Pripomına mi velky klaster. Vsude je 
ticho. Mır. Ve vzduchu je slana vune , jakoby byl blızko ocean. 
Nevidım ven nic... ale musı tady byt ocean.Č 
“Co vidıs uvnitr?Č 
“ Jsem v pokoji - docela velká, jako konferenc nı mıstnost. Je 
zde alespon dvanact te ch stejnych bytostı. Rozmlouvajı 
telepaticky. Nerozumım jim, ale vım, ze mluvı jeden ke 
druhámu. Uprostred mıstnosti je velky stul a na jeho stred 
dopada paprsek sve tla z ne jakáho zdroje... odne kud seshora. 
Vypada to jako promıtacı prıstroj. Sve tlo promıta obraz - ne, 
vytvarı obraz trırozme rná spiraly. Je to lokalita c asová schrany. 
Je to jejı holograficky rez. Chapu to!Č 
“Dobra,Č rekl Neruda. “TeŽ se podıvej podrobne ji na ten 
obraz, jaky je jeho –c el?Č 
Samantha vypadala napjate , tvare a c elo jı zbrazdily vrasky, 
jako vlne nı na rybnıku. 
“Ope t mne cıtı. Snazı se mne na ne co zeptat... Nevım, co mam 
ude lat, zkousı mne... chte jı...Č 
“Neodpovıdej, Samantho!Č SoustreŽ se na muj hlas! Jaky –c el 
ma ta c asova schrana?Č 
“Nemohu,Č zaseptala Samantha. “Nemohu je ignorovat. Jejich 
mysl je prılis mocna...Č 
“Samantho, poslouchej muj hlas. Slysıs mne?Č 
“Ano,Č hlas se jı vytracel. 
“Dobra, jdi do bodu prvnıho kontaktu te chto bytostı s lidmi.Č 
Mlc ela. 
“Samantho, slysıs mne?Č Ope t zadna odezva, tvar me la zcela 
uvolne nou. 
“Neme li bychom ji vzbudit?Č zeptala se Emily starostlivym 
hlasem. 
Neruda ignoroval Emiliinu otazku. 
“Samantho, potvrŽ, jestli mne slysıs, teŽ!Č Neruda se postavil 
a odhodlane  jı potrasl rameny. “VzbuŽ se!Č Oc i se jı dosiroka 
otevrely a chve la se jakoby od chladu a strachu souc asne . 
“ Jsi v poradku?Č ptala se Emily. 
Neruda pritahl blıze teplomet. 
“ Je mi dobre,Č rekla, “ pouze jsem trochu vystrasena.Č 
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“Co se stalo?Č ptal se Neruda. 
“Nikdy jsem neprovade la seanci, kde by odhalili mou 
prıtomnost. Byl to velice neprıjemny pocit. Ty bytosti pouze 
chte ly ve de t, proc  jsem tam prisla. Necıtily se ohrozeny. Jenom 
nemajı radi podvod. Cıtım se, jakoby mne plısnili.Č 
“Komunikovala jsi s nimi?Č ptal se Neruda. 
“ Ja... nevım,Č koktala Samantha, hlas se jı chve l od 
podchlazenı. “Cıtila jsem, ze jejich mysl mne zkouma a pak 
jsem slysela tvuj hlas. To je... to je vsechno co si pamatuji.Č 
“Nevzpomınas si na to, co bylo pred tım?Č  
Pamatuji vsechno,Č rekla Samantha. “Nikdy jsem neme la tak 
zivou seanci, jako byla tato. Vide la jsem prvotnı Zemi, nebo 
alespon jejı holograficky model. Bylo to neuve ritelná! 
Uve domujete si, co to znamena?Č 
“Co?Č zeptali se Emily a Neruda jednohlasne . 
“Znamena to, ze tyto bytosti zasely zivot na Zemi. Jsou to oni 
mytic tı Nositelá zivota.Č 
Neruda se vratil do svá puvodnı pozice na podlaze. 
“ Je to mozná, ale ja bych se s urc itostı nedomnıval, ze jsou to 
oni.Č 
“Kdo by to tedy mohl byt?Č namıtala Samantha, sokovana 
Nerudovymi pochybnostmi. 
“Corteum predstavuje Nositele zivota jako subprostorová 
bytosti. Pochybuji, ze existujı v hmotnych te lech. A tvuj popis 
se velice dobre hodı na Zarıcı - rovne z mytická bytosti, pouze 
pone kud máne  tajemná.Č 
“Zarıcı?Č uvazovala Samantha nahlas. 
“ Rıka se jim taká Virachoca, ne kdy Kukulcan a c aste ji jako 
Elohim. Existuje pouze ne kolik odvaznych ve dcu, kterı je 
povazujı za souc ast mytologie ande lu v prehistorii nası 
planety.Č 
“A co rıka Corteum o Zarıcıch?Č zeptala se Samantha. 
“ Jsou to velice mocná bytosti,Č odpove de l, “ která jsou mistry v 
maskovanı sváho vlivu. Jsou nenapadnı tım, ze jsou 
nepochopitelnı.Č 
“ Jsou nenapadnı tım, ze jsou nepochopitelnı?Č opakovala 
frustrovane  Emily. “Co to znamena?Č 
“Zarıcı jsou podle Cortea Centralnı rasou. Je to puvodnı rasa 
bytostı, ktera se vyvinula v –strednı galaxii vesmıru. Kdyz se 
vesmır rozpınal a vytvarel zve tsujıcı se prostor, energii a 
hmotu, tyto bytosti se rozsirovaly do jinych galaxiı jako tvorivı 
bohová neboli galaktic tı planovac i, kterı sebou nesli mistrovská 
vzory DNK z rozvinute jsıch, starych galaxiı do te ch, která byli 
ve vyvoji, anebo se prave  tvorily.Č 
“Nikdy jsem neslysela o Centralnı rase...Č 
“Ve skole se to tak neuc ı,Č rekl Neruda s –sme vem. “ Jsou jako 
prvotnı lidska bunka. Je to puvodnı bunka, ktera vznikne, kdyz 
se spermie spojı s vajıc kem. Z táto prvnı bunky pak vzniknou 
vsechny ostatnı bunky organismu. Jiná bunky jsou ruzná, prvnı 
bunka je vzdy stejna. Nese prvotnı matrici vaseho fyzickáho, 
emocionalnıho a mentalnıho slozenı. Z ije ve vası spinalnı 
zlaze. 
V prıpade  Centralnı rasy, jsou oni puvodnım lidskym 
genotypem a veskera humanoidnı existence vyve ra z jejich 
struktury DNK.Č 
“Myslıs, ze tyto bytosti jsou prapredky veskerych 
humanoidnıch forem ve vesmıru?Č zeptala se Emily pomalu, 
vazıc kazdá slovo. 
“Podle Cortea, ano.Č Odpove de l Neruda. “A taká jsou nasimi 
bohy.Č 
“Bohy?Č vratila Emily ozve nu. 
“Nemusı jimi nevyhnutne  byt,Č vysve tloval, “ to je duvod, proc  
je ne kdy nahrazovaly osoby, která s nimi ne jakym zpusobem 
vesly v kontakt.Č 
“ Jako naprıklad kdo?Č ptala se Emily. 
“ Jako naprıklad Jezıs, Budha, Krisna, Mohamed.Č 

“Chces tım rıct, ze nasi duchovnı vudci byli poblazne ni temito 
bytostmi - nasimi genetickymi predchudci - aby si mysleli, ze 
je to Buh?Č Samantha vypadala rozrusene . 
“Pouze rıkam to, co rıka Corteum. Jejich kosmologie je 
mnohem rozvinute jsı, nez nase a nerozlisujı mezi duchovnostı 
a kosmologiı. Podle nich kosmologie znamena duchovnı 
uc enı.Č 
“Ale byli poblazne ni?Č Zeptala se ope t Samantha. 
“Nerıkam, ze jimi byli poblazne ni,Č odpove de l Neruda. “Nenı 
to tak, ze by tyto bytosti66 hraly bohy. To nikdy netvrdili. 
Centralnı rasa ma podle Cortea k dispozici sıly, která se nam 
mohou zdat bozská - a to pouze proto, ze jejı evoluc nı c asova 
linie je velice dlouha.Č 
“Takze,Č odvazila se Emily, “ jestlize jsou to Zarıcı, Centralnı 
Rasa, jak jim rıkas, pak vsechny nabozenská zmınky o Bohu... 
c i Bozıch... jsou vlastne  o nich?Č 
“Ope t rıkam, ze podle Cortea je to tak.Č 
Emily si povzdechla. 
“Tedy, kdo stvoril je?Č 
“Myslım, ze to nikdo nevı,Č odpove de l. 
“To mi nedava smysl,Č vyhrkla Samantha. “Proc  by se natolik 
vyvinutá bytosti zame stnavaly exportem DNK z jedná galaxie 
do druhá?Č 
“ Rec eno z hlediska te la - nic nenı dulezite jsı, nez struktura 
DNK. Centralnı rasa je v podstate  pove rena spravou lidskych 
genotypu. Dnesnı lidsky genotyp je velice odlisny od toho, 
ktery na Zemi prevladal pred miliony let. Nazor Cortea je ten, 
ze ta zme na nenı dusledkem evoluc nıho vyvoje, ale skrze 
intervenci Centralnı rasy - c ili Zarıcıch.Č 
“Tedy nasi bohová jsou genetici?Č rekla Emily. “Nevım, co si 
mam o tom myslet.Č Zvedla kolena a objala je rukama. Neruda 
pokrc il rameny. 
“Nerıkam, ze je to neomylna pravda. Je to nazor Cortea a je to 
jejich kosmologie, ne moje.Č 
“Takze tomu neve rıs?Č zeptala se Samantha. 
“Zkousım o tom moc nepremyslet. Ale zda se mi to zajımavá a 
docela pravde podobná.Č 
“Takze tomu ve rıs?Č 
“ Ja nevım,Č odpove de l, “Vıme, ze ve vesmıru bylo na poc atku 
relativne  malo galaxiı a jejich poc et se postupne  zvysoval asi 
na sto miliard. Zda se velice pravde podobná, ze ne kde dale ve 
stredu vesmıru byla vytvorena, nebo se vyvinula humanoidnı 
rasa. Tato rasa by mohla byt potomkem Boha a predchudcem 
lidstvı zde, vlastne  vsude. Neruda se postavil a natahl nohy. “ Je 
pozde , mozna bychom me li jıt.Č 
“Nepujdu, dokud mi neodpovıs jeste  na jednu otazku,Č 
prohlasila Samantha. “ Jestlize Centralnı rasa postavila toto 
dılo, nenı to logická, ze to ma co do c ine nı s genetikou?Č 
“ Je to zcela logická,Č odpove de l Neruda. “Zıtra rano, po nasem 
navratu o tom zpravım Fifteena. Uvidıme, jaky bude mıt nazor. 
Nase predpoklady mohou byt zavade jıcı. Je predc asná z toho 
vyvozovat vıce, nez jenom alternativnı hypotázy.Č 
“Provedeme dalsı dalnovidecká seance?Č zeptala se Samantha. 
“O tom rozhodne Fifteen. Problematická je, ze nas mohou 
odhalit a obzvlaste , ze nas mohou zkoumat skrze dalnovidce. 
To nas c inı zranitelnymi. Uvidıme, co ude la Fifteen. Dobra?Č 
“Proc  ten zajem o komunikaci?Č zeptala se Emily. “Chci tım 
rıci, proc  se jich nezeptame, kdo jsou, co s nami zamyslı a proc  
zde postavili c asovou schranu?Č 
“Pamatujes si c asovou linii, ve která byla?Č 
“Ano,Č odpove de la Emily. 
“Predpis rıka, ze kdyz se pri dalnovidecká seanci pohybujes do 
minulosti, c i budoucnosti, musıs zustat pouze v pozorovacım 
modu,Č rekl. 
Neruda se jal uklızet svá poznamky do batohu. 
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“ Je to nebezpec ná, protoze nase interakce by mohla zme nit 
minulá udalosti, co by mohlo mıt katastrofalnı dopad v nasem 
c ase. Takze pokud nevıme bezpec ne , ze zme na je v nasem 
bezprostrednım zajmu, je lepsı zustat mimo de nı.Č 
“Doufam, ze schvalı dalsı kontakt,Č rekla Samantha. “Myslım, 
ze je podstatná, abychom pochopili toto mısto a jeho obsah.Č 
“Uvidıme,Č rekl Neruda. “Ale neme jte falesná nade je. Pokud 
jde o komunikaci s mimozemsŘany, je Fifteen velice naladovy, 
obzvlasŘ pokud se jedna o vyspe lejsı rasu. A ja si pouze te zko 
dovedu predstavit bytosti vyspe lejsı, nez je Centralnı rasa.Č 
“Ze vseho, co se stalo, mi vychazı, ze c ım je rasa vyspe lejsı, 
tım vıce taká inklinuje k duchovnosti?Č Zeptala se Samantha. 
“Strach souvisı s manipulacı,Č vysve tloval Neruda. “Vyspe lejsı 
rasa muze manipulovat vnımanım máne  vyspe lejsı. Jinymi 
slovy, mohou se nam jevit jako Centralnı rasa c i jiná laskavá 
duchovnı bytosti, ale byt ne c ım naprosto odlisnym. A my ten 
rozdıl nepozname.Č 
“Znı mi to pone kud paranoidne ,Č rekla Samantha. 
“ Je zde dobry duvod byt paranoidnım, kdyz to tak chces 
nazvat. Obzvlaste , kdyz se potykas s c asovymi liniemi, která se 
tahnou miliardy let zpatky.Č 
“Ale to je prave  ono,Č vlozila se Emily. “Kdyz ta rasa me la 
holografická databaze jiz pred miliardami let, urc ite  jsou velice 
rozvinutı. Jsou jakoby nasimi evoluc nımi pra-pra-praotci? A 
kdyz jsou natolik rozvinutı, nejsou snad nasimi duchovnımi 
dobrodinci a ne moznymi protivnıky?Č 
“Ano, ale pouze za predpokladu, ze dalnovidecka technologie 
je dokonala. Ale musım s politovanım rıci, ze nenı. Pouhy fakt, 
ze mohli odhalit Samanthu napovıda, ze taká mohou utajit svou 
totoznost. Klidne  by mohli manipulovat jejım dojmem ke 
svámu vlastnımu prospe chu.Č Neruda si prohrabl rukou vlasy.  
“Vım, ze to znı paranoidne , ale ve rte mi, je zde dobry duvod, 
abychom byli obezretnı. Me jte strpenı. Promluvım s Fifteenem 
a uvidıme, co rekne. Muzeme jıt?Č zeptal se s rostoucı 
netrpe livostı. “Potreboval bych napsat hlasenı, nez se vratıme.Č 
Sbalili ve ci a krac eli svazujıcı se chodbou k taboru ve vne jsı 
jeskyni. Manipulanti odesli jiz drıve vec er se vsemi artefakty. 
Ve tsina lidı z Bezpec nosti byla taká pryc , protoze prace na 
zabezpec enı lokality byly u konce. Zustal pouze pruzkumny 
tym s jednou bezpec nostnı spojkou. 
 

* * * 
 
Li-Ching vyklouzla ze sváho auta ladne , jako koc ka. Kdyz 
zavırala dvere objevil se Donavin. Me l pomuchlaná oblec enı, 
jako kdyby se oblákal ve spe chu. Jeho obvykle upraveny –c es 
vzal za svá, jako obe Ř silná boure minulá noci. 
“ Je vse v poradku?Č zeptala se Li-Ching. 
“ Jsem v poradku,Č rekl. “A vy?Č 
“De kuji za optanı.Č 
“Myslel jsem, ze bychom si me li promluvit,Č rekl. “Mohl bych 
vas pozvat na kavu cestou do prace?Č 
“Mam schuzku a jiz mam zpozde nı...Č 
“Prosım,Č naláhal a uchopil ji za ruku. 
Li-Ching se rychle rozhládla po parkovisti, chte la se ujistit, ze 
jsou sami.  
“ Jestlize chcete mluvit o minulá noci, buŽte bez obav...Č  
“Nechci cokoliv predjımat... Myslel jsem, ze byste mohla jıt ke 
mne . To je vsechno.Č 
“Ve rte mi, pane McAlestre, ze pokud ne kdy budu chtıt jıt s 
vami, dozvıte se to,Č rekla a krac ela pryc . 
Donavin nehybne  stal a dıval se, jak odchazı. Jejı modra 
minisukne  odhalovala dokonale formovaná nohy a on okamzite  
zapomne l svou nacvic enou rec .  
“Podıvejte, kdyz se rozhodnete, co chcete, rekne te mi to. Do tá 
doby budu udrzovat profesionalnı odstup.Č 

Li-Ching se otoc ila a krac ela zpatky k nemu. Zastavila se 
pouze ne kolik centimetru od jeho tvare. 
“ Jestlize se rozhodnu, co chci, nereknu nic, ale predvedu vam 
to. A jestli hodlate dodrzovat profesionalnı odstup, budete 
potrebovat pravidelnou studenou sprchu. Rozumıte pane 
McAlestre?Č 
Donavin cıtil na tvarıch jejı horky dech. Te zce polkl a snazil se 
ope t nabyt ztracenou rovnovahu. 
“Dobra, tak co chcete, abych ude lal? zeptal se mırne , kdyz se 
Li-Ching otoc ila a krac ela pryc . 
“Myslım, ze to si musıte rozhodnout sam,Č rekla pres rameno a 
pokrac ovala ve svá ceste  do ACIO. 
Donavin si upravil slunec nı bryle a pohládl na hodinky. Snazil 
se vypadat klidne  presto, ze se necıtil ve svá kuzi. Proc  musı 
byt tak zatracene  komplikovana? Ale presne  ve de l, ze to ho na 
nı nejvıc pritahuje. 
 

* * * 
 
Minuly vec er se Neruda kratce setkal s Fifteenem a zpravil ho 
o dalnovidecká seanci uvnitr c asová schrany. Fifteen zme nil 
svuj program a stanovil jejich schuzku na sobotu v deve t hodin. 
Neruda prisel do svá oblıbená Slunec nı mıstnosti o ne co drıv. 
Dnesnı den byl po vsech strankach vhodny pro jednanı prave  
zde. Po blankytná obloze pluly velká zvlne ná mraky.  
Neruda, oblec en do tmave  modrych kalhot a bılá bavlne ná 
kosile s volne  vykasanymi rukavy, se pohodlne  usadil v 
houpacı zidli. Kdyz se probıral svymi poznamkami, jeho 
dobrou naladu prohloubila aroma c erstvá kavy, ktera naplnila 
mıstnost. 
Pozvani byli taká Branson a Samantha, ktera se dostavila jako 
prvnı po nem.  
“To je prekvapenı,Č rekla, kdyz opatrne  vstoupila do mıstnosti. 
“Nikdy jsem zde nebyla.Č 
Zkoumave  se rozhlızela po mıstnosti, viditelne  chte la objevit 
ne co zvlastnıho, c i tajemnáho. 
“ Jestli chces najıt ne co mimoradnáho, budes zklamana,Č 
komentoval Neruda. “Vyzdoba pochazı od Fifteena a on je v 
podstate  minimalista.Č 
“Vlastne , mam podobny vkus, pokud jde o interiáry,Č 
odpove de la. “Krome  toho, ten vyhled odsud je bajec ny.Č 
“Potkala jsi dnes Bransona, nebo Fifteena?Č zeptal se Neruda. 
“Ne. Myslıs, ze budou chtıt provást seanci?Č 
Neruda zavrel plnıcı pero a vlozil si ho do naprsnı kapsy. 
“Vc era vec er jsem se kratce setkal s Fifteenem a struc ne  jsem 
ho informoval. Velice se zajımal o nasi dalnovideckou praci a 
dal mi par zajımavych otazek...Č 
“Co si o tom myslı?Č skoc ila mu do rec i. 
“ I kdyz by vyvodil ne jaká zave ry, nerekl by mi nic.Č 
“Nic?Č 
Neruda potrasl hlavou. Samantha krac ela na protilehlou stranu 
mıstnosti, kde byly v polic kach naskladany krasná exotická 
lastury a krystaly. 
“On je sbıra?Č 
“Ano, sbıra cokoliv, co je organickáho puvodu, nedotc eno 
lidskou rukou a co vyzaruje jedinec nou, krasnou energii.Č 
“Takze bych se toho neme la dotykat?Č 
“Chte l jsem rıct to, co je vyrobeno lidskou rukou,Č smal se 
Neruda. “Muzes se jich dotknout.Č 
Samantha zvedla krystal a zkoumala ho s velkym zajmem. 
“ Je to velice zvlastnı, nikdy jsem nic takováho nevide la.Č 
“Pochazı to od Cortea, je to jejich darek,Č rekl Fifteen, kdyz 
vystupoval s Bransonem z vytahu. “Kdyz Corteanci budovali 
sva podzemnı me sta, nasli dr–zy krystalu, neobvyklá i na jejich 
planete . To, co drzıte, nenı brouseno, vyrostlo to jako 
organicky fraktal67.Č 
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“ Je to zajımavá,Č rekla. 
“Vyberte si jeden a ten je vas,Č nabıdl Fifteen. 
Jeho oc i se rozjasnily zvlastnım jasem, ktery upoutal kazdáho, 
kdo se s nım setkal. Samantha, pritahovana jeho oc ima, hlede la 
na ne j a chvıli hledala vhodna slova. 
“De kuji, ale... ale to nemohu prijmout.Č 
“Ne, myslım to vazne , jeden si vezme te,Č rekl Fifteen. “ Je to 
ma poslednı nabıdka.Č Mrkl na Bransona a poseptal mu ne co. 
Ten se usmal. 
Samantha se predklonila a podrobne ji zkoumala krystaly. 
Vzala si jeden z nejmensıch a drzela ho, jako dıte  maláho 
ptac ka. 
“Vzala bych si tento. Je perfektnı.Č 
“Matematicky rec eno,Č poznamenal Fifteen, “ jsou dokonalá 
vsechny.Č 
“Moc de kuji,Č rekla Samantha. 
“Rado se stalo, ale me l bych vam rıct, ze tyto krystaly se krome  
tohoto mısta nenachazı nikde na Zemi a tak bych vas chte l 
pozadat, abyste ho me la ve svá kancelari, jestli vam to nevadı.Č 
“Rozumım,Č rekla Samantha. 
Fifteen se usadil do sváho oblıbenáho kresla a hlede l ven na 
poustnı rostlinstvo a sedá zdi kanonu, která obklopovaly 
vychodnı stranu ACIO. Branson a Samantha se taká usadili 
kolem mramorováho stolku. 
“ Jamisson mi rekl, ze jste ude lala zasadnı objev,Č rekl nahle 
Fifteen a otoc il se k Samante . Rozpac ite  se zavrte la v kresle. 
“ Jestli to byl zasadnı objev, to nevım jiste , pane, ale mysleli 
jsme, ze to bude mimoradne  zajımavá.Č 
“Zkusila byste to ope t?Č zeptal se Fifteen. 
“Myslıte dalsı seanci s c asovou schranou?Č 
“Ano.Č 
Samantha nepatrne  povytahla oboc ı a oc i se jı rozsırily. 
“Myslıte abych s nimi komunikovala?Č 
“Snad,Č rekl Fifteen, jakoby v nı nechte l vzbudit planá nade je. 
“Budete to rıdit?Č zeptala se. 
“Chte la byste k tomu ne koho jináho?Č  
“Ne, ne,Č odpove de la a prudce potrasla hlavou. “Bylo by to 
ohromná pracovat s vami, pane.Č 
“Dobra, pak tedy mame dalsı program.Č 
“Tedy... ve rıte, ze c asovou schranu postavila Centralnı rasa?Č 
Zeptala se Samantha vahave . 
“Ve rım, ze po seanci budeme moudrejsı,Č odve til Fifteen 
vyhybave . “Mozna nas to presve dc ı, mozna ne. Uvidıme.Č 
Fifteen zmac kl knoflık na konzole vedle sváho kresla. “Od 
teŽka se nebudeme nic ım rozptylovat. Jste pripraveni, 
abychom zac ali?Č 
“Nez zac neme, mam jednu ve c,Č rekl Neruda. “V poslednı c asti 
seance me la Samantha s temi bytostmi problám. Mozna, ze jiz 
ve dı o nasich aktivitach, i kdyz nevıme v jaká mıre. A taká, v 
prube hu zkoumanı jsem nebyl schopen Samanthu vást. Byla 
nesdılna a predpokladal bych, ze by mohla...Č 
“Pojmeme to tedy trochu jinak,Č rekl Fifteen. “Pripraveni?Č 
“Mam zapnout Replay?Č rekl Branson a predklonil se, aby 
otevrel svou aktovku. 
“Ano,Č odpove de l Fifteen, “ ledaze byste myslela, ze vam bude 
ne jak prekazet, Samantho.Č 
“To nemyslım,Č rekla. 
Branson vybalil prıstroj a podal ho Samante . Jeden z vodic u 
zapojil do konzoly vedle Fifteena. 
“Podıvej se, jestli je David pripraven,Č rekl Fifteen Bransonovi, 
ktery zmac kl spınac . Monitor nad jejich hlavami lupl. Pak 
sepnul dalsı spınac  a venkovnı okna se zatahly zaluziemi. V 
mıstnosti nastalo uklidnujıcı prıtmı. 
“Davide, tady Branson, jsme pripraveni, jak to vypada?Č 
Daviduv nenahraditelny oblic ej se objevil na monitoru nad 
jejich hlavami a prikyvl. 

“ Je to v poradku, pane.Č 
Fifteen obratil svou pozornost k Samante , ktera se cıtila porad 
máne  pohodlne ji.  
“Samantho, David bude monitorovat seanci pomocı ZEMI. 
Upozornı mne, kdybych ne co dulezitáho pominul. Berte to jako 
pojistku. Souhlasıte s tım?Č 
“Ovsem, pane,Č odpove de la a snazila se, aby to zne lo 
lhostejne . 
“Dobra, tedy zac neme,Č rekl Fifteen. “Davide, nastav prosım te  
na ZEMI rolovanı textu. Bille, muzes dat text do spodnı tretiny 
obrazovky?Č 
Monitor se vyprazdnil, krome  modrá c ary, ktera se objevila ve 
spodnı tretine . 
“Samantho, kdyz jste pripravena, zac ıname,Č rekl Fifteen. 
Samantha naposled upravila upevnovacı pasky Replaye, 
posadila se do kresla a slozila ruce v klıne . Nez zavrela oc i, 
letmo pohládla na Nerudu. Ube hla minuta. 
“ Jsem pripravena,Č zaseptala. 
V hornı c asti monitoru se zac al tvorit mlhavy obraz. 
“Samantho, jde te do doby stavby c asová schrany, prohlızecı 
modus c tvrtá –rovne  a sledujte jejı –lohu v planetarnı 
databazi,Č rekl Fifteen. “Kdyz budete pripravena, podejte 
zpravu.Č 
Kdyz zac ala hlasit, co vidı, jejı oblic ej vypadal nevyrazne . 
“ Jsem v ohromnám salu... jeho rozme ry jsou radove  v 
kilometrech. Zdi, podlahy a strop pokryvajı slozitá vzory, jsou 
natolik slozitá, ze je nedokazi popsat... jejich barvy jsou zluta, 
modra a c erna. Vidım tri bytosti... jsou podobná tem, která 
jsem vide la predtım. Krac ı uvnitr táto ohromná mıstnosti, jako 
malı mravenci po velikám poli. Jedna z nich nese ne jaky 
prıstroj. Dotyka se jım te chto koulı, nebo... nebo te chto 
holografickych obrazu planet. Jsou tam tisıce te chto ve cı... 
myslım koulı, ale mam dojem, ze je zde mnohem vıce 
mıstnostı, nez tato. Budova je neuve ritelne  obrovska.Č 
Obrazovka monitoru ukazala nejasny obraz toho, co Samantha 
vide la. Vypadalo to jako prvnı televiznı vysılanı, pouze to bylo 
v barvach, i kdyz mdlych. 
“Dobra, teŽ chci, aby jste se rozhládla kolem. Nezustavejte na 
jednom mıste  dále nez deset sekund. Reknu vam, kdy mate 
zme nit pozici. Podavejte zpravy.Č 
“Planety jsou hologramy... Zblızka je mozná skrz ne  vide t. Z 
dalky vypadajı jako trojrozme rny model. Dıvam se na jednu, 
ktera je zcela pokryta vodou, ne... na jiznım polu je mala 
pevnina...Č 
“Samantho, zme nte pozici,Č narıdil Fifteen. 
“Tato planeta je velka, ve tsinu povrchu pokryva voda... 
Dostavam informaci, ze je to velice mlada planeta. Nenı tam 
zivot, ale pripravuje se, aby ho mohla nást. Poc ası je zde velice 
nestalá...Č 
“Samantho, zme nte pozici. Sledujte to zarızenı, která ty bytosti 
pouzıvajı.Č 
Kdyz obratila pozornost na predme t, jejı tvar vypadala napjate . 
“Zda se, ze je to aktivac nı zarızenı... ano, pouzıvajı to k 
aktivaci databaze. Stejne  jako predtım mam silny pocit, ze cela 
tato stavba je c astı trırozme rná holografická databaze.Č 
“ Jde te k modelu, ktery predstavuje Zemi,Č narıdil Fifteen. 
“Vidım ho. Je mensı jako ve tsina zdejsıch modelu. A je taká 
vıce modry...Č 
“Samantho, chci, abyste se dostala do nitra hologramu Zeme ,Č 
rekl. “Rozumıte mámu prıkazu?Č 
“Ano,Č odpove de la. “ Jsem tam. Je to –zasna sme s barev a 
vzoru.Č 
“Muzete lokalizovat jejich zdroj?Č 
Samantha se odmlc ela na ne kolik sekund a jejı tvar zustavala 
nevyrazna. 
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“Vidım sve telny provazec„  je to ne co zcela 
nevysve tlitelnáho... vypada to jako pupec nı snura...Č 
“Sledujte ji az ke zdroji,Č rekl Fifteen. 
“ Jsem uvnitr ne c eho - snad mıstnosti... nebo mozna... je to 
poc ıtac . Nejsem si jista. Zda se, ze je to stavba. Vidım tisıce, 
ne, miliony te chto provazcu, která se sbıhajı do ne c eho... 
vypada to malem jako mlhovina. Nevım, jak to popsat.Č 
“Taky to vidıme,Č ujistil ji Fifteen. “Netrapte se popisem. 
Sledujte, jaky je –c el tá mıstnosti.Č 
“Nabyvam silny dojem, ze mıstnost nenı hmotna. Pouze se 
jako hmotna jevı. Je to ne jaky generator. Jako –strednı 
energeticky systám táto budovy, kde jsou zastupci te ch planet. 
Mozna je to holograficky generator, ale vypada spıse, jako 
poc ıtac  organickáho puvodu.Č 
“Dobra, Samantho,Č rekl Fifteen. “Nynı se zame rte na ten 
generator, do kteráho se sbıhajı ty sve telná provazce. Referujte, 
co vidıte.Č 
“Nemam zadná informace... ach, poc kejte, ty provazce... jsou 
jako tenouc ka vlakna, ktera vedou ne co... energii, nebo... nebo 
mozna ne jakou zivotodarnou energii. Nevım to presne ...Č 
“Zustante ve stavu pozorovanı,Č narıdil Fifteen. “Muzete 
lokalizovat jejich poc atec nı zdroj energie?Č 
“Ne, vsechno zde vypada jako model, ktery se kopıruje 
bilionkrat za sebou. Necıtım zde puvodnı strukturu. Najednou 
zıskavam informaci, ze tato mıstnost je planeta. Z e jsem uvnitr 
táto planety, v nız je tato budova umıste na.Č 
Ve spodnı tretine  se objevil odkaz ze ZEMI. 
 
PRAVDEPODOBNA HYPOTÝZA (ROZSAH JISTOTY 
10%): TATO PLANETA JE UMELY SATELIT, KTERY JE 
URCEN K TOMU, ABY NESL PLANETARNI DATABAZI. 
NENI MOZ NÝ URCIT U CEL DATABAZE KVÉLI 
NEDOSTATECNÝMU MNOZ STVI U DAJÉ . PROSIM 
VEDTE DALNOVIDCE KE STANOVENI U CELU. KONEC. 
 
“Samantho, vraŘte se do mıstnosti, kde je hologram Zeme . 
Vne jsı pohled. Vznasejte se ve vysce deseti metru. Jste tam?Č 
“Ano.Č 
“Dobra, vidıte ne kterou z te ch bytostı?Č 
“Ano, jsou tri a prochazı se pode mnou, snad pe t set metru ode 
mne.Č 
“Cıtıte, jestli vas objevili?Č 
“Ne.Č 
“Dobra, pohybujte se ne kolik metru od te chto bytostı. Chte l 
bych zıskat jejich zabe r, ale na mou vyzvu se vraŘte na puvodnı 
mısto. Dobra?Č 
“Ano.Č 
“ Jde te,Č narıdil Fifteen. 
Samantha svrastila c elo a zasilhala, jakoby me la prach v oc ıch. 
“Vidı mne.Č Ptajı se mne na muj –kol...Č 
“VraŘte se na stanoviste , teŽ.Č 
Obraz setrval na obrazovce jeste  ne kolik sekund. Bylo vide t tri 
duchum podobná postavy v bılám rouchu. Dıvaly se prımo na 
Samanthu, takze jim bylo vide t do oblic eje. Velká podlouhlá 
hlavy s vlajıcımi bılymi vlasy a vousy. Vsechny vypadaly 
podobne  a vydavaly rozptylená ale presto jasná sve tlo, 
vychazejıcı z jejich hlav. Zdalo se, ze je to sve tlo vzajemne  
propojuje. Obraz se pomalu zme nil na pohled z dalky, ze 
Samanthina predesláho stanoviste  nad hologramem Zeme . 
Na obrazovce se objevil dalsı vzkaz od ZEMIho. 
 
INTERPRETACNI ANALYZA: 65% 
PRAVDEPODOBNOST, Z E TYTO BYTOSTI JSOU TEMI, 
KTERÝ CORTEUM NAZYVA CENTRALNI RASOU. 
KROME TOHO, DATA ZE STEJNÝHO ARCHIVU 
NAZNACUJI, Z E TYTO TRI BYTOSTI JSOU NYNI 

JEDNOU OSOBOU. CENTRALNI RASA SE VYVINULA V 
TROJJEDINOU OSOBNOST S MYSLI, EMOCEMI a 
DUCHODNI PODSTATOU, KTERÝ JSOU ZASTOUPENY 
STEJNOMERNE. TO NAZNACUJE, Z E TATO 
PLANETARNI DATABAZE MA SOUVISLOST S 
GENETICKYM INZ ENYRSTVIM. KONEC. 
 
“Samantho, cıtıte, ze vas mohou na vası souc asná pozici 
vide t?Č ptal se Fifteen. 
“Ano,Č odpove de la jako automat. “Ve dı, ze jsem porad zde. 
Cıtım, jak mne zkoumajı. Zda se, ze jsou netrpe livı a chte jı se 
mnou mluvit.Č 
“Samantho, vzdorujte jejich zkoumanı,Č narıdil Fifteen 
odhodlanym a velitelskym hlasem. “Chci, abyste zustala na 
svám stanovisti ale presunula se v c asová linii do budoucnosti 
o jeden rok naseho c asu. Podejte zpravu.Č  
“ Z adna zjistitelna zme na,Č rekla. 
“Vidıte ty tri bytosti?Č vysetroval Fifteen. 
“Necıtım zde v mıstnosti nikoho. Zda se, ze jsem sama.Č 
“Pozorne  si prohládne te holograficky model Zeme . Rekne te, co 
vidıte.Č 
“Planeta vypada normalne . Vsechny jejı kontinenty se jevı byt 
v poradku. Vidım na kontinentech znac ky...Č 
“Zjiste te vyznam te ch znac ek,Č rekl Fifteen. 
“Cıtım, ze jsou to stavebnı lokality...Č 
“Kolik jich je?Č 
“ Jeste  to nevım,Č odpove de la. 
“Samantho,Č rekl Fifteen, “Chci, abyste pomalu krouzila kolem 
planety, abychom mohli zjistit polohu te ch mıst. Nepopisujte 
nic, Replay poskytuje dostatec ny obraz.Č 
Na obrazovce se objevila severnı Amerika a c erveny krouzek, 
ktery oznac oval c asovou schranu v Novám Mexiku. Dalsı byl v 
jiznı Americe, poblız Cuzca, v Peru. Pak monitor zobrazil 
oblast v severnı strednı Africe v sousedstvı Cadskáho jezera. 
Dalsı znac ka byla v oblasti severne  od Helsinki ve Finsku. 
Dalsı znac ka byla vide t v jiznı Cıne , blızko Kantonu. Sesta 
znac ka byla umıste na v jiznı strednı Australii. Vsechny znac ky 
byly stejná barvy a velikosti s jedinou vyjimkou lokality 
Nováho Mexika, ktera byla oznac ena blikajıcım zlutym bodem 
uvnitr c ervená znac ky. 
“Samantho, potrebuji taká vrchnı a spodnı pohled na planetu.Č 
“Rozumım,Č odpove de la. 
Monitor vybral nezretelny obraz Antarktidy ve Wilkesove  
zemi, kde blızko Vostoku byla poslednı znac ka. 
“Dava to dohromady sedm znac ek, rekl Fifteen. “Zastavte se 
na chvıli, co je to?Č 
Monitor ukazal ne jaky rete zec hieroglyfickych symbolu na 
spodnı strane  koule. 
“Samantho, soustreŽte se na ten nazev. Co znac ı?Č zeptal se 
Fifteen. 
“Neznam smysl toho napisu,Č odpove de la. 
“Davide, mas ne co?Č zeptal se Fifteen. Na monitoru zac al 
rolovat text. 
 
INTERPRETACNI ANALYZA: HIEROGLYFY 
PREDSTAVUJI CISELNÝ HODNOTY JE ZDE TRINACT 
CISLIC TEDY CISLO JE HODNOTOU MEZI 
1.000.000.000.000 A 9.999.999.999.999. JE VYSOCE 
PRAVDEPODOBNÝ, Z E CISLO PREDSTAVUJE SÝRIOVÝ 
CISLO NASI PLANETY V JEJICH DATABAZI. KONEC. 
 
“Samantho, podıvejte se jeste  jednou na –c el te ch znac ek.Č 
“Budujı bezpec nostnı systám na planete . Chte jı chranit Zemi.Č 
“Od c eho?Č 
Odmlc ela se.  
“Od... jejıho znic enı.Č 
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“Kym?Č 
“Nejsem... nejsem si jista...Č 
“Lidmi, nebo mimozemsŘany?Č ptal se Fifteen. “SoustreŽte se, 
Samantho.Č 
“Cıtım, ze tyto stavby jsou c astı, ne jaká zbrane . Chte jı ochranit 
svou genetickou knihovnu. Ve dı, ze musı byt ostrazitı a 
pripravit se na vsechny moznosti. To se stalo predtım.Č 
“Co se stalo predtım?Č 
“Tyto bytosti umıstily svou genetiku na nesc etná jiná planety a 
ne co prislo a zame rovalo se na nic enı te chto genetickych 
knihoven... je to... je to velmi stary neprıtel, ale nenı lidskáho 
puvodu.Č 
“Dobra, Samantho, vraŘte se do Slunec nı mıstnosti. Odvedla 
jste skve lou praci.Č 
O chvıli pozde ji Samantha otevrela oc i a zamrkala, aby se 
prizpusobily sve tlu. Mimode k si sundala nahlavek Replaye. 
Fifteen vstal a pomohl jı na nohy. 
“Po taková seanci je vhodná se projıt. Ope t vas to uzemnı.Č 
Fifteen ji drzel za rameno a pomahal jı zıskat rovnovahu. 
Krac el k vytahu, ktery se otevrel, jakmile se priblızili. 
“Myslım, ze zustaneme jeste  chvıli a popovıdame si o dalsım 
postupu,Č rekl. “Nechcete si na chvıli odpoc inout a pak se k 
nam ope t pripojit?Č 
Samantha se zmohla na souhlasná zamumlanı a pak vesla do 
vytahu. Dvere se zavrely a Fifteen se vratil do sváho kresla. 
Neruda a Branson jiz horlive  diskutovali. Konverzace se z 
obrazovky –c astnil David. Kdyz se Fifteen posadil, Neruda se 
naklonil dopredu aby si nalil kavu. 
“Prerusil jste ji dost nahle.Č rekl Neruda. “Cıtil jste, ze ne co 
nenı v poradku?Č 
“Ne, chte l jsem, aby si odpoc inula,Č odpove de l. “Vım, jak 
vyc erpavajıcı jsou taková seance a kdyz jsi unaven, je 
snadne jsı te  zkoumat.Č 
“Co si o tom myslıs?Č zeptal se Branson a otoc il se k 
Fifteenovi. 
“Myslım, ze jsme nasli Centralnı rasu,Č rekl Fifteen. “Podle 
mne to vypada ve rohodne  a to posouva tento objev do zcela 
jiná roviny.Č 
“Souhlasım.Č prikyvl Branson. 
“Proc  jste se rozhodl s nimi nekomunikovat?Č zeptal se 
Neruda. 
“Myslım, ze jsme s nimi presto komunikovali,Č odpove de l 
Fifteen. “Zcela jasne  Samanthu zkoumali, nejmáne  dvakrat. 
Ve dı, co de lame.Č 
Neruda se zaklonil na zidli a prekrızil nohy.  
“ Jste proti prıme jsı komunikaci?Č 
“Co vıs o Centralnı rase?Č zeptal se Fifteen a pohládl na ne j 
zponad salku kavy. 
“Vım, ze majı byt nasimi predky,Č odpove de l Neruda, “ alespon 
podle Cortea...Č 
“Pozor, jsou predky vsech, nebo alespon te ch, jenz se povazujı 
za humanoidy,Č prerusil ho Fifteen. 
“Spravne  a nemyslıte, ze by byli naklone ni nasim zame rum?Č 
Fifteen pomalu potrasl hlavou. 
“Mame zajem o BST, nejmocne jsı a tedy nejvıce hlıdanou 
technologii ve vesmıru. Jiste  tusıs, kdo tuto technologii hlıda?Č 
“Centralnı rasa,Č odpove de l Neruda. 
“Presne  tak,Č rekl Fifteen. “ Jsou si dobre ve domi toho, ze BST 
se da pouzıt jako velice mocna obranna a stejne  tak jako –toc na 
zbran, kdyz se pouzije se zlym –myslem. Oni tuto technologii 
nepochybne  vlastnı, ale nikdy by ji na Zemi neumıstili. Je to 
prılis riskantnı. Zajistá by zde padla do nepravych rukou. 
Takze, mısto toho tady instalovali te chto sedm lokalit, která 
ne jakym zpusobem zakladajı nase obranná linie proti 
mimozemská invazi.Č 

“Tedy si myslıte, ze Centralnı rasa, kdyby znala nasi c innost, 
by nam branila ve vyvoji BST?Č zeptal se Neruda. 
“O tom nemam pochyb,Č odpove de l Fifteen. “A nemam 
zadnych pochyb ani o tom, ze jsou schopni to ude lat, kdyz se o 
tom dozve dı.Č 
“Z c eho usuzujeme, ze jejich technologie je horsı, nez BST?Č 
zeptal se Neruda. “ Jestlize je jejich cılem ochranit Zemi, nenı 
logická predpokladat, ze k tomu pouzijı svá nejlepsı 
technologie?Č 
“Ne,Č odpove de l Fifteen. “Bude logická predpokladat, ze 
pouzijı ne jaky vlıdny obranny systám68, jako naprıklad 
technologii stealth69. A jak vıme, ze to proti tem cizincum bude 
stac it? Jenom proto, ze to rıkajı oni, ze sváho bezpec náho bidla 
uprostred vesmıru? Toto je jejich stary neprıtel, jak rekla 
Samantha. Neprıtel Centralnı rasy musı byt velice dumyslny, 
c ili mohl by zvıte zit. Rad bych ve de l, kolik planet s 
genetickymi knihovnami jim jiz padlo za obe Ř„ Č 
Fifteen se zavrte l v kresle hledaje pohodlne jsı pozici. 
“Nechci se s tebou prıt Jamissone, ale jestlize ve rıs v proroctvı 
a nasemu dalnovideckámu pruzkumu, je zbytec ná diskutovat o 
tom, ze tato invaze, jestli se ma uskutec nit, bude c i nebude 
nelıtostnym prevzetım Zeme . Jediná, co vıme, ze okupac nı sıla 
pochazı z galaxie M51, ktera je odsud ne jakych tricet sedm 
milionu sve telnych let a je to nepochybne  stara galaxie. 
Obrazky z Hubblova teleskopu odhalily, ze tam existujı 
hve zdná systámy stará az c trnact miliard let. Skutec ne  si 
myslıs, ze tito mimozemsŘaná majı primitivnı invazivnı 
technologie?Č 
Neruda mlc el, ve de l, ze to byla pouze rec nicka otazka. 
“Neve rım, ze bychom mohli svou ochranu a prezitı sve rit do 
rukou kohokoliv, aŘ je to Centralnı rasa, nebo kdokoliv jiny.Č 
Fifteen postavil na stul svuj salek a rukou si uhladil kalhoty, 
jakoby to znamenalo, ze se chce soustredit. 
Branson ope t sahl po tlac ıtku na konzole a do mıstnosti vpustil 
dennı sve tlo. 
“ Je mozná, ze Centralnı rasa zanechala c asová schrany i kvuli 
jinym –c elum, nejenom obrannym? Nepochybne  ty obrazy 
nemajı obranny charakter,Č rekl Branson. 
“To je dalsı duvod, proc  si myslım, ze je tento systám vlıdny,Č 
odpove de l Fifteen. “Struktura c asová schrany vypada jako 
kompromis ruznych cılu a to ji oslabuje.Č 
“Ale nenı na mıste  –vaha, ze Centralnı rasa dokaze ochranit 
sva geneticka skladiste ?Č zeptal se Neruda. 
Fifteen se na chvilic ku zamrac il a rychlym pohybem oka 
odhadl Nerudu. 
“Na tom tvrzenı je krasna jedina ve c,Č zac al, “ a to, ze mame k 
dispozici malo –daju. Poskytuje nam to luxus spekulace. 
Spekulace a nic vıc. Co se mne tyka, pokud se dostanu do 
tohoto stavu, davam prednost svámu resenı pred tım, abych 
c ekal na resenı neznamych dobrodincu.Č 
“Proc ?Č zeptal se Neruda. “Tedy, chci rıct proc  nevyuzıt 
obranná kvality tohoto systámu, nez na ne j dame nalepku 
,vlıdny a ne–c inny°?Č 
“Nikdy jsem nerekl, abychom ho nevyuzili! Musıme ho 
dukladne  prozkoumat a stanovit jeho uzitec nost. Pouze jsem 
myslel, abychom se na ne j nespoláhali. Neme lo by nas to 
odradit od vytvorenı vlastnıho resenı s BST. 
Do prvnıho kola predbe znych zkousek interaktivnıho cestovanı 
c asem nam zbyvajı pouze tydny! Jestlize vsechno pujde podle 
planu, budeme mıt naskok pe t az sedm let.Č 
Neruda se postavil a krac el k jednomu z velkych oken. 
Prohlızel si jalovcová kere, polnı kvıtı a salve j rostoucı pod 
Slunec nı mıstnostı. Kvuli soustrede nı se chte l vyhnout 
Fifteenovu pohledu. 
“Blikajıcı sve tylko uvnitr c ervená znac ky lokality v Novám 
Mexiku, to muze znamenat pouze navade cı zarızenı. Je to tak?Č 
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“ Je to taká muj nazor,Č rekl Fifteen. 
“Proc  se tedy nenasla dalsı navade cı zarızenı? Navade cı 
zarızenı pro kanon Chaco shorelo. Bez ne j nemame sanci najıt 
dalsı c asová schrany, ledaze bychom dalnovidecky 
kontaktovali Centralnı rasu.Č 
“Chapu,Č rekl Fifteen. “Chces, aby s nimi Samantha 
promluvila, abychom nasli zbyvajıcı lokality...Č 
“Souhlasıte, ze je to vzajemne  propojeny systám?Č rekl 
Neruda. “A ze to bude fungovat pouze kdyz budou vsechny 
c asová schrany propojeny a aktivovany?Č 
“To by bylo logická,Č odpove de l Fifteen. 
“ Jak jinak bychom me li najıt dalsı lokality a aktivovat 
systám?Č 
Fifteen se zasmal. 
“Koordinaty dalsıch c asovych schran mohou byt zde, na 
optickám disku, v kazdám obrazu. Chte li, abychom nasli tuto 
lokalitu jako prvnı. Je to mozna aktivac nı poradı, coz by davalo 
smysl, pokud je to integrovana technologie. Poslouchej mne 
dobre, Jamissone. Neschvalım jakykoliv dalsı dalnovidecky 
pruzkum, obzvlasŘ ne s Centralnı rasou.Č 
Neruda hlede l na krajinu a na zadech cıtil Fifteenuv zrak. Tato 
rıdka poustnı flora byla ne c ım zvlastnı. Z ne jakáho 
nevysve tlitelnáho duvodu mu to pripomne lo mimozemsky sve t 
Me l nejasná vzpomınky z domova v Bolıvii, ktery byl 
obklopen bujnym tropickym rostlinstvem, teplym destem a 
vunı zeme , ktera ho provazela na kazdám kroku. Tyto dva 
sve ty byly tak rozdılná... 
Fifteenuv hlas ho probral ze sne nı. 
“Chapu tvuj zajem o tuto rasu. Patrı nepochybne  mezi nase 
nej–chvatne jsı objevy, ale potencialne  taká pro nase poslanı 
nejnebezpec ne jsı. Nenı nic dulezite jsıho, nez vytvorenı BST.Č 
“Pak bychom me li zame rit nase –silı na rozsifrovanı optickáho 
disku,Č rekl Neruda a otoc il se k Fifteenovi a Bransonovi. 
“Soustredıme se na nalezenı dalsıch sesti lokalit a zjiste nı 
vsech informacı o smyslu táto obranná zbrane .Č 
“Velmi spravne ,Č rekl Fifteen. “ Jeste  jedna ve c, Jamissone, toto 
setkanı zustava pouze pro SL-12. Otoc il se k Bransonovi. 
“Dnes rano podrobıme Samanthu MRP. Chte l bych, aby si to 
osobne  vzal na starost David. Souhlasıte, Davide?Č 
“Ovsem, pane,Č Odpove de l David ne–c astne . “ Jaká souradnice 
stanovıte, c asová, nebo udalostnı?Č 
“Pouzijeme udalostnı souradnice,Č odpove de l Fifteen. 
“Poskytne vam je Neruda.Č 
Neruda se podıval na Bransona s nade jı, ze v nem zıska 
soucitne jsı publikum.  
“Mohli bychom omezit MRP na tuto jednotlivou udalost, nebo 
chcete vymazat obe  seance?Č 
Branson otevrel –sta, ale drıve odpove de l Fifteen. 
“ Je treba vymazat obe  seance a vsechny predeslá, nebo 
nasledná rozhovory, která se vztahujı k udalostnım 
souradnicım,Č rekl Fifteen “Chci –plne  vymazat klıc ovy vyraz 
'Centralnı rasa'. Totoznost te chto bytostı musı zustat uvnitr 
Labyrinth Group. Rozume li jste?Č Fifteen se dıval strıdave  na 
Bransona a Nerudu a hledal znamky souhlasu. Branson prikyvl, 
zatımco Neruda nepokojne  povzdechl. 
“Nenı ne co v poradku?Č zeptal se Fifteen a soustredil svou 
pozornost na Nerudu.  
“ Je jedna ve c, o která jsem se vam nezmınil. Prvnı seanci 
sledovala Emily Dawsonova. Taká vı o totoznosti tvurcu 
c asová schrany, nebo prinejmensım vı, ze jsem si myslel, ze by 
to mohla byt Centralnı rasa.Č 
“Mohla byt?Č zeptal se Fifteen. 
“Nerıkal jsem to urc ite , ale zmınil jsem se o Centralnı rase a 
ne jaká mytologii, o která vıme od Cortea. Detaily jsem 
vynechal...Č 

“Emily ma SL-7,Č rekl Fifteen, “ bude se muset podrobit 
stejnámu zakroku, jako Samantha. Musıs to projednat s 
Davidem a chci, aby to bylo hotová do konce tydne - nejlápe 
dnes rano pokud je to mozná.Č 
“Rozumım,Č rekl Neruda. 
“V ponde lı rano chci mıt protokoly projektu,Č rekl Fifteen, 
“ obzvlasŘ s ohledem na dalnovidecká vysetrovanı. Mezitım se 
nic, opakuji, nic z tohoto projektu nesmı dostat ven z Labyrinth 
Group. Rozume li jste?Č 
David, Neruda a Branson souhlasne  prikyvli. 
“Pak jsme hotovi,Č pronesl Fifteen, sebral krystal, ktery si 
Samantha vybrala ze sbırky a umıstil ho zpatky na polici. “Ten 
krystal by se jı byl lıbil,Č rıkal si pro sebe. 
 

* * * 
 
“Co je to ta mimoradna okolnost?Č zeptala se Emily kdyz 
dorazila do Nerudovy kancelare. Byla sobota odpoledne. Me la 
na sobe  krámove  zbarvená sortky a bavlne nou halenku s 
kve tinovym vzorem v tmave  modrá a bázová barve . Vlasy 
me la vzadu svazaná do ocasu a vsem se zdalo, ze vypada jako 
skolac ka na letnıch prazdninach... 
“Pamatujes na nasi c tvrtec nı dalnovideckou seanci s Centralnı 
rasou?Č 
“Ano,Č odpove de la. 
“Budes muset podstoupit jednoudalostnı MRP,Č rekl Neruda a 
snazil se, aby to vyzne lo neurc ite . 
“Proc ? Co se stalo?Č 
“Chte l bych ti to rıct, ale nejsem schopen podat ti presná 
vysve tlenı vsech okolnostı. Je ve tvám nejlepsım zajmu, abys o 
tom neve de la.Č 
“ Je to zajımavy zpusob vysve tlenı,Č rekla s povzdechem. “Co 
se stalo? Hele, rekni mi to!Č 
“Emily, nemohu. Ve r mi v táto ve ci, je to ve tvám zajmu. 
Zabere to pouze ne kolik minut David jiz vse pripravil a c eka...Č 
“Samantha to prode la taká?Č 
“Ona to jiz ma za sebou,Č odpove de l. 
“A?Č 
“A co?Č 
“Dopadlo to dobre?Č 
“Ovsem.Č 
“Slysela jsem, ze ne kdy ne...Č rekla. 
Neruda vypnul monitor, obratil svou pozornost k Emily a 
poposedl si v kresle dopredu. 
“V poslednıch devıti letech byla kazda procedura –spe sna a 
trvala. Faktem je, ze malem sedmdesat procent personalu 
podstoupil prinejmensım jednu proceduru, pouze si to 
nepamatujı. Ten postup je v poradku.Č 
“A co ja?Č 
“V jakám ohledu?Č zeptal se. 
“Byla jsem jiz predtım na MRP?Č 
“Vıs dobre, ze ti to nemohu rıct.Č 
“Ale vıs to?Č 
“Ano.Č 
Posadila se s nahlym zuchnutım. Nerudu upoutal jejı vyraz ve 
tvari, kdyz zkoumal, jak se zachova. Ve de l ze zkusenosti, ze je 
te zká zame stnancum vysve tlit nutnost táto procedury. 
Restrukturalizace pame ti byla neobyc ejne  invazivnı metoda a 
ze zkusenostı personalu ve de l, ze je velice neprıjemná 
podstoupit takovy zasah do soukromáho sve ta vzpomınek. 
“Neber si to osobne ,Č rekla, “ ale jak zjistım, ze mi budou 
odstrane ny pouze vzpomınky na onu seanci?Č 
“ Jak to myslıs?Č 
“Dobre, po tom, co jsi mi rekl, jak se Fifteen zbavil tá tvá 
prıtelkyne ... jak mohu spoláhat na to, ze má dalsı vzpomınky 
zustanou nedotc eny?Č 
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Nerudovi bylo jasná, ze se snazı sme rovat rozhovor k jejich 
osobnımu vztahu. Vlastne  mu neduve rovala. 
“Emily, budu u toho. Stanovil jsem jiz udalostnı souradnice, 
chybe jıcı c asová koordinaty ti budou vysve tleny scánarem 
prode laná nemoci a nebudes mıt zadná vedlejsı –c inky. Na to 
osobne  dohládnu.Č 
“Dobra, dobra,Č rekla. “A neda se tam vlozit jiny scánar, nez 
nemoc? Ne co jako naprıklad dobry sex?Č usmıvala se svudne . 
Neruda se zasmal a postavil se. 
“Uvidım, co se da ude lat.Č 
Kdyz krac eli do laboratore MRP, Neruda me l silny pocit dája 
vu70. Ve de l, ze je to jejı tretı procedura. Nebyl si jist, kolik jich 
me l sam, ale predpokladal, ze jich bylo alespon pul tuctu. Kdyz 
vstoupili do prıpravná mıstnosti, podal Emiliinu slozku 
Davidovi. Emily byla okamzite  odvedena do jináho pokoje. 
Tam ji usadili do pohodlnáho kresla, jehoz ope radlo bylo 
zaklone no v –hlu c tyriceti pe ti stupnu. David dokonc oval 
prıpravu a Neruda ji sledoval z rıdıcı mıstnosti pres sklene ná 
okánko. Emily vypadala byt v pohode  a zertovala s Davidem, 
nad c ımz se Neruda podivil, jelikoz David byl znam, jako 
c love k beze smyslu pro humor. Upravenı nahlavnı soupravy 
zabralo ne kolik minut. Pak se David obratil na Nerudu. 
“ Jaka jsou dnes jejı klıc ova slova?Č zeptal se. 
“Centralnı rasa,Č odpove de l Neruda. 
“ Je c trnact dvacet, muzes zac ıt,Č rekl Neruda. 
David si nasadil ZEMIho rozhranı a zmac kl interkom. 
“Emily, jsme pripraveni. Mas ne jaky dotaz?Č 
“ Jenom abys byl ne zny,Č odpove de la se smıchem. 
“ Jeste  minutku,Č ohlasil David a zavrel oc i. Potreboval zıskat 
mentalnı prıstup k prıkazová strukture programu MRP. 
“ Jsi tam jeste ?Č volala Emily. 
“Nejdu nikam,Č odpove de l Neruda. “BuŽ bez starosti, David je 
nas nejlepsı operator MRP.Č 
“ Jsem opravdu velice klidna,Č rekla Emily. “To je prekvapenı.Č 
Neruda ve de l, ze v prvnı c asti prıpravy se rozprası do ovzdusı 
mıstnosti relaxac nı inhalac nı prostredek, zvany Paratodolin. 
Byl tak jemny, ze ve tsina lidı neme lo podezrenı, ze jejich stav 
uvolne nı je navozen ume le. David otevrel oc i a chvıli se 
ve noval datum na monitorech. 
“Muzeme jıt na to,Č rekl a otoc il se k Nerudovi. Naposled 
zmac kl knoflık interkomu. 
“Emily, jsme pripraveni zac ıt. Centralnı rasa.Č 
Emily okamzite  upadla do bezve domı. Pod zavrenymi vıc ky 
bylo vide t intenzivnı pohyb jejıch oc ı, ale jinak vypadala 
uvolne ne  a pohodlne . 
“Hotovo,Č rekl David o chvıli pozde ji. 
Neruda zmac kl knoflık jináho interkomu. 
“Mame asi dve  minuty na jejı presun. PojŽme.Č 
Do deseti sekund se objevili v mıstnosti dva asistenti, sundali jı 
nahlavnı sadu a polozili ji na hladky nerezovy pojızdny stul. 
David nevzrusene  prihlızel. 
“Propojovacı aktivac nı fraze je 'Emily, jsi v poradku?'Č 
“Dıky za vsechno, Davide. Opravdu ocenuji tvou pomoc,Č rekl 
Neruda. 
“To nenı zadny problám.Č 
Asistenti tlac ili vozık s Emily do osetrovny. Pouzıvala se k 
tomu –c elu tajna chodba, ktera spojovala odde lenı MRP s 
osetrovnou. Neruda je nasledoval. 
Kdyz dorazili do osetrovny, prelozili Emily na jiny stul a 
objevil se Dr. Stevens. 
“ Je to scánar c ıslo sedm, ze?Č 
“Ano,Č rekl Neruda a potrasl mu rukou. 
“Nebyl nikdy predtım pouzit?Č 
“Ne.Č 
“Vsechny hodinky se nastavı o dvacet minut zpe t?Č 

“K c ertu, zapomne l jsem prestavit ty svá,Č rekl Neruda. Rychle 
nastavil c as na svych hodinkach. 
“ Jste pripraven?Č zeptal se Dr. Stevens. 
“ Ja ano.Č 
“Muzete zac ıt.Č 
Neruda uchopil Emily za ruku a hlede l na jejı bezvyraznou 
tvar.  
“Emily, jsi v poradku?Č 
Otevrela oc i a zamrkala. 
“Co se stalo?Č 
“Omdlela jsi,Č odpove de l Neruda. 
“ Jak... proc ... proc  jsem omdlela?Č 
Dr. Stevens pokroc il blıze a dıval se pres Nerudovo rameno. 
“Emily, mate mimoradne  nızkou hladinu krevnıho cukru. 
Myslım ze proto jste omdlela. Co vase strava za poslednı 
tydny?Č 
“Moje strava?Č 
“Ano?Č 
“Normalnı... myslım,Č rekla a snazila se postavit. Neruda jı 
pomohl vstat. Promnula si oc i. 
“Cıtım se jako opila... jako bych me la spat jeste  alespon dve  
hodiny.Č 
“Ve vasem stavu je to zcela pochopitelná,Č rekl Stevens. “Me la 
jste ne kdy predtım hypoglykámii?Č 
“Nemyslım, ze bych ne kdy predtım v zivote  omdlela,Č rekla. 
“Ne, myslım, byla u vas ne kdy predtım diagnostikovana 
hypoglykámie? Nemate to ve svá karte .Č 
“Ne,Č odpove de la a snazila se znovu nabyt rovnovahu. 
“Emily, muzete vstat?Č pozadal ji Dr. Stevens. “Muzete se 
trochu projıt.Č 
Neruda jı pomohl vstat ze stolu a chvıli ji podepıral aby zıskala 
rovnovahu. Pak se chvıli prochazela po mıstnosti a vratila se 
zpe t k Nerudovi. 
“ Je mi lápe.Č Podıvala se na hodinky. “ Jak dlouho jsem byla 
mimo?Č 
“Kratce, ale byla jsi opravdu studena,Č rekl Neruda. “Me li jsme 
ste stı, ze zde byl Dr. Stevens.Č 
“Dıky,Č rekla Emily a podıvala se na Stevense. 
“Rado se stalo, Emily,Č odpove de l. “Dam vam par te chto 
prasku, berte je dvakrat denne  prıstı c tyri dny. Pomohou vam 
stabilizovat hladinu krevnıho cukru A taká jezte mnoho ovoce, 
jablka, hrusky, grepy a podobne .Č 
“Ano, budu.Č rekla a vzala si plastikovou ampuli s tabletami. 
Emily a Neruda krac eli pomalu z osetrovny. 
“Mlhave  si vzpomınam, ze jsi mne nechal zavolat do svá 
kancelare ohledne  ne jaká mimoradná udalosti. Co to bylo?Č 
Neruda se nahle zastavil. Tvar se mu rozzarila, jako dıte ti, kdyz 
otvıra darek na svá narozeniny. 
“Myslım, ze jsem objevil prıstupovy bod optickáho disku!Č 
“Kecas! Co je na nem?Č 
“Obraz v kazdá komore ma hlavnı symbol. Na muj popud 
David replikoval symboly do trırozme rnáho hologramu. Tyto 
jme pak vlozili do optickáho disku pri jeho optimalnı 
rezonanc nı frekvenci a to v presne  stejnám poradı, jako jdou za 
sebou komnaty.Č 
“A?Č 
“Ke dnesnımu dni a jedenactá hodine  mame vytiste no pres dva 
tisıce stran textu!Č 
Emily ho vyznamne  objala a pak se rychle odtahla.  
“Ach, jaka neuve ritelna novina! V jakám formatu je ten text?Č 
“Ve tsinou hieroglyfy, par hve zdnych map, digitalnı predme ty, 
která prozatım nechapeme a poznatek, ze ty informace jsou 
usporadany do stejná struktury jako komnaty, totiz dvacet tri 
oddılu, ale to nebudeme ve de t drıve, dokud nevytiskneme 
vsechno. A to myslım ze zabere pe knych par hodin.Č 
Zac ali se ope t prochazet. 
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“PojŽme a podıvejme se na vytisk. Chte la bych vide t jak 
vypada, dobre?Č zeptala se Emily. 
“Chte l jsem to ude lat prave , kdyz jsi omdlela,Č sklebil se 
Neruda. “Myslıs si, ze tentokrat zustanes pri ve domı?Č 
“Velmi zabavná,Č rekla a smala se zvonivym smıchem. 
“Mimochodem, skutec ne  jsi mne nesl az do osetrovny?Č 
“Vıs, ze nesmım zvedat te zká ve ci,Č odpove de l Neruda. “ I 
kdyz, ne ze bys byla te zka...Č 
“Pozor,Č varovala jej. “Pohybujes se na tenkám lede .Č 
“ Jsem jenom rad, ze jsi v poradku,Č rekl. 
“Dıky.Č 
“Nemas zac .Č 
Oba dva krac eli bok po boku do Laboratore poc ıtac ová 
analyzy. Pec live  se snazili vyhybat se v rozhovoru tomu, co 
jejich srdce jiz davno ve de la. 
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Kapitola sedma  

Nesoulad 
 
š Evoluce v hmotnem vesmıru va m opatrila nosic zivota - vas e 
lidske tŘlo.  
Prvotnı zdroj opatril vase tŘlo nejcists ı ca steckou 
Sve skutecnosti, vas ım Naviga torem jednoty. To on 
je tou za hadnou ca steckou Prvotnıho zdroje, jenz 
funguje jako svŘtlo, ktere vede lidskou dus i - spojujıc 
jejı aspekty smrtelnosti a vŘcnosti. Doka zete 
pochopit, co znamena  mıt ve sve prave prirozenosti 
ulozenu ca stecku Absolutnıho zdroje71? Doka zete si 
predstavit vas e predurcenı, kdyz se spojujete se 
skutecnou ca steckou Prvotnıho Zdroje Vs ehomıra? 
Sıly vas eho vlastnıho Ja 72, nebo-li vas e nekonecne 
moznosti, nemohou byt za dnym zpusobem omezeny.ň 
 
U ryvek z filosofie Komory 15 “Funkce Navigatora jednotyČ 
 
Neruda, Andrews a Emily prave  dopıjeli druhy salek kavy. 
Bylo ne kolik minut po pulnoci a udalosti dne je vybudily vıce 
nez kofein. Ne kolik poslednıch hodin stravili analyzou 
tiskovych vystupu z optickáho disku. Bylo to celkem 8045 
stranek a byli teŽ presve dc eni, ze zıskali ve tsı c ast informacı. 
“Halo, sáfe,Č rekl Andrews, “ vı uz Fifteen, co jsme objevili?Č 
“Vı to,Č odpove de l Neruda. 
“Tak kde je?Č 
“Cely den schuzuje. Vı taká o tom, ze ho o vsem zpravım v 
ponde lı rano.Č 
“Zatraceny chlap,Č rekl Andrews, “ na jeho mıste  bych sem 
okamzite  pribe hl.Č 
“Kdyby pribe hl, my bychom namısto disku pracovali na 
,techno-hrac kach° pro Jamese Bonda,Č odsekla Emily. 
Andrews nesouhlasne  zabruc el. 
“Vım, ze je pozde , Davide,Č rekl Neruda a otoc il se k 
monitoru, “mohl bys naposled zkusit najıt v tom textu 
jakákoliv opakovanı, která by se dalo chapat jako zahlavı nebo 
nadpis?Č 
“ Jaka kritária mam zadat?Č zeptal se David. 
“Nech opakovat hieroglyfická sekvence v dálce do triceti 
znaku, která se v celám textu opakujı dvacet tri nebo dvacet 
c tyri krat a majı stejny poc et znaku pred i za nimi.Č 
“Provedu.Č 
Za okamzik se ozval z interkomu Daviduv hlas.  
“Nasli jsme ne co, co vyhovuje zadanı. Je zde dvacet c tyri 
opakovanı a rete zce znaku se me nı od c tyrech do dvanacti 
znaku. Na obrazovce budu za chvıli, me jte strpenı.Č 
Neruda se zasklebil a otoc il se k Andrewsovi. 
“Mozna jsme prave  objevili prvnı klıc  ke stavbe  jejich jazyka.Č 
Monitor chvıli blikal a pak pres ne j zac al rolovat text: 
 
PREDBEZ NA ANALYZA: TYTO ZNAKY PREDSTAVUJI 
V PLNÝM ROZSAHU PSANY TEXT A V PODSTATE 
NEMAJI OBRAZOVY CHARAKTER. 
CELKEM JE ZDE 46 JEDINECNYCH ZNAKÉ  A 49.721 
JEDINECNYCH ZNAKOVYCH SEKVENCI, 
PRAVDEPODOBNE SLOV. POCET VARIACI SE ZDA 
BYT OMEZEN DO 210 ZNAKOVYCH SEKVENCI. 
24 VAMI SPECIFIKOVANYCH ZNAKOVYCH SEKVENCI 
JE OBSAZ ENO VE 100.000 ZNAKOVYCH SEKVENCICH 

A TO PRED, A/NEBO PO JEJICH VYSKYTU V 
MNOZ STVI DO VYSE SEDMI PROCENT. 
TOTO UKAZUJE NA VYSOKOU PRAVDEPODOBNOST 
VYSKYTU STRUKTURY 24 INDEXOVYCH STOP 
NALEZENYCH NA OPTICKÝM DISKU. NASLEDUJE 
SEZNAM TECHTO 24 ZNAKOVYCH SEKVENCI S 
OZNACENIM JEJICH VYSKYTU NA JEDNOTLIVYCH 
STRANACH. JE ZDE 97,6 PROCENTNI 
PRAVDEPODOBNOST, Z E TECHTO 24 ZNAKOVYCH 
SEKVENCI PREDSTAVUJE ZAHLAVI ODDILÉ , KTERÝ 
SE VZTAHUJI K INDEXOVYM STOPAM. 
HLAVNI ZNAKY, OBSAZ ENÝ V OBRAZECH, KTERÝ 
BYLY POUZ ITY PRO DEKODOVANI OPTICKÝHO 
DISKU, SE V TOMTO TEXTU NEOPAKUJI, TUDIZ  JE 
PRAVDEPODOBNÝ, Z E TATO JAZYKOVA STAVBA 
POUZ IVA PISMO A OBRAZ V NEJAKÝM VZAJEMNÝM 
POMERU. TENTO POMER BY MEL BYT DALE 
ZKOUMAN. MOHL BY TO BYT KLIC  K DESIFROVANI 
TEXTU. KONEC . 
 
Neruda doc etl drıve, nez ostatnı. 
“Dıky, Davide, vydrz chvilku.Č Otoc il se k Andrewsovi a 
Emily, kterı porad hlede li na monitor. 
“Potrebuji, abyste na par minut odesli.Č 
“TeŽ?Č zeptal se Andrews. “ Jeste  jsem nedoc etl.Č 
Neruda prikyvl. 
“Me li bychom si dat salek kavy?Č 
“Myslım, ze pro dnesek jsme hotovi,Č rekl Neruda. 
“Dobra, pak se uvidıme rano,Č rekla Emily, postavila se a 
protahla se. “NebuŽ vzhuru moc dlouho, je skoro pulnoc.Č 
“ Je dvacet minut po nı,Č poznamenal Andrews. 
Emily se podıvala na Nerudu a ten prikyvl. Pak se ope t 
podıvala na svá hodinky a poklepala po jejich displeji. 
“Snad potrebujı novy c lanek.Č 
“Rolexky jsou tak predrazená...Č ozval se Andrews. 
“Mam je rada stejne , jako jsem me la rada mysaka Mickeyho,Č 
povzdechla si Emily, “Dlouho jsem ve rila, ze i c as ma svou 
kreslenou postavic ku.Č 
“Neklepej po nich, má hodinky urc ite  fungujı...Č 
“Dobrou noc,Č rekl Neruda jeho hlas zne l nepochybne  jako 
hlas rodic e, ktery posıla svá de ti do postele.Č 
“My tady nejsme,Č rekl Andrews. “ Rekl bych, ze nas tady 
nechte jı...Č 
Emily se ohládla a odpove de la. 
“Dobrou noc.Č 
Oba bez dalsıch rec ı opustili mıstnost. Jakmile se za nimi 
zavrely dvere, Neruda zmac kl tlac ıtko interkomu. 
“Provedl jsi ne jakou srovnavacı analyzu s trinactou c ıslicı, 
kterou k tomu textu vybrala Samantha pri poslednı 
dalnovidecká seanci?Č 
“Ne.Č 
“Mohl bys to pro mne jeste  ude lat?Č 
“Zajistá,Č rekl David. “Analyza jde prımo na monitor.Č 
Neruda pohládl a rolujıcı text na obrazovce. 
 
ANALYZA: KAZ DY ZNAK V TRINACTI CISELNÝ 
ZNAKOVÝ SEKVENCI SE PREKLADA NA TEXT 
(DETAILNI ANALYZA JE DOSTUPNA NA VYZ ADANI). 
V TEXTU JE POUZE JEDINÝ MISTO, KTERÝ JE 
UVEDENO VE PRESNE STEJNÝM PORADI ZNAKOVÝ 
SEKVENCE - STRANA 121, RADEK 8. 
VYKLADOVY ROZBOR (JISTOTA - 34,3%): JESTLIZ E 
TOTO CISLO PREDSTAVUJE PORADOVÝ CISLO 
PLANETY ZEME, JE LOGICKÝ, Z E BY MELO BYT 
OBSAZ ENO V PREDNI CASTI TOHOTO TEXTU. JE 
PRAVDEPODOBNÝ, Z E TATO CAST POPISUJE 
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KOSMOLOGICKOU STRUKTURU SYSTÝMU VIRY 
CENTRALNI RASY A JEJI SPOJITOST SE ZEMI A 
LIDSTVEM. KONEC . 
 
“Davide, prove r c ısla pred dvaceti c tyr znakovymi sekvencemi. 
Podıvejme se, jak se nam to prekryva,Č zadal Neruda. 
“Mam odfiltrovat prebytky?Č 
“Ano.Č 
“Mam to,Č rekl David, “Za chvıli to bude na monitoru.Č 
 
ROZBOR : V TEXTU EXISTUJE JEDENACT CISEL Z 
TRINACTI CISELNYCH ZNAKOVYCH SEKVENCI, 
KTERÝ SOUHLASI S 24 ZNAKOVYMI SEKVENCEMI. JE 
PREDPOKLAD, Z E JSOU TO ZAHLAVI KAPITOL. KDYZ  
PREDPOKLADAME, Z E JEJICH CISELNA SOUSTAVA JE 
STEJNA JAKO NASE A JE ZALOZ ENA NA SLEDU 13 
CISELNÝ ZNAKOVÝ SEKVENCE, SÝRIOVÝ CISLO NASI 
PLANETY - PODLE CENTRALNI RASY - JE 
5.342.482.337.666. KONEC. 
 
Neruda si dlouze povzdechl soustreŽujıc svá myslenky. Tise 
zıvl.  
“Davide, zeptej se poc ıtac e, co znamena to sáriová c ıslo.Č 
“Rozumım.Č 
Na obrazovce se zac al rolovat novy text. 
 
ROZBOR:  
VE VESMIRU EXISTUJE PRINEJMENSIM 
5.342.482.337.666 OBYDLENYCH A/NEBO 
POTENCIALNE OBYVATELNYCH PLANET. KONEC. 
 
“Davide, chte l bych vykladovy rozbor i kdyz by me l koeficient 
jistoty pod 10 %.Č Ohlasil se Neruda. 
“Posılam na obrazovku,Č odpove de l David. 
 
VYKLADOVY ROZBOR (JISTOTA 8,5%): PODLE 
NASICH VLASTNICH U DAJÉ , VE VESMIRU EXISTUJE 
PRIBLIZ NE 1,2 BILIONU OBYVATELNYCH PLANET. 
NICMÝNE, TO ZA PREDPOKLADU, Z E VESMIR JE 
JEDINY. JESTLIZ E ZEME JE PLANETOU S CISLEM 
5.342.482.337.666 LZE PREDPOKLADAT, Z E EXISTUJE 
VICERO VESMIRÉ , V SOULADU S MANIFESTEM 
CORTEA - “NEJVYSSI KOSMOLOGIEČ.  
KONEC . 
 
“Kdyz jenom pomyslıs, tak uz to mas vypoc teno,Č rekl si pod 
nosem Neruda. “Davide, dam dohromady par desifrovacıch 
strategiı a poslu ti je zıtra dopoledne kolem jedenactá. Pro 
dnesek dobrou noc.Č 
“Souhlasım,Č odpove de l David. “Odpojuji se tedy. Dobrou 
noc.Č 
“Tobe  taká.Č 
Neruda zkopıroval ZEMIho analyzy do sváho elektronickáho 
organizáru, uklidil kancelar protoze ve de l, ze Fifteen by ji 
mohl zıtra rano navstıvit drıve, nez on. Oznac il oblast textu, 
pravde podobne  jeho prvnı c ast, kterou povazoval za vhodnou 
pro zapoc etı desifrovacıho procesu. Zabalil 341 stranek 
neznamáho textu do svá aktovky, zamaval do bezpec nostnı 
kamery a vypnul sve tla. Nohy ho z celodennıho sezenı bolely a 
pocıtil pri chuzi znac nou –levu. Prestoze to byla chuze po 
sterilnıch chodbach laboratore. 
 

* * * 
 
V ponde lı rano se Neruda pripravoval na poradu s Fifteenem. 
Ze zamyslenı ho vytrhlo zaklepanı na dvere.  

“Ano?Č ozval se. 
Dvere se otevrely a dovnitr se pozval sam Donavin.  
“Zrejme  jste oc ekaval ne koho jináho.Č 
“Po pravde  jsem v tuto hodinu neoc ekaval nikoho,Č odve til 
Neruda. “ Cım mohu poslouzit?Č 
“Doufal jsem, ze byste mi mohl vratit muj dotaznık,Č 
odpove de l. “Vyplne ny ovsem.Č 
Neruda ukazal na kreslo.  
“Mohu vam ne co nabıdnout k pitı? Kavu nebo sodu?Č 
“Kavu, de kuji,Č odpove de l Donavin, jeho hlas zne l mırne  
popuzene . Neruda otevrel svou termosku, nalil kavu do 
polystyrenováho salku a podal mu ho.  
Rano mam rade ji silne jsı kavu, omlouvam se.Č 
“BuŽte bez obav,Č rekl Donavin, “ dnes potrebuji poradne  
nakopnout.Č Usrkl maly dousek a zkroutil se. “TeŽ uz chapu, 
co jste me l na mysli. Ach! Jak to muzete pıt?Č 
“Láta praxe. A tım, ze jsem vyrustal v Bolıvii,Č rekl Neruda a 
usmıval se. “  Jak postupuje vase prace?Č 
“Vyborne , az na jednu ve c. Vubec nikdo se mnou nemluvı,Č 
zabe doval Donavin. “Ti vasi kolegová nikdy nesedı v 
kancelarıch...Č 
“Mame podstav, pane McAlestre...Č 
“Prosım, pro vas Donavin,Č prerusil ho. 
“ Jak si prejete. Ale mame,Č pokrac oval Neruda, “ hrozny 
podstav, tım padem nemame c as na –radovanı. Omlouvam se, 
musı vam to pripadat, jako bychom se vam vyhybali, ale 
ujisŘuji vas, ze to nenı pravda. Je to pouze otazka priorit.Č 
“To nenı vsechno,Č rekl Donavin a zne lo to spıse jako 
konstatovanı, nezli otazka. Neruda se usmal.  
“Chcete svuj dotaznık a chcete ho dnes, je to tak?Č 
Donavin se na ne ho sklebil a prikyvoval. Neruda odemkl 
zasuvku sváho psacıho stolu a vytahl slozku. 
“Zde je vas dotaznık a je zcela hotov.Č 
Donavin nemohl skryt svuj –zas.  
“Dıky. Jsem pone kud prekvapen.Č 
Rychle prolistoval stranky, vsımajıc si podrobnostı odpove dı. 
“To vypada dobre.Č 
“Bylo tam jeste  ne co?ČzjisŘoval Neruda.. 
“Ne, ne, myslım, ze to bylo to hlavnı,Č rekl. “Mohl bych se na 
to podıvat a prijıt pozde ji, kdyby mi nebylo ne co jasná?Č 
“Ovsem.Č 
“Vyborne ,Č rekl Donavin vstavaje a dopıjeje svuj hrnek. “Ale 
prıste  kavu pripravım ja.Č najednou se zarazil. “Mimochodem, 
bude dnes Evans ve svá kancelari?Č 
“Domnıvam se, ze ano,Č odpove de l Neruda. 
“ Je te zsı dopadnout jeho, nez vas,Č rekl Donavin, zavırajıc za 
sebou dvere. 
Neruda se v duchu usmıval. Ve de l, ze jeho dotaznıková 
odpove di budou v Donavinove  mysli poradne  hlodat. Byl si 
jist, ze ho ope t navstıvı. 
 

* * * 
 
“Vide l jsi toto?Č zeptala se Li-Ching a polozila kopie na 
Fifteenuv stul. Dvere jeho kancelare se za nı s tichym 
cvaknutım zavrely. 
“ Jeden z prıspe vku k zıskanı –plnáho prıstupu k ZEMI a k nası 
sıti,Č odpove de l. “Proc , je ne co spatne ?Č 
“Vıs, ze si s nım pouze hraji,Č rekla. 
“Ovsem.Č 
“Neznamena pro mne vubec nic,Č rekla Li-Ching, “ pouze se 
snazım zame stnat ho svym zajmem o ne j. Taká jsi mi to 
navrhoval, pamatujes?Č 
“Mam te  obvinovat,Č rekl Fifteen. “Nebo se zlobıs, ze se 
zajımam o tvá zalezitosti?Č 
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“Nic z toho!Č rekla. “Nemam rada narazky v tom smyslu, ze to 
de lam z jináho duvodu, nez abych te  chranila!Č 
Fifteen se zaklonil v kresle a sundal si bryle. Kolem sebe me l 
na psacım stole rozlozená ruznyá noviny, jako napr. New York 
Times, London Times a The Wall Street Journal. Oblec en byl v 
obleku v barve  namornická modri a sne hobılá satánová kosili. 
Kolem krku me l uvazanou zlutou kravatu v pastelovych 
barvach, coz zduraznovalo jeho prirozenou vudc ı autoritu. 
“Uklidneme se,Č rekl. “Nenarkl jsem te  z nic eho, ani pokud 
vım, jsi nic spatnáho neprovedla.Č 
Zac al uklızet svuj stul, skladajıc noviny na hromadu, jako by 
prave  zjistil neporadek ve svá kancelari. Li-Ching si sedla, 
prekrızila nohy a pak i ruce. Naspulila rty, jako by chte la 
zadrzet prıval vysve tlujıcıch slov. 
“Dobra, teŽ jsme se oba uklidnili,Č rekl Fifteen, “ zkusme si to 
vyjasnit. Zlobıs se, protoze jsem si prohládl kopie Donavinovy 
nedavná... c innosti.Č 
“Ne! Sılım, protoze jsi uvedl, ze ja jsem si vybrala tento prube h 
akce z duvodu svych opravdovych citu k nemu. A ty velice 
dobre vıs, ze tomu tak nenı.Č 
“A jak jsem mohl ude lat takovou ve c?Č 
“Prohládl jsi odpolednı kopie pomocı klıc ovych slov, ktera 
jasne  oznac ujı tvuj nedostatek duve ry.Č 
“ Jak to vıs?Č 
“Zapomne l jsi, ze jsem reditelkou pro komunikaci?Č 
Fifteen si pro sebe ude lal mentalnı poznamku, aby vymazal 
podmınku pouzitı digitalnıho podpisu pro prohlızenı 
odpolednıch kopiı pomocı klıc ovych slov. Alespon pro sebe. 
“Dobra, predpokladejme, ze to, co rıkas, je pravda...Č 
“Ne, pripusŘme, ze to je urc ite  pravda.Č 
“Dobra, pripoustım, ze jsem si prohládl kopie a ano, pouzil 
jsem klıc ova slova, ktera mohla byt vylozena jako nedostatek 
duve ry. Ale na svou obranu mohu uvást, ze se s Donavinem za 
zady necıtım zcela ve svá kuzi. Muze nam zpusobit vıce potızı, 
nez si myslıme.Č 
“Miluji zpusob, jakym dokazes racionalizovat svá iracionalnı 
postupy,Č rekla. “Nemas ve tsı strach z Donavina, nez ja. Pouze 
mne chces spehovat, aby ses ujistil, ze nejsem unesena jeho 
drsnou vne jsı krasou a zrejmymi te lesnymi prednostmi.Č 
“Zda se ti pritazlivy?Č 
“O tom teŽ nenı rec !Č rekla Li-Ching, táme r krikem. 
“Pak tedy o c em?Č 
“O nedostatku tvá duve ry v ma rozhodnutı,Č rekla jiz mırne ji. 
Fifteen vstal ze svá zidle, sedl si vedle Li-Ching a objal ji 
kolem ramen. “Ma duve ra v tebe nikdy a nic ım neutrpe la. 
Kdyz ne komu neduve ruji, tak je to Donavin.Č Li-Ching chte la 
promluvit, ale umlc el ji gestem ruky. “To nenı racionalizace. 
Pravdou je, ze mam o tebe starost a chci se ujistit, ze jsi v 
poradku.Č 
Zornice v oc ıch Li-Ching vypadaly jako dve  c erná dıry, 
pohlcujıcı sve tlo. 
“To je vsechno?Č prinutila se konec ne  zeptat. “Chces, abych 
uve rila, ze je to vsechno?Č 
“Ano,Č odpove de l Fifteen. 
“Zcela mi duve rujes? I kdyz budu pokrac ovat v táto 
zinscenovaná afáre s Donavinem?Č 
“Ano.Č 
“A chces, abych pokrac ovala ve svám svade nı a pak abych ho 
odmıtla?Č 
“ Jestlize to chces ty,Č rekl Fifteen. “ Je to snad nejlepsı zpusob, 
jak ho udrzet ve stavu rozte kanosti. Vım, ze by mi to 
pomohlo.Č 
“Chces byt rozte kany?Č rekla a jejı hlas zne l svudne . “ Ja jiz 
jsem.Č 
“Dobra.Č 
Zac ali se vasnive  lıbat, kdyz je prerusilo zaklepanı na dvere. 

“Kdo je to?Č vyste kl Fifteen. 
“To jsem ja, Jamisson,Č rekl tlumeny hlas zpoza dverı. “Me li 
jsme naplanovanou schuzku.Č 
“Okamzik,Č zvolal Fifteen a postavil se. Pak snızil hlas a otoc il 
se k Li-Ching. “ Jestli chces, muzes zustat a vyslechnout si tu 
zpravu.Č 
“Nenı potreba, c etla jsem dnes rano tvuj e-mail. Vypada to, 
jako bychom me li v rukou zcela novy projekt. Chces ho nechat 
Nerudovi?Č 
“Prozatım,Č odpove de l, “ odvadı vynikajıcı praci.Č 
“Vıs prece, ze Whitman ten projekt chce za kazdou cenu. 
Cekam, ze bude tvrde  naláhat, zvlasŘ teŽ, kdy se nam podarilo 
zprıstupnit disk.Č 
“Doufejme, ze jsme neotevreli Pandorinu skrınku,Č rekl Fifteen 
a doprovodil ji ke dverım. S rukou na klice ji ope t polıbil. 
Kdyz odchazela, utrela prstem jeho spodnı ret. 
“Budes mıt dnes vec er moc prace, anebo bys chte l byt chvıli se 
mnou? Budu doma celou noc. Sama.Č 
“Sama? To te zko,Č zaseptal Fifteen. 
 

* * * 
 
“ Jak dopadla tva schuzka s Fifteenem?Č zeptala se Emily. 
“Docela dobre,Č odpove de l Neruda, kdyz dorazil spolu s 
Emily, Andrewsem, Samanthou a Collinem do Hyloická 
zasedac ky, kde se me la odehrat jejich schuze projektu. 
Prıtomen byl taká David - na obrazovce monitoru - jinak, jako 
vzdy, “ prikabelovanČ k poc ıtac i ZEMI. 
“ Jsou ne jaká zme ny v planu?Č zeptala se Emily. 
“Mame dobrou zpravu, ze jsme na ne j nasım pokrokem uc inili 
dojem,Č rekl Neruda a nalil si sklenici vody. “ Je to znamenı, ze 
duve ruje schopnostem nası skupiny.Č 
“A co spatná zpravy?Č rekl Andrews. 
“Zvedl bezpec nostnı –roven projektu na SL-12.Č 
“K c ertu,Č zvolal Andrews. “Takze veskera zabava a slava 
zustava pro tebe a Davida.Č 
“Proc ?Č zeptala se Samantha. “Proc  se tak rozhodl?Č 
“Nechte mne, abych to dokonc il,Č rekl Neruda a snazil se, aby 
vypadal optimisticky. “Vsichni budou za svou dosavadnı praci 
bohate  odme ne ni. Do toho se poc ıta prámie padesat tisıc 
dolaru, povysenı o jeden stupen, pouze Samantha je vyjimkou, 
jelikoz ona jiz povysena byla. Fifteen taká dava kazdámu z vas 
na prıstı tyden volno, takze budete mıt prılezitost uzıt si a 
utratit onu prámii.Č 
“To je ohromná,Č rekla Samantha, “ ale co se stalo, ze jsme byli 
takovym zpusobem odstaveni?Č 
“Nemuze nam to rıct,Č prerusil ji Andrews. “Vzdej to. Je c as 
vzıt penıze a utıkat, pokud nechces navstıvit laborator MRP.Č 
Neruda si sedl. Me l oblec ená kalhoty v barve  khaki a dzınovou 
kosili, rukavy me l vykasaná az po lokty. Vypadal odpoc ate , ale 
pone kud nervozne , coz byla kombinace, vyvolana kofeinem a 
tım, ze musel svá skupine  podrızenych sde lit spatná zpravy. 
Rukou si prohrabl svá rovná c erná vlasy.  
“Vım, ze jste zklamani. Ja taká, ale Fifteen velmi silne  cıtı, ze 
toto resenı je nejvyssım zajmem ACIO a souc asne  i vasım.Č 
“Co teŽ?Č zeptala se Emily. 
“Kdyz se vratıte z dovolená, kazdy z vas dostane novy –kol,Č 
rekl Neruda. 
“A mezitım?Č zeptal se Collin. 
“Mezitım budete mıt jeste  praci s usporadanım stavajıcı 
databaze projektu.Č 
“Ha, to vypada jako konec ná vyslysenı máho tajnáho pranı,Č 
rekl Andrews. “ prace od devıti do pe ti.Č 
“Mas na mysli ne co jako c astec ny duchod?Č prizvukoval 
Collin. 
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“Nebude to tak zlá,Č rekl Neruda. “Budes mıt prestavky v 
praci, c as na relaxaci. Nenı to to nejhorsı, co se ti mohlo stat.Č 
“Vzhledem k nası dosavadnı praci, budeme muset na MRP?Č 
zeptala se Emily. 
“Nikdo z vas se nebude muset z–c astnit MRP,Č odpove de l 
Neruda. 
Na tvarıch skupiny se objevila –leva. 
“Dnes rano vam byly prámie zaslany na –c et,Č rekl Neruda. 
“Lituji, ale c tyri z vas nemohou zustat v projektu. Je mi to 
opravdu lıto. Li-Ching a Evans projednajı bezpec nostnı 
dispozice. Stanovili schuzi na c trnact hodin v mıstnosti 
Literatu. Me la by trvat pouze hodinu, pak dostanete na zbytek 
dne volno a muzete vsechno hodit za hlavu. Mate jeste  ne jaká 
dotazy?Č 
“Dostaneme aktualizace projektu?Č 
“Dostanete tydennı aktualizace, podle vası bezpec nostnı 
–rovne .Č 
Skupinu prekvapilo zaklepanı na dvere a do mıstnosti vstoupil 
Fifteen s vaznym ale pratelsky vypadajıcım vyrazem ve tvari. 
“Omlouvam se, ze vas rusım,Č rekl, “ ale chte l jsem vam 
vyslovit uznanı za vasi dobrou praci na tomto projektu a taká 
pode kovat za vsechen vas prınos.Č 
Vsichni se blahovolne  usmıvali. 
“Chci abyste ve de li, ze vsichni reditelá a ja ude lame vse pro to, 
abyste po vasem navratu z dovolená dostali odpovıdajıcı 
pracovnı zarazenı. Mame ne kolik zajımavych projektu, která 
jsou pripraveny k zahajenı a do kterych muzete byt obsazeni.Č 
Na chvıli prestal mluvit a rozhlızel se kolem stolu a odhadoval 
kazdáho osobne . 
“Doufam, ze mate radost ze zaslouzená dovolená a vratıte se 
odpoc atı a pripravenı pro praci na novám projektu.Č 
Neruda chte l poznat ve Fifteenovych oc ıch, co si skutec ne  
myslı, ale byl pone kud vyveden z rovnovahy a tak to rade ji 
nechal byt. Mısto toho hlede l na svá ruce na stole. Obaval se, 
ze ho Fifteen zame rne  vynechal ze svá pozornosti. 
“De kuji vam pane, ze jste se zastavil.Č 
K Nerudovi se pripojilo unisono dıku ostatnıch a Fifteen pak 
bez dalsıho komentare odesel. 
“ Jestlize nemate dalsı otazky, myslım, ze zbytek muzeme 
odroc it,Č rekl Neruda a vstal. “Ach, Davide, jestlize bys mohl 
na chvıli zustat, mam par ve cı, která bychom me li spolu 
projıt.Č 
“ Z adny problám,Č odpove de l David. 
Ostatnı sesbırali svá papıry a diare a opustili zasedac ku. 
Vsichni me li smısenou naladu, napul slavnostnı, napul 
depresivnı. Nikdo nechte l z projektu dobrovolne  odejıt, ale 
chapali, ze Fifteen ma svá duvody, proc  je nechal preradit. A 
urc ite  jsou to dobrá duvody. V ACIO vsichni respektovali jeho 
–sudek a rozhodnutı. 
Neruda poc kal, az vsichni odejdou a zavrel dvere. 
“Davide, mam ne jaká desifrovacı strategie, která jsme rano 
probırali s Fifteenem. Chte l bych, abys je vyzkousel dnes 
odpoledne a dal mi ve de t, kdyz ne co objevıs, dobra?Č 
“Dobra.Č 
“Za prvá, vezmeme jejich c ıselnou soustavu a aplikujme ji na 
cely ten text.Č 
“Vlastne ,Č rekl David, “ jsme to ude lali jiz dnes rano.Č 
“Dobra. Jaka je c ıselna hustota v celám textu?Č 
“Mam pouze dılc ı –daj, chcete-li presná c ıslo, za chvıli vam ho 
reknu.Č 
“Ne, to je v poradku, stac ı mi to pozde ji,Č rekl Neruda, 
“Vlastne  mne vıce zajıma aplikace hieroglyfu z komor a celá 
lokality na text. Vım, ze hlavnı symboly se neopakujı, ale co 
ostatnı? Ude lal jsi jiz v táto oblasti ne jakou analyzu?Č 
“Ne.Č 

“Tak to ude lejme. A taká, ne kolik technickych artefaktu, 
vc etne  navade cıho zarızenı, která shorelo, ma na svám povrchu 
hieroglyfy. Jsou ulozeny v souboru pod oznac enım AAP-
787990A. Chci, abys je zahrnul do ZEMIho analyzy.Č 
“Rozumım,Č odpove de l David. “ Jeste  ne co?Č 
“V databazi morfologie mame archiv zakladnıch jazyku, je to 
soubor AAP-1290B. Chci, abys provedl s touto databazı 
dukladnou srovnavacı analyzu. Pro trıde nı shodnych vyskytu 
pouzij desetiprocentnı toleranci.Č 
“Rozumım.Č 
“A poslednı ve c,Č rekl Neruda. “Vc era vec er jsem dukladne  
prohlızel prvnı c ast textu. Poznamenal sis digitalnı vytvory, 
která se vytiskly na tiskarne ?Č 
“Ano, jsou velice zvlastnı.Č 
“ Jsou to skutec ne  vytvory, anebo je to samostatna jazykova 
struktura?Č zeptal se Neruda. 
“Provedli jsme standardnı testy na jinych tiskarnach a pokazdá 
jsme dostali stejná vysledky. Nejsou to, technicky rec eno, 
digitalnı vytvory, ac koli tak vypadajı.Č 
“ Jak to ZEMI vytvoril?Č 
“Myslıme si, ze je to odlisna jazykova struktura.Č 
“Matematika?Č zeptal se Neruda. 
“Nemame dosud zpusob, jak to rozpoznat. Uvazujeme o tom, 
ze by to mohla byt matematika, hudba, nebo geometrie, ale 
zatım se to neda stanovit definitivne .Č 
“Zahrnuli bychom to do procesu jazyková analyzy. Databaze 
morfologie obsahuje struc ná hudebnı a matematická tabulky. 
Doufam, ze je najdes.Č 
“ Jiz jsme je nasli,Č zasklebil se David. 
“Vyborne ,Č rekl Neruda. “Prozatım je to vsechno, Davide. 
Dıky za pomoc. A predpokladam, ze se se mnou spojıs, jakmile 
budes mıt analyzu hotovou. Kdy ti to bude vyhovovat?Č 
“Dnes odpoledne budu urc ite  ne co mıt.Č 
“Dıky.Č 
“Za malo.Č rekl David. 
Obrazovka monitoru potemne la a Neruda se nahle pocıtil v 
zasedac ce velice osamocen. Shromazdil svá papıry a uklidil 
mıstnost. Kdyz opouste l zasedac ku, nabral kurs k Fifteenove  
kancelari a doufal, ze ve Slunec nım pokoji nebude zrovna 
probıhat zadná jednanı. Cıtil potrebu vide t oc ima ne co 
prirozenáho, potreboval najıt ne co, co by bylo vytvarovano 
rukou Stvoritele. 
 

* * * 
 
Proc  septas?Č zeptala se Samantha lehce. 
“ Je to rozumná,Č rekl Neruda. “Muzeme jet mym autem a pak 
te  pozde ji odvezu.Č 
Dobra, ale mohla bych jet za tebou, kdybys chte l.Č 
“Ne, je to v poradku, rade ji bych dal prednost jet stejnym 
autem, abychom mohli rozmlouvat,Č odpove de l Neruda. 
“Evans se to kazdopadne  dozvı.Č 
Neruda a Samantha se protlac ili dvojitymi dvermi a zamavali 
na dobrou noc ochrance. Byl podvec er a Nerudova tupa bolest 
hlavy nebrala konce. Samantha mu jiz drıve toho dne nechala 
na zaznamnıku naláhavy vzkaz, ale byl prılis zame stnan a 
nemohl se s nı setkat drıve. ZEMI vychrlil srovnavacı analyzu 
a celá odpoledne a c ast vec era spolykalo prohlızenı dat. 
Trapil ho ton jejıho hlasu a skutec nost, ze nasla dokument, ve 
kterám byl uveden termın “Centralnı rasaČ. Oba dva usedli do 
sedanu znac ky Honda a kdyz projızde li bezpec nostnı branou u 
hlavnıho vstupu, cıtili se obzvlasŘ napadne . Ze sklene ná budky 
jim zamaval postarsı strazny Curtis, ale napred si pec live  
prohládl Nerudova pasazára. Neruda znal Curtise malem 
dvacet let, ale duve ra v Evansove  bezpec nostnı skupine , ktera 
byla pec live  vedena k paranoji, byla malem neznamym 
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pojmem. Kdyz se konec ne  dostali pres bezpec nostnı kontroly, 
spoc ıvajıcı v tuctu kamer, instalovanych v kovovych obloucıch 
vznasejıcıch se nad vjezdem do zarızenı, Neruda si viditelne  
oddechl. 
“Tak, jaky dokument jsi to nasla?Č 
“Byla jsem na MRP, ze?Č prohlasila, ignorujıc jeho otazku. 
Neruda letmo pohládl na jejı tvar a pak vratil svou pozornost 
na cestu. Nerad lhal. 
“Proc  si myslıs, ze jsi byla na MRP?Č 
“ Jenom mi odpove z pravdive , prosım te .Č rekla. 
Jejı rudá vlasy zduraznovalo zapadajıcı slunce. Byla oblec ena v 
bılych bavlne nych satech bez rukavu dlouhych te sne  pod 
kolena, tonovanych do tyrkysovych barev. Neruda pravidelne  
kontroloval zpe tná zrcatko. Zac ınala ho ovladat paranoia, 
kterou nebyl schopen utisit. Svaloval to na svou bolest hlavy, 
ktera branila jeho koncentraci a na strıdavá –spe chy a 
ne–spe chy pracovnıho dne. 
Prinutil se, aby vypadal uvolne ne  a pripravoval si dokonale 
nacvic ená odpove di na jejı otazky. 
“ Jestlize odpovım na tvou otazku... pravdive , mohl bych 
narusit bezpec nost projektu. Mohlo by se to dostat do nasich 
zaznamu a vyvolalo by to radu vaznych opravnych 
prostredku.Č 
Otoc il se, aby zjistil, jaky dojem na nı zanechala ta slova. Oc i 
me la zavrená. 
“Kdyz jsem dostala tuto praci,Č rekla, “ jedna z ve cı, o kterych 
mne Branson ujisŘoval byla, ze se nikdy nebudu muset obavat, 
ze ne kdo zneuzije má schopnosti. Etická otazky - pokud ne kdy 
vyvstanou - me ly byt odde leny od má odpove dnosti a 
spoluprace.Č 
Otevrela oc i a uprela je na Nerudu. 
“Ne kdo mi lze. Byla jsem odstrane na z tohoto projektu z 
duvodu, kterym plne  nerozumım,Č odmlc ela se a hlas se jı 
nepatrne  roztrasl. “Vım, ze jsem byla na MRP.Č 
“Co presne  te  vede k takovámu zave ru?Č zeptal se Neruda. 
Povzdechla si, cıtıc, ze se jı vyhyba prımo odpove de t. 
“Dnes odpoledne jsem si prohlızela ne jaká svá poznamky k 
projektu. Na okrajıch má knihy projektu jsem nasla mym 
rukopisem naskrabano: Centralnı rasou bylo vytvoreno sedm 
c asovych schran.Č 
Neruda cıtil, jak jeho –troby zaplavuje adrenalin. Snazil se 
nabyt ztracenou rovnovahu. 
“Samantho, mozna reagujes na ne co, co jsi napsala jako 
pouhou spekulaci.Č 
“Spekulaci?Č vykrikla. “Nikdy jsem neslysela vyraz Centralnı 
rasa, ani nevım nic o tom, ze existuje sedm c asovych schran! 
Jak to muze byt spekulace?Č 
Neruda byl zticha, oc i se mu klızili pri pohledu na bılou 
prerusovanou c aru, ktera de lila napul sedou, nekonec nou 
silnici. 
“ Je toho jeste  vıce,Č rekla jiz me kc ım hlasem. “Kdyz jsem to 
c etla, v mysli mi okamzite  vyvstal obraz trech bytostı. Ten 
obraz spustil ne co... c asti dalnovidecká seance, kterou jsem 
zazila s tebou, Bransonem a Fifteenem. Obrazy byly 
zprehazená, ale vzpomınam si dost, abych ve de la, ze jsem se 
kontaktovala s touto rasou. Je to tak?Č 
Neruda se cıtil zahnan do slepá ulic ky. Najednou odboc il z 
hlavnı cesty na silnici vysypanou ste rkem, kterou nikdy 
predtım neznal. 
“Kam jedeme?Č zeptala se poplasene  Samantha.  
“Potrebuji vystoupit z auta,Č odpove de l. “Potrebuji cıtit nebe. 
Byl jsem prılis dlouho zavreny v kancelari.Č 
Prikyvla s pochopenım.  
Po dvou mılıch polnı cestou prijeli k vyplavená rokli. Neruda 
prejel na druhou stranu a vypnul motor. 
“PojŽme na prochazku.Č 

Vzduchem se nesla slaba vune  borovicováho jehlic ı z blızká 
skupinky stromu. Krac eli podál vyschláho rec iste  se 
zapadajıcım sluncem v zadech. Neruda se snazil dıvat se pred 
sebe. Obc as pohládl na nebe a hledal v soumraku se vynorujıcı 
hve zdy. Venuse jiz predvade la svuj strıbrny puvab. 
“To, co jsem rekl predtım,Č pripustil Neruda, “ nebyla –plna 
pravda, ale ja... ne, my oba stojıme pred te zkym rozhodnutım.Č 
Sehnul se a sebral kamen, ktery ho zaujal a pak ho zahodil, 
kdyz si ho zbe zne  prohládl. 
“Narazila jsi na tu samou ve c, ktera zpusobila, ze jsi byla 
podrobena MRP a vyrazena z projektu.Č 
“Co je tak tajemnáho na Centralnı rase nebo na tom, ze existuje 
sedm c asovych schran?Č zeptala se. 
Neruda se odmlc el. 
“Nevım, jak ti mam odpove de t, Samantho. Jedna moje c ast s 
tebou sympatizuje a chte la by ti rıct vsechno. Ale je zde i ma 
druha strana, ktera zna predpisy a vı, ze by je me la dodrzovat.Č 
“A jaky je predpis pro tuto situaci?Č 
Neruda ve de l, ze mluvı s nejlepsı dalnovidkou v ACIO. Snad 
nejlepsı od dob, kdy byli dalnovidci pred dvaceti dvema lety 
poprvá pouziti. Proste  se musel buŽ svym zpusobem “ vykecatČ 
z táto situace, nebo rıct pravdu. Vybral si to druhá. Ne jaky 
nepotlac itelny instinkt z hlubin jeho duse mu rıkal, aby si 
chranil svou duve ryhodnost. 
“Predpokladal jsem, ze se jım budu rıdit, tedy, ze budu mıt pro 
tebe pochopenı, zatımco souc asne  popru tva tvrzenı, s odkazem 
na nepravde podobnost taková situace.Č 
“To znı, jakoby to psal Evans,Č rekla Samantha a jejı klidny 
sarkasmus prozrazoval pocit jejıho naprostáho odevzdanı. 
Neruda se v duchu usmıval a te silo ho, ze poprvá za dlouhou 
dobu se rıdil svym instinktem a ne svym vycvikem. 
“Takze, kdo je Centralnı rasa a proc  jejı totoznost Fifteen tak 
chranı?Č zeptala se Samantha. 
“Vım, ze to chces ve de t, ale musıs ve de t o dusledcıch tohoto 
poznanı.Č 
“A to jsou?Č 
“Fifteen narıdil, ze nikdo pod SL-12 nesmı ve de t o existenci 
Centralnı rasy a o tom, ze vytvorili sedm c asovych schran. 
Jestlize mas tuto informaci, budes vystavena dalsı 
restrukturalizaci pame ti a tentokrat se pravde podobne  priklonı 
k extrakci vzpomınek na cely projekt. Pri svám nejlepsım 
sve domı nemohu ti ponechat toto poznanı a nerıct o tom 
Fifteenovi.Č 
“Chapu,Č rekla Samantha, “ ale mozna bychom mohli Fifteena 
presve dc it, ze pro projekt predstavuji spıs prınos, nezli riziko.Č 
“Mohli bychom to zkusit,Č rekl Neruda. “Ale musım ti rıct, 
Samantho, ze je pouze chaba moznost, ze bychom ho 
presve dc ili, pokud mu nepredlozıme neprustrelná argumenty. 
Napada te  ne co?Č 
“O tá historii vım malo,Č rekla Samantha. “Povıdej mi o nı.Č 
“ Jsi skutec ne  ochotna riskovat radikalnı zasah do pame ti v 
dálce osmnacti dnu?Č 
“ Je to moje jedina skutec na moznost... Chci tım rıci... ze to 
musım ve de t.Č rekla. 
“ Jsi si naprosto jista?Č 
“ Jsem si naprosto jista,Č rekla pevnym hlasem. 
“Tato procedura mıva vedlejsı –c inky v rozsahu od mırná 
paranoie az k fugalnım depresım, která jsou obvykle doc asná, 
ale mohou trvat me sıce a u citlivych typu dokonce láta.Č 
“A ty predpokladas, ze jsem citliva, ze?Č rekla Samantha s 
mırnou davkou roztrpc enı. 
“Pouze se ujisŘuji o tom, ze jsi ve doma dusledku toho, na co se 
ptas.Č Rychle se ohládl za svym autem. Jeho paranoia 
dostoupila vrcholu za poslednıch deset let. 
“Prave  teŽ, v tomto okamziku je docela pravde podobná, ze 
Evans, c i Jenkins ve dı o nası schuzce zde, uprostred nic eho. 
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Vzhledem k tomu, ze ve dı, kdo jsi a ze jsi vc era podstoupila 
MRP, budou predpokladat, ze probırame tvou situaci. Rano 
budu muset napsat hlasenı a tebe bude vysetrovat Fifteen.Č 
“ Jestlize se mne snazıs znervoznit,Č rekla Samantha, “mas 
–spe ch.Č 
Neruda uvide l velkou vyc nıvajıcı skalu. 
“Sedneme si tam a muzeme si popovıdat.Č 
Krac eli k vyc nıvajıcım skalam, která vypadaly jako kosti, 
vybe lená poustnım sluncem. Sedli si na balvany, která me li 
velikost mensıho osobnıho auta. Neruda vystavil tvar 
poslednım paprskum zapadajıcıho slunce. Jeho tmava pokozka 
byla jakoby nasycena krvave  rudym zarem zapadu. 
“Vıs, ze je to riskantnı situace?Č 
“Ano.Č 
“ Reknu ti vsechno, ale jestlize Fifteen rozhodne opac ne , sama 
se podrobıs dukladná MRP.Č Neruda se odmlc el a hlede l jı 
prımo do oc ı. “Mam tvá slovo?Č 
“Mas moje slovo.Č 
“Dobra,Č rekl a prelozil si nohy do pohodlne jsı pozice. Pak se 
zhluboka nadechl. “Za poslednı tyden jsme provedli dve  
dalnovidecká seance. V obou prıpadech jsi byla 
prozkoumavana predstaviteli Centralnı rasy.Č 
Samantha ho chte la prerusit, ale Neruda ji umlc el pohybem 
ruky. 
“Centralnı rasa je nejstarsı ze vsech civilizacı, jejı trvanı se 
odhaduje radove  na dvanact miliard let. Corteum je povazuje 
za bohy Stvoritele vsech bytostı ve vesmıru...Č 
“ Jsou to nasi bohová?Č zeptala se Samantha a hlas se jı trasl. 
“Nikdo presne  nevı, co jsou zac ,Č odpove de l. “Existuje ne kolik 
starych spisu, která o nich hovorı. Zaznamy o kontaktech s 
touto civilizacı provedli Sumerová, Mayová a Dogonová. 
Originalnı texty jsou v nası databazi a taká o nich hovorı 
ne kolik souc asnych prostupovych rukopisu73. 
Ale Centralnı rasu zatım jeste  nikdo presne  a detailne  nepopsal, 
protoze nikdo ve skutec nosti nechape jejich jedinec ná ve domı, 
zpusob zivota a kulturu, snad krome  jejich stvoritele. Jsou to 
vskutku bajná bytosti. A ovsem, podle Cortea, jsou nasimi 
bohy - alespon pokud se tyka nasich fyzickych te l a myslı.Č 
“A co se stalo s Bohem? Tım skutec nym Bohem?Č zeptala se 
Samantha. 
“Buh vytvoril Centralnı rasu jako puvodnı lidská nosic e dusı. 
Muzeme je prirovnat k prvnı verzi lidstva, která se konec ne  
vyvinulo ve starsı rasu, ktera konstruovala a zdokonalovala 
DNK vyssıch zivotnıch forem, neboli nosic u dusı74. Tento 
geneticky zkonstruovany nosic  duse, c ili, jak mu rıkame - 
lidská te lo, Buh vybavil c astec kou sebe sama. Dalo by se rıct, 
ze tady vznikl “ spolec ny podnikČ mezi Bohem a Centralnı 
rasou. Alespon to tvrdı Corteum, pric emz se zda, ze ma o táto 
civilizaci mnohem ve tsı znalosti, nez jakykoli jiny zdroj o 
kterám vıme.Č 
“Dobra, poc kej chvıli,Č rekla, “ chapu identitu Centralnı rasy, 
ale proc  z toho de late takovy problám?Č 
“Toto, co ti rıkam, je pouze pozadı celáho prıbe hu,Č odpove de l 
Neruda. “Podstata celá ve ci je v tom, ze Centralnı rasa 
vytvorila na Zemi sedm c asovych schran, aby hajila planetu 
proti svámu starámu neprıteli, o kterám bylo predpove zeno, ze 
navstıvı Zemi v roce 2011 a ovladne ji.Č 
“To myslıs doslovne ?Č 
“Ano.Č 
“Dobra, stale te  sleduji,Č rekla. “Kdy se dostaneme k tá c asti 
prıbe hu, o která bych neme la ve de t? Protoze jsem slysela tucet 
ruznych proroctvı, která se vztahujı k prelomu stoletı.Č 
Neruda se usmal.  
“Vseobecne  vzato, proroctvı o Armagedonu75 a Antikristovi76 
se neve nuje az takova pozornost. Skutec ny prıbe h je mnohem 
barvite jsı a de sive jsı, nez aby byl predstaven verejnosti, ale 

rozrede nym verzım bylo umozne no proniknout ven. A s nimi 
byla uvolne na i trvala vıra v to, ze nabozenska proroctvı nemajı 
prılis velky vliv na chovanı dnesnı spolec nosti.Č 
Odmlc el se a te zce polkl.  
“Ale proroctvı, ke kterym mame prıstup my, predstavujı 
tragická a drtivá podmane nı Zeme  rasou ume lych bytostı z jiná 
galaxie. Nynı mame dukaz z c asová schrany, ze touto galaxiı je 
M51 vzdalena ne jakych tricet sedm milionu sve telnych let.Č 
“ Jak je to mozná?Č Z asla Samantha. “ I kdyby cestovali 
rychlostı sve tla, trvalo by jim to tricet sedm milionu let, nez by 
se sem dostali.Č 
“ Jsou vyrobeni starobylou civilizacı bytostı, ktera nema nic 
spolec náho s lidskym genotypem,Č rekl. “To je vse, co o nich 
vıme. Zatım se s nimi nikdo nesetkal, dokonce ani Corteum 
ne.Č 
“Zkoumali jsme je dalnovidci?Č 
“Ano, mnohokrat.Č 
“A?Č 
“To ti nereknu,Č odpove de l Neruda. “Ale Fifteen je 
presve dc en, ze jejich hrozba je skutec na a ze majı k dispozici 
technologii pro mezigalaktická lety.Č 
“ Rıkal jsi, ze mi povıs vsechno,Č pripomne la mu. 
“Neme la bys me  brat doslovne . Myslel jsem tım, ze ti reknu 
vse, co potrebujes ve de t o Centralnı rase a o tom, proc  jsi byla 
vylouc ena z projektu a podrobena MRP.Č 
Svrastila oblic ej zklamanım. 
Slunce jiz zapadlo za horizont a vychazely hve zdy. Jejich 
bodava sve tylka pripomınala nesmırnou velikost Universa. 
Samantha zastrc ila svá nohy pod jeho. Najednou se pocıtila 
pone kud omamene , jako by prave  ukonc ila dalnovideckou 
seanci.  
“Takze Antikrista predstavuje bezducha synteticka rasa z jiná 
galaxie?Č 
“Ano.Č 
Samantha potrasla hlavou a uprela netec ny pohled na zem. 
Slozila ruce na prsou jako ochranu proti nahlá vlne  chladu. 
Me la studená ruce a snazila se je rozehrat svym horkym 
dechem, ktery jı pripomınal jejı lidstvı. 
“Dobra, takze vraŘme se k mámu problámu,Č rekla. “Proc  jsem 
byla odvolana z projektu a podrobena MRP?Č 
“Fifteenovi se zdalo, ze te  Centralnı rasa zkoumala a nechte l, 
aby se dozve de li cokoliv o nasich schopnostech a cılech 
tykajıcıch se obrany nası planety.Č 
“Chces mi tım naznac it, ze ACIO ma vlastnı zbran, ktera by 
mohla ochranit planetu proti temto... temto syntetickym 
mimozemsŘanum?Č 
“ACIO takovou zbran c i obranny systám vyvıjı.Č 
“Co to je?Č 
“To ti ope t nemohu rıct,Č odpove de l Neruda, ve dom si 
Samanthina zklamanı. 
“K c ertu,Č zaseptala tise, “muzes odpove de l na má otazky 
alespon pomocı ano a ne?Č 
“Zkusım to.Č 
Na chvıli zavrela oc i, snazila se usporadat myslenky. 
“Centralnı rasa v nası vzdalená minulosti navrhla a postavila na 
Zemi sedm c asovych schran?Č 
“Ano.Č 
“Bylo zame rem te chto schran byt jakousi jednotıcı silou k 
ochrane  nası planety?Č 
“Ano.Č 
“Zeme  je pro ne  dulezita protoze mame lidskou DNK, ktera je 
jedinec na... nebo... nebo si ji snad z ne jakáho duvodu vysoce 
cenı?Č 
“V tom si nejsme jisti, ale myslıme si, ze to ma co do c ine nı s 
genetikou. V jedná svá dalnovidecká seanci jsi rıkala, ze Zeme  
je genetickou referenc nı knihovnou pro tento sektor nası 
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Galaxie. Predpokladame, ze chranı takováto knihovny instalacı 
celoplanetarnı obranná zbrane .Č 
“Takze tato zbran je v konfliktu se zbranı, kterou vyvıjı 
ACIO?Č 
“To nevıme,Č rekl Neruda. 
“Ale mohlo by to tak byt?Č 
“Ano.Č 
Odmlc ela se a sbırala myslenky.  
“Tedy, zastupci Centralnı rasy v prube hu seance objevili mou 
prıtomnost a podrobili mne zkoumanı?Č 
“Ano.Č 
“Fifteen se tedy obava, ze se dozve dı o nası zbrani... a ze majı 
tu moc, aby nam zabranili pouzıt ji?Č 
“Ne co takováho,Č odpove de l. 
“To je ono! To je ten duvod, nebo ne?Č vykrikla. “Fifteen 
nechce, aby kdokoliv pod SL-12 c i SL-13 ve de l o Centralnı 
rase a o tom, ze na Zemi instalovala obrannou zbran, ktera 
konkuruje tá nası. Je to tak?Č 
Neruda sklopil zrak a povzdechl si. 
“ Je to tak?Č naláhala ope t. 
“ Je to pouze c ast pravdy.Č 
“Tedy,Č pokrac ovala jako Sherlock Holmes, “ nechce, abychom 
provade li dalsı seance, protoze se obava, ze Centralnı rasa ma 
schopnost zasahnout do vyvoje nası vlastnı zbrane .Č 
“Nevım, jestli je vhodná slovo “ obava seČ. Nikdy jsem nevide l, 
ze by se Fifteen ne c eho bal. Myslım, ze mu jde o to, ze 
Centralnı rase se nebude zamlouvat nas vybe r zbrane .Č 
“Proc ?Č 
“To ti nemohu rıct.Č 
“Protoze nase zbran je tak mocna, ze by mohla znic it tuto 
planetu?Č zeptala se. 
“V jistám smyslu, ale ve Fifteenovych predstavach je tato 
zbran zcela obrannáho charakteru.Č 
“K c ertu,Č zaseptala tise. 
Postavila se a protahla si –dy. Pak zaklonila hlavu aby vide la 
na hve zdy. 
“ Jde mi z toho hlava kolem,Č rekla. 
“ Rekl bych, ze nam vsem,Č poznamenal Neruda. “Nejsme 
neomylnı, Samantho, ale ACIO ma nejlepsı technologie na táto 
planete  a je doslovne  jedinou organizacı, ktera vı o invazi v 
roce 2011. Jestlize je ne kdo schopen ji zastavit, jsme to my.Č 
“ Ja bych spıs vsadila na Centralnı rasu, jestlize tedy jsou 
skutec ne  tım, co rıkas. Jak bychom mohli mıt lepsı obrannou 
technologii, nez bytosti, která... která nas stvorily?Č 
“Nenı to v tom, ze by nase technologie byla pokroc ilejsı, 
protoze predpokladame, ze Centralnı rasa ji ma taká. Je to v 
tom, ze alespon podle Fifteena, by Centralnı rasa neumıstila na 
Zemi tuto technologii, aby ji lidá objevili. ZvlasŘ, kdyz by se 
mohla dostat do rukou jejich odve kámu neprıteli.Č 
“A nemohli mıt pro to ne jaká zvlastnı duvody?Č 
“Ne,Č odpove de l Neruda. “Da se predpokladat, ze by zabranili 
pouzitı táto technologie, pokud by zjistili, ze ji ACIO nedokaze 
vhodne  pouzıt a zabezpec it.Č 
“Takze, mame tuto zbran k dispozici prave  nynı?Č 
“Ne.Č 
Odmlc ela se a posadila zpe t na kamen. 
“Vsechno, co jsi mi rekl, je zalozeno na domne nkach. Prestoze 
vıs, ze snazıme postavit technologii podobnou temto c asovym 
schranam. A prestoze vıs, ze Centralnı rasa bude chranit svou 
genetickou knihovnu pouzitım svá nejlepsı obranná zbrane .Č 
“Samantho, musıs vzıt v –vahu, ze ti nemohu rıct vsechny 
duvody k nasim domne nkam,Č rekl Neruda. “Ve r mi, dospe li 
jsme k temto zave rum po dukladnám rozboru dostupnych 
informacı.Č 

“Proc  pak se Fifteen nesnazı navazat kontakt s Centralnı rasou? 
Ceho se obava? Toho, ze by zneskodnili jeho nedokonc enou a 
nevyzkousenou technologii?Č 
“Fifteen je vizionar, jakáho jeste  sve t nikdy nevide l,Č sve ril se 
Neruda. “Planoval tuto technologii drıve, nez ses narodila. 
Kdyz mnozı z nas sali jeste  materská mláko, on navrhoval 
zaklady tohoto systámu. Tenkrat neve de l nic o hrozıcı invazi. 
Pouze chte l uskutec nit tuto vizi... ope tovnáho obnovenı c asu...Č 
Neruda se zastavil v puli ve ty, ve dom si toho, ze rekl prılis 
mnoho. 
“Takze o tom je ta technologie.Č prerusila ho Samantha. 
“Cestovanı v c ase.Č 
“To ti nemohu rıct.Č 
“Proc ? Prece se stejne  chystam na vymaz pame ti,Č hajila se. 
“ Jiz jsem rekl dost.Č 
“To je tedy ohromná! Co teŽ budeme de lat? Jsem chycena v 
krızová palbe  tajnych zbranı ACIO a Centralnı rasy. Jak se 
mam zachranit? Jak mam presve dc it Fifteena, aby usetril mou 
pame Ř?Č 
PousŘ chladla, temne la a veskerá zvuky se pomalu vytracely. 
Jelikoz byli zticha, Neruda zaslechl tlumeny, ale prece jenom 
neprıjemny zvuk sváho mobilnıho telefonu ve svám aute . 
Samantha se chve la ve vec ernım chladu, stojıc k nemu zady, 
pohlcena svatostı ne c eho nepozorovatelnáho. 
“Mozna bychom se me li vratit,Č rekl. 
“Nemas ne jaky napad?Č ptala se a snazila se, aby jejı hlas zne l 
normalne . “ Ja mam v hlave  –plná prazdno.Č 
Jemne  pokyvovala hlavou, strnule zahlede na do sváho nitra. 
Neruda k nı pocıtil nebyvaly obdiv. Nikdy predtım neme l rad 
dalnovidce. Bal se jich. Mozna, ze kvuli svámu mayskámu 
puvodu se bal vseho, co zavane lo magiı a c arode jnictvım. Ale 
vide l, ze Samantha byla souc asne  spolehliva a zranitelna. Tyto 
vlastnosti ho pritahovaly a tuto pritazlivost nebylo snadná 
potlac it. Cıtil silnou moralnı povinnost pomoct jı, ale souc asne  
se cıtil bezmocny. Ve skutec nosti mozna jiz podepsal, kdyz uz 
ne jejı exekuci, tak alespon jejı vylouc enı. 
“Co myslıs, ze mam teŽ ude lat?Č 
“Myslım, ze bychom me li jıt,Č odpove de l. “Sejdeme se ope t 
rano pred pracı v sedm hodin na tomto mıste . Mozna ze s 
jasnou hlavou ne co vymyslıme.Č 
“Prinesu kavu,Č navrhla. 
“Ty jsi ze Stredozapadu, ze?Č 
“Ano.Č 
“Kavu tedy prinesu ja,Č usmal se. “Ty prines susenky. 
Souhlasıs?Č 
“ Jo.Č 
Krac eli zpe t k Nerudove  autu a pak se mlc ky vraceli ke svá 
slozce. Oba byli unaveni a s nape tım oc ekavali udalosti, která 
je potkajı pouze za ne jakych deset hodin. 
 

* * * 
 
Evans otevrel svá prednı dvere. Byl prekvapen, ze vidı 
Jenkinse.  
“Lepsı je sekat dobrotu,Č rıkal a krac el pryc . Nechal Jenkinse 
stat v otevrenych dverıch. “Ano, pojŽ dal,Č rekl Evans pres 
rameno. 
Jenkins byl vysoká postavy s pruznym svalstvem. V ACIO byl 
povazovan za Evansova korunnıho prince. Byl totiz neobyc ejne  
schopny. Jeho tmavá oc i vyvolavaly dojem, ze neustale patrajı 
po stopach slabosti a zranitelnosti druhych. Tato jeho vlastnost 
mu zıskala Evansovu prızen. 
“Myslel jsem, ze bys me l ne co ve de t. Muzes najet na PV?Č 
PV, neboli PansoVision, byla internı sıŘ Bezpec nostnıho 
odde lenı a byla prıstupna pouze personalu od bezpec nostnı 
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–rovne  SL-12 a jeste  na povolenı Evanse a Fifteena. Do toho 
systámu me lo prıstup pouze sedm reditelu, Jenkins a Fifteen. 
“ Je spuste na, pouze je v –spornám rezimu,Č odpove de l Evans. 
Me l na sobe  svá oblec enı, byl bos a vlasy me l uhlazená 
dozadu. “Dal by sis ne co?Č nabıdl Jenkinsovi a krac el do 
kuchyne . 
“Ne, de kuji,Č odpove de l Jenkins. “Pouze ti chci ne co ukazat.Č 
Jenkins ozivil sıŘ a pomocı ne kolika stisku klaves zobrazil na 
monitoru videosnımek Nerudova profilu na sedadle ridic e. 
Vedle ne j bylo vide t Samanthu. Zmac kl tlac ıtko a zastavil 
posuv. V pravám dolnım rohu bylo vide t systámová datum a 
c as snımku. Evans vesel do obyvaku se sklenkou bıláho vına. 
“Opravdu si nedas?Č zeptal se a zvedl pohar. 
“Ne, opravdu nic nepotrebuji, dıky,Č odpove de l Jenkins. 
“Tak, co tady mame?Č zeptal se Evans a podıval se poprvá na 
monitor. 
“Ne co nezvykláho,Č rekl Jenkins. “Neruda a Samantha 
Foltenova odjeli ne co po devatenactá hodine  na toto mısto. 
Objevil se detailnı zabe r. V pravám spodnım rohu bylo vide t 
napis: Archivovano EITS77 FOTO 091092: 1721 PST. 
“EITS byla mimo dosah?Č zeptal se Evans. 
“Ano, rozdılem asi dvacet minut,Č odpove de l Jenkins. “Podıval 
se do rozpisu letu.Č 
“Anebo me l ste stı...Č poznamenal Evans. 
Jenkins zmac kl klavesu a na satelitnı mape  se objevili dve  
c ervená linie kodu. 
“Zastavili zde a rozmlouvali dvanact minut.Č 
“Romantika?Č zeptal se Evans. 
“Neda se to rıct presne , terán byl skalnaty a bylo to pouze 
dvanact minut.Č 
“Pak to nenı prılis vhodná mısto pro milenecká rande,Č 
zasklebil se Evans. 
“Na Fifteenuv prıkaz byla vc era Samantha podrobena MRP,Č 
rekl Jenkins. “ Jelikoz je dalnovidka, mohly by tam byt ne jaká 
pame Řová prusaky78.Č 
“Kdy se vratili?Č 
Jenkins ope t zmac kl par klaves a na obrazovce se objevil obraz 
Nerudy se Samanthou v aute , tentokrat vracejıcıch se do ACIO. 
“Byli pryc  c tyricet dva minut.Č 
“Co de lajı teŽ?Č zeptal se Evans. 
“Oba dva jsou doma.Č 
“Dobra, uvidıme, co ude la zıtra,Č rekl Evans. “Vı, ze to na ne j 
vıme. Je dost chytry.Č 
“Chces, abych ne jak zpravil Fifteena?Č zeptal se Jenkins. 
“Ne, Projednam to s nım sam. Jsem rad, zes prisel. Kdyby byla 
ne jaka zme na, informuj mne. Na prıstıch c tyricet osm hodin 
prepneme na Theca-579 a budeme je pec live  sledovat. Neruda 
mozna rano poda hlasenı a nic se nestane, ale chci se ujistit, ze 
vı o tom, ze jsme mu na stope  a zbavit se pochybnostı.Č 
“A co s nı?Č 
“Neme la by nic poznat,Č rekl Evans. 
“Pripomınam, ze je dalnovidka.Č 
“K c ertu, budiz, Jenkinsi. Pouze jsem ti chte l usetrit c as a –silı. 
Jestlize se chces starat o jejı hlavu, je to tvoje ve c.Č 
“Dobra, ude lam to po svám,Č rekl Jenkins. 
“ Jeste  jednou dıky.Č 
“To je v poradku. Dobrou noc.Č 
Jenkins nechal na monitoru obraz Nerudy a Samanthy. 
Vypadali jako Bonnie a Clyde. Nez Evans uspal sıŘ, jeste  
jednou se na ne  podıval. Popıjel vıno zırajıc pri tom na 
obrazovku.  
“Nech to byt, c love c e... Potrebujeme te  c istáho.Č 
 

* * * 
 

Samantha nejdrıv slysela kroky a pak ho uvide la. Jakmile 
vystoupil na skalu, srdce se jı mohutne  rozbusilo.  
“Tys me  vylekal!Č Prohlasila. 
“Omlouvam se,Č rekl Neruda. V rukou drzel termosku s kavou 
a dva polystyrenová salky. “Nechte l jsem te  vystrasit.Č 
“V poradku, jsem pone kud napjata.Č 
“Za te chto okolnostı,Č rekl Neruda, “ potrebujes byt klidna, ne 
napjata. Muj rannı elixır by te  me l uvolnit.Č 
“Uz jsem slysela o tvych rannıch dryacıch,Č usmala se. “ Je to 
pravda, ze je z termosky vysypavas, protoze jsou tak tuhá, ze 
nechte jı táct?Č 
“Pomluvy. Pouhá pomluvy,Č zasklebil se a posadil se vedle nı. 
“Vc era vec er, kdyz jsi prisel domu, nezjistil jsi nic 
neobvykláho?Č zeptala se Samantha s vaznou tvarı. 
“Co by to me lo byt?Č 
“ Jako by teŽ muj telefon me l najednou zvlastnı ton a muj 
domacı terminal divne  bzuc el a nepatrne  pulzoval, ale ja jsem 
to cıtila.Č  
“Sledujı nas pomocı Theca-5,Č odpove de l Neruda po pravde . 
“Proc ?Č 
“Ve dı, ze jsme se vc era setkali a potrebujı, abych ve de l o tom, 
ze to zaregistrovali. Je to jejich zpusob, jak ti chte jı naznac it, ze 
mas predstoupit a ohlasit, co vıs, nebo budou predpokladat, ze 
tvoje ve rnost a oddanost utrpe la natolik, ze pro jejich –c ely jsi 
nadale nepouzitelna. Ne co takováho.Č 
“ Jak muzes o takovych ve cech zertovat?Č 
“ Ja nezertuji,Č opravil ji Neruda. “Pouze ti objasnuji situaci, 
abys ji snadne ji zvladla.Č Tvarı mu probleskl –sme v. 
“Takze nas sledujı i teŽ?Č 
“Ne. Nez jsme se vc era setkali, zkontroloval jsem dobu pruletu 
,Nebeskáho oka°80. “Mame,Č podıval se zbe zne  na hodinky, 
“ ne jakych c tyricet minut, ale rade ji bych dal prednost 
vypadnout odsud do pul hodiny.Č 
Samantha na ne j vyjevene  hlede la.  
“Tady nenı zadná soukromı, ze?Č 
“ Jsi dalnovidka,Č smal se Neruda. “Ze vsech lidı zde bys to 
me la ve de t nejlápe. 
“Dalnovidci se nikdy nepouzıvajı proti personalu ACIO.Č rekla 
Samantha. 
“To je pravda, ale vsechny ostatnı technologie, která mame k 
dispozici se pouzıvajı, obzvlasŘ tehdy, kdyz majı dotyc ná 
osoby den po MRP schuzky v pousti.Č 
“Mluvil jsi uz s Evansem, nebo s ne kym jinym?Č zeptala se. 
“Ani jsem nemusel,Č odpove de l. “Majı algoritmy, která 
monitorujı te lesná anomalie a kazdou neobvyklou aktivitu 
hlası. A toto urc ite  je neobvykla aktivita.Č Vztahl ruce, jako 
kazatel ve spolec enstvı Svatáho ducha. 
Samantha se uvolnila a vydala ze sebe dlouhy vzdech. 
“Dobra, mam napad, jak bychom se mohli dostat z táto 
situace.Č Odmlc ela se, jako pred divadelnım vystupem.  
“Co kdybychom prave  teŽ ude lali dalnovideckou seanci do 
mısta vytvorenı jejich zbrane ?Č 
Neruda mlc el a strnule hlede l na svoje ruce. 
Samantha pokrac ovala, vykladajıc si jeho mlc enı jako souhlas. 
“Kdybychom byli schopni stanovit povahu jejich obrannáho 
systámu, mozna bychom mohli presve dc it Fifteena o jejich 
spojenectvı a ne nepratelstvı.Č 
Neruda se podrbal na zatylku.  
“ Jeste  jsem neme l svou kavu. Mohli bychom s tım poc kat 
ne kolik minut?Č 
“Pokud chceme vypadnout do pul hodiny, nemame moc c asu!Č 
zvolala hlasite .  
Neruda stal a prohlızel okolnı terán.  
“Byl bych obvine n z nekazne . Rekl bych, ze Fifteen by me  
obvinil z nekazne  prvnıho stupne . To by pouze zhorsilo nasi 
situaci, nebo prinejmensım mou.Č 
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“Vım, ze je to riskantnı, ale jak ho bez toho presve dc ıme, 
abych zustala v projektu a ponechala si svou pame Ř?Č 
“Mas v tom ne co k jıdlu, nebo tam mas pouze svuj postroj pro 
Replay?Č rekl Neruda a ukazal na tmave  zelenou nakupnı tasku 
lezıcı u Samantinych nohou. 
“To vıs, ze mam,Č rekla. 
“Mam chuŘ na cokoliv, co nepatrı k Replayi.Č 
Samantha otevrela tasku a vytahla c ajová pec ivo koupená v 
obchode , zatımco Neruda otevrel termosku a nalával kavu. 
“Dva kousky, nebo jen jeden?Č zazertoval. 
“Mluvıs o cukru, ze?Č 
“Myslıs?Č 
“Velmi zabavná,Č rekla Samantha, “ jeden kousek kavy a jeden 
cukru, de kuji.Č 
Neruda jı podal salek a oba se usadili k rychlá snıdani. 
Samantha volnou rukou ukazala k nebi.  
“ Jestlize o nas Evans vı, proc  se potrebujeme chranit pred 
EITS?Č. 
“  To “EČ znamena vıc nez pouhá Oko81,Č vysve tloval Neruda. 
“Myslıs tım, ze by mohli slyset nas rozhovor i kdyz je ta ve c 
tak vysoko?Č 
“Kdyz v roce 1975 vypustili EITS, nebyla k dispozici 
technologie k prenosu zvuku... ta byla pridana az v roce 1991.Č 
“Mohou tedy slyset nas rozhovor?Č opakovala tise. 
“Mohou,Č rekl. 
“ Jak?Č 
“Pamatujes, kdyz jsi zac ınala, byl ti vsazen bezpec nostnı 
implantat.Č 
“Ano, ale myslela jsem, ze je to pro –c ely sledovanı...Č 
“To je jeho hlavnı –c el, ale ma schopnost prenaset pomocı 
EITS taky zvuk. Je to jedna z nasich nejdokonalejsıch 
technologiı. A pokud nebudeme opatrnı, bude za pul hodiny 
pouzita proti nam.Č 
“Ale ta ve c na mám krku...Č 
“Prenası zvukovou rezonanci, ktera se pak zesılı poc ıtac em a je 
tak mozná poslouchat i septanı.Č 
“Kdybych tak ovladala posunkovou rec ,Č be dovala Samantha 
jednım dechem. “Myslım, ze nam o tom nerekli –myslne .Č 
“Spravne .Č 
“Takze, co si myslıs o mám navrhu?Č zeptala se.  
“ Je prılis nebezpec ná neposlechnout prımy Fifteenuv prıkaz. 
Ale znam jiny zpusob.Č 
“ Jaky?Č 
“Nasim cılem je Fifteenovi predstavit fakta. Odhalı jakykoliv 
podvod, takze nenı jiná moznosti, nez rıct cokoliv, ale plnou a 
skutec nou pravdu. Faktem je, zes me la velky prusak pame ti v 
dobe  do dvaceti c tyr hodin po MRP. Procedura zrejme  nebyla 
–spe sna. Vzpomınky byly prılis silná.Č 
Samantha prikyvovala, zatımco se Neruda odmlc el a zakusoval 
se do pec iva. 
“Problám je,Č pokrac oval, “ ze jsi jedina, ktera jsi vide la a 
rozmlouvala s temi bytostmi. Byla jsi jedina, kdo vedl 
pruzkumny tym do c asová schrany. Jsi ne jak napojena na jejich 
frekvenci.Č 
“Dobra, tedy navrhujes, abych se reprezentovala jako spojka na 
Centralnı rasu?Č 
“Ne co takováho,Č odpove de l. “Nevıme, jestli se jeste  ne jaky 
jiny dalnovidec dovede kontaktovat s touto civilizacı. Dosud jsi 
byla jedinou kontaktnı osobou. Snad se nam podarı presve dc it 
Fifteena, ze pokud se nam nepovede najıt jináho dalnovidce, 
tvoje pame Ř by neme la byt podrobena radikalnı MRP. To by 
nam umoznilo zıskat c as a poskytnout duvod pro tvá zpe tná 
zarazenı do projektu.Č 
“ Rıkas, ze Fifteen by mohl potrebovat moznost kontaktu s 
Centralnı rasou, treba aby byl do budoucna schopen vypatrat 
jistá ve ci?Č 

“Spravne ,Č odpove de l. “Kdyz jsme poprvá od Cortea slyseli o 
Centralnı rase, Branson provedl ne kolik pokusu, aby zjistil, 
jestli je kontakt s nimi mozny, ale nic nefungovalo.Č 
“Dej mi ne jaky prıklad, co by mohl do budoucna chtıt 
zjisŘovat.Č  
“Mame dobrá duvody predpokladat, ze sedm c asovych schran 
je mezi sebou ne jak propojeno. Taká vıme, ze existovalo pouze 
jediná navade cı zarızenı, která se ale samo znic ilo, takze my 
teŽ vskutku nevıme, jak najıt lokality s dalsımi c asovymi 
schranami. Mohla bys nam pomoct urc it postup, jak najıt 
dalsıch sest schran.Č 
“Myslıs, ze mu to bude stac it?Č zeptala se Samantha. 
“To nevım,Č rekl Neruda a vzal si poslednı susenku. “Ale je to 
alespon c estny postup resenı naseho problámu. Je to jedina 
moznost, o nız jsem schopen uvazovat.Č 
“Pak tedy dobra. Kdy to provedeme?Č 
“Myslım, ze bude nejlepsı, kdyz s nım promluvım sam,Č 
odpove de l. “Pokud bys byla u toho, mohl by byt skoupe jsı na 
slovo. Potrebujeme, aby byl otevreny; mozna, ze by mohl najıt 
lepsı resenı.Č 
Samantha prikyvla a zac ala uklızet zbytky. 
“Nez pojedeme, mam jeste  ne co,Č rekla. “Kdyz jsi stejne  chte l 
Fifteenovi rıct celou pravdu, proc  jsi se chte l vyhnout EITS?Č 
“Pripada mi inteligentnı rıdit svá moznosti. Fifteen a Evans to 
dokazou respektovat. Mozna vıc, nez cokoliv jináho. Nenı 
treba ukazovat svá slabosti a chyby.Č 
“Budu si to pamatovat,Črekla Samantha. 
Oba dva rychle zabalili svá ve ci a krac eli k autum. Samantha 
nemohla prestat premyslet o vychazejıcım EITS. Táme r cıtila 
jeho slıdivá oc i a usi. Poc kala, az Neruda odjel a ne kolikrat 
zarvala z plnych plic:  
“Strc te si svá EITS ne kam...!Č 
Okamzite  se jı ude lalo lápe. 
 

* * * 
 
“Dobrá rano, Jamissone,Č rekl Fifteen. “Hledas mne?Č 
Neruda prave  krac el do Fifteenovy kancelare, kdyz do ne j 
malem vrazil v zatac ce chodby. 
“Mohl byste mi ve novat par minut? Je to dulezitá.Č 
Fifteen pokynul ke dverım svá rezidence.  
“Ovsem. Jdi napred, prijdu za chvıli.Č 
Neruda se usadil u konferenc nıho stolku naproti Fifteenova 
stolu. Tato kancelar ho c inila zranitelnym. Byla velka a Neruda 
cıtil, ze se zde nema kam schovat, zvlasŘ, kdyz nesl spatná 
zpravy. 
Vyrusil jej zvuk zavıranych dverı. Neruda se otoc il a uvide l 
Fifteena, Li-Ching a Evanse. Vsichni si k nemu prisedli. 
“Vıme o tvá schuzce se Samanthou,Č rekl Fifteen. “Chte li 
bychom od tebe slyset zpravu. Prizval jsem Li-Ching a Evanse, 
abych jim to nemusel opakovat. Souhlasıs?Č 
Neruda prikyvl, i kdyz by dal prednost schuzce s Fifteenem 
samotnym. Zac ınal cıtit, ze jeho aktivita by mohla byt 
pojımana jako daleko zavazne jsı porusenı bezpec nosti a 
predpisu, nez si puvodne  myslel. 
“ Jak vıs,Č zac al Evans, “ vıme o vası vc erejsı i dnesnı aktivite . 
Dobre vıs, ze takova c innost je proti predpisum a...Č 
“Ale, ale,Č prerusil ho Fifteen. “To nebude zapotrebı. Jsem si 
jist, ze Jamisson ma pro svuj postup znamenitá pohnutky.Č 
Fifteen polozil svá ruce dlanemi na stul a odmlc el se. “ Jsem si 
jist, ze je to pouze nedorozume nı. Jamissone, mas slovo. 
Budeme pouze poslouchat a ptat se.Č 
Neruda prohládl svá kolegy zkoumavym pohledem a snazil se 
neprozradit svou nervozitu. 
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“Chte l jsem vam rıct, co se presne  stalo,Č promluvil a hlede l 
prımo na Evanse. “Samantha me la pame Řovy prusak. Nebyla 
schopna potlac it vzpomınky na dalnovidecká seance.Č 
“Co bylo prıc inou?Č zeptala se Li-Ching. 
“Usporadavala svá materialy k projektu a nasla poznamku - 
psanou vlastnım rukopisem - ohledne  Centralnı rasy a sedmi 
c asovych schran.Č 
Fifteen vytahl z pod stolu konzolu a zmac kl na nı tlac ıtko. 
“Potrebuji sehnat Bransona tak rychle, jak je to mozná.Č  
“Ano, pane,Č ozval se hlas jeho asistenta.  
Fifteen se otoc il k Nerudovi a v jeho oc ıch se zrac ila souc asne  
vaznost a sympatie. 
“A co Samantha chte la od tebe?Č 
“Chte la ve de t, jestli byla podrobena MRP,Č odpove de l. “A taká 
chte la ve de t, kdo to je Centralnı rasa.Č 
“A tys jı to rekl?Č vysetroval dale Fifteen. 
“Ano.Č 
“Proc ?Č zeptal se Evans. 
“Protoze je nejlepsı dalnovidkou, kterou mame k dispozici. 
Me l jsem dve  moznosti. BuŽ jı lhat a tak se jı odcizit, anebo 
rıkat pravdu a zajistit si tak jejı duve ru. Rozhodl jsem se pro 
druhou moznost.Č 
“Co chce?Č ptal se Fifteen. 
“Chte la by zustat v projektu. Cıtı, ze by nam jejı schopnosti 
mohly pozde ji prokazat cenná sluzby.Č 
“A co myslıs ty?Č zeptal se Fifteen. 
Bylo to poprvá toho rana, kdy se Neruda setkal oc ima s 
Fifteenem.  
“Nevıme, jestli ne ktery z nasich dalnovidcu s SL-12 a vyssı 
dokaze kontaktovat Centralnı rasu a provást dalnovidecky 
pruzkum, coz by se pro projekt mohlo pozde ji ukazat zivotne  
dulezitá. Jsem presve dc en, ze Samantha ma na tuto civilizaci 
zvlastnı napojenı.Č 
Evans se zavrte l. 
“Muzes uvást prıklad, proc  bychom me li potrebovat kontakt c i 
sledovanı Centralnı rasy?Č 
“Ne, Jamisson ma pravdu,Č vlozil se Fifteen. “Nevıme, jestli se 
jeste  ne kdo dokaze –spe sne  kontaktovat. Kdyz nam Corteum 
reklo o jejich existenci, zkouseli jsme to, ale bez –spe chu.Č 
“Ale to bylo predtım, nez jsme me li jakykoliv fyzicky 
kontakt,Č rekla Li-Ching. “Samantha ma k dispozici artefakty a 
c asovou schranu. To nenı dobrá prirovnanı.Č 
“Ale je,Č rekl Neruda. “Ona ma tu vyhodu a jejı vyhoda muze 
byt ne kdy v budoucnu pouzita v nas prospe ch.Č 
Vyrusilo je zaklepanı na dvere. Ve dverıch se objevil mırne  
udychany Branson. 
“Volali jste mne?Č zeptal se. 
“Ano, pridej se k nam,Č rekl Fifteen. “Samanthina MRP 
selhala.Č 
“ Jakym zpusobem?Č zeptal se Branson a usadil se ke stolu 
vedle Nerudy. 
“ U plne ,Č odpove de l Fifteen. 
“K c ertu,Č vyrazil ze sebe Branson. “Ani mne to prılis 
neudivuje.Č 
“Predpokladejme, ze jejı vzpomınky nemohly byt pomocı MRP 
potlac eny... a ze byly tak silná, jak Jamisson predpoklada,Č rekl 
Fifteen. “Mame dve  moznosti. Muzeme provást dukladnou 
MRP a odstranit tak zkusenost projektu, anebo si muzeme jejı 
sluzby pro projekt ponechat a izolovat ji co nejlápe od citlivych 
informacı.Č 
Fifteen vrhl na Nerudu pohled koutkem oka. 
“ Jaká dalsı tajná informace jsi jı poskytl - krome  te ch o 
Centralnı rase a sedmi c asovych schran?Č 
Neruda by rekl, ze Fifteen zac ınal ne co tusit. Jakmile zacıtil, 
jak se Fifteenova sıla intuice dobyva do jeho mysli, hlas se mu 
pone kud priskrtil. 

“Ne co kolem EITS... Ja... vysve tlil jsem jı, proc  jsme museli 
ukonc it jejı kontakt s Centralnı rasou...Č 
“ Rekl jsi jı o BST?Č rekl Fifteen poplasene . 
“Ne, o BST jsem jı nic nevysve tloval, pouze ze mame 
obrannou zbran... nic vıc o jejıch –c incıch,Č odpove de l Neruda 
na svou obranu. 
Evans se dal nemohl udrzet. 
“Takze, teŽ vı o EITS a BST? Nevıme, jak s touto informacı 
nalozı. Je jeste  prılis nezkusena. Nedokazi si predstavit, jaka 
protihodnota by mohla vyvazit z toho vyplyvajıcı rizika.Č 
“ Je nejlepsı dalnovidkou, jakou jsme kdy me li,Č rekl Branson. 
“Vubec nejlepsı. Jamisson ji nemohl vodit za nos o nic vıc, nez 
nas. Alespon se snazil v jejıch oc ıch zustat duve ryhodny, co by 
se mohlo ukazat pro nas mnohem cenne jsı, nez cokoli jináho, 
alespon pri jednanı se Samanthou.Č 
Na ne kolik okamziku zavladlo ticho. Neruda sklopil zrak na 
stul a pral si, aby jiz bylo po vsem, i kdyz ve de l, ze to muze byt 
teprve zac atek. 
Li-Ching si pohravala s knoflıkem na svá bluze. 
“Proc  bychom ji nemohli stahnout z projektu a podrobit 
dukladná MRP?Č 
“Myslım, ze Jamisson predpoklada, ze ji potrebujeme,Č 
odpove de l Fifteen. “Potrebujeme jejı schopnosti, abychom 
urychlene  pochopili vsech sedm c asovych schran a zpusob, 
jakym spolu souvisı... pokud spolu skutec ne  souvisı.Č 
Evans se otoc il k Bransonovi. 
“Myslıs, ze bychom se nezkontaktovali s Centralnı rasou za 
pomoci ne kteráho z nasich dalnovidcu s bezpec nostnı –rovnı 
dvanact?Č 
“Pri nasich poslednıch prostupech pred jedenacti lety jsme 
neme li –spe ch, ale tehdy jsme neme li zadny artefakt, c i jiná 
materialy pro navazanı spojenı. Mozna bychom teŽ byli 
–spe sne jsı.Č 
“Navrhuji jediná,Č vlozil se do toho Neruda, “ ponechat 
Samanthu v projektu do doby, nez zjistıme, jestli jejı 
schopnosti kontaktu a komunikace s tvurci c asovych schran 
jsou skutec ne  unikatnı.Č 
“Myslıs si, ze tvurci te chto schran nepatrı k Centralnı rase?Č 
zeptal se Fifteen. 
“To ne,Č odpove de l Neruda. “Ale my opravdu nevıme, jakou 
skupinu uvnitr Centralnı rasy predstavujı. Pouze si myslım, ze 
bychom si me li ponechat jejı schopnosti a znalosti dokud 
nebudeme mıt odpovıdajıcı pruzkumnou strategii a k tomu 
vhodná dalnovidce.Č 
Fifteen si povzdechl a otoc il se k Bransonovi. 
“ Jejı postup je naplanovan na dalsıch sedm let. Neme li bychom 
ude lat nic, co by ohrozilo jejı vudc ı vlohy. Chte li bychom ji za 
reditele. Jaka jsou tva doporuc enı vzhledem k táto situaci?Č 
“ Je souc astı projektu s plnym prıstupem ke vsem –dajum 
tykajıcım se pouze Ancient Arrow a to do bezpec nostnı –rovne  
dvanact. Jinak zustava na SL-7.Č 
“Evansi?Č zeptal se Fifteen. 
“Myslım, ze rizika, vzhledem k jejımu pretrvavanı v projektu, 
jsou prılis vysoka,Č odpove de l Evans. “ Jakykoli dalsı kontakt s 
Centralnı rasou, nebo jejı jakoukoli internı frakcı, by mohlo 
podrobit nase projekty, zvlasŘ BST, nezadoucımu zkoumanı. 
Navrhuji radikalnı MRP a pouzitı Theca-5 nasledne  po dobu 
snad trı me sıcu. Povazuji to za nejlepsı resenı táto situace.Č 
Fifteen se otoc il k Li-Ching. 
“A ty?Č 
“V zasade  souhlasım s Evansem,Č odpove de la. “Rizika se zdajı 
byt ve tsı, nez vyhody. Nicmáne , vidım taká moznou vyhodu v 
existenci dalnovidecká pruzkumná strategie, ktera by nam 
poskytla moznosti prozkoumat tvurce te chto c asovych schran... 
kdovı, jak se nam to bude hodit v budoucnu.Č 
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Fifteen se zaklonil na zidli, roztahl prsty a slozil ruce konec ky 
prstu k sobe . 
“Predevsım vıme, ze Centralnı rasa, nebo ne jaka jejı 
podskupina, vytvorila c asová schrany, kterych by me lo byt 
sedm. Tyto bytosti mohou zkoumat Samanthu. Znamena to, ze 
jsou schopni se dostat do celá jejı pame Řová struktury. Jestlize 
tedy vı o BST, mohli by zjistit nase plany ohledne  táto zbrane . 
Jestlize bychom chte li mıt v projektu pouze personal s SL-12, 
nemohl by byt proveden zadny dalnovidny pruzkum. Jestlize 
ale ponechame Samanthu na jejım dosavadnım mıste , mohli by 
zkoumat pouze informace do sedmá –rovne  zabezpec enı. Zda 
se to prijatelnym rizikem potud, dokud nevı nic o BST.Č 
Otoc il se na Nerudu se spalujıcım pohledem. 
“Ptam se te  jeste  jednou, Jamissone. Kolik toho vı o BST?Č 
“Vı, ze mame obrannou zbran, ktera by se Centralnı rase 
nemusela lıbit. Vı, ze ACIO - na nejvyssı –rovni - pracuje na 
ochrane  Zeme  pred invazı mimozemsŘanu v roce 2011... A vı, 
ze nase zbran ma spojitost s cestovanım v c ase.Č 
“Nic vıce?Č ptal se Fifteen. 
Neruda potrasl hlavou a hlede l na svá ruce, slozená v klıne . 
Fifteen se zhluboka nadechl a pak vydechl. 
“Vı toho prılis, nez aby zustala nası dalnovidkou. Vsichni nasi 
dalnovidci v SL-12 majı stejny problám - ve dı toho prılis moc. 
Ty bytosti mohou zkoumat kteráhokoliv naseho dalnovidce a 
takto se mohou snadno dozve de t o nasich planech s BST. Dalsı 
kontakty s predstaviteli táto civilizace jsou prılis nebezpec ná. 
V táto ve ci plne  souhlasım s Evansem.Č 
Odmlc el se na dobu, kterou je potreba ke zme ne  pozice na 
zidli. Porad ho trapila zada, i pres akupunkturnı terapii 
predepisovanou Li-Ching.  
“Nicmáne  myslım, ze pokud bychom na Samante  aplikovali 
radikalnı MRP, riskovali bychom jejı dusevnı zdravı a snad i 
Bransonuv plan postupu. Jestli chce Samantha zustat v 
projektu, vyhovım jejı zadosti, avsak pod jednou podmınkou. 
Musı se zdrzet jakychkoliv dalnovideckych seancı s Centralnı 
rasou.Č Fifteen se otoc il k Nerudovi. “ Souhlasıs?Č 
“ Jaka bude jejı pracovnı napln, jestlize nemuze provade t 
seance?Č zeptal se Neruda souc asne  se souhlasnym 
prikyvnutım. 
“ Jakoukoliv si bude prat, ale nesmı kontaktovat Centralnı 
rasu... Jinak mi je to jedno.Č Fifteen se podıval na Bransona. 
“Ude lame to tak, jak jsi rekl. Bude mıt prıstup k Ancient 
Arrow v bezpec nostnı –rovni dvanact a ke vsemu ostatnımu v 
–rovni sedm.Č 
“Dobra,Č odpove de l Branson. “S –c innostı?Č 
“Od teŽ,Č rekl Fifteen. “Evansi, souhlasıs s tım? Chci, abys to 
taky podporil.Č 
“Mate to mıt,Č odpove de l Evans, “ ale rade ji bych ji vide l pod 
Theca-5 alespon par tydnu, jestli proti tomu nic nemate.Č 
“Souhlasım,Č rekl Fifteen. “ Jeste  ne co?Č 
Zavladlo dlouhá mlc enı a tak Fifteen ukonc il poradu. 
“ Jamissone, mohl bys jeste  na chvıli zustat?Č 
Neruda prikyvl a c ekal, dokud ostatnı neopustı kancelar. Pak se 
Fifteen posadil se slavnostnım vyrazem. 
“Myslıs, ze jsi ude lal dobre, zes byl k Samante  otevreny, ze?Č 
“Nevım, co si mam myslet,Č odpove de l Neruda. “Cıtım se, 
jako bych ude lal dobrou ve c...Č 
“Ostatnı jsou si jisti, ze ne,Č prohlasil Fifteen nakonec. Tato 
slova zpusobila dalsı rozpad jeho vnitrnıho klidu, ac koli to 
navenek nedal znat. 
“Proc ?Č Otazka z ne j vypadla drıve, nez ji byl schopen 
cenzurovat myslı. Fifteen pokrc il rameny. 
“VzdyŘ vıs. TeŽ to jiz vıs. Jenom jsem te  chte l ujistit, ze ja to 
vım taká. A jestlize si ne kdy ne co takováho, jako v tomto 
prıpade , dovolıs vuc i jinym podrızenym, s nejve tsı 

pravde podobnostı budes zakratko bez podrızenych. Vyjadril 
jsem se dost jasne , Jamissone?Č 
“Velmi jasne , pane.Č 
“Dobra.Č 
“Mam jeste  jeden dotaz, i kdyz... jestli... jestli bych sme l...Č 
ozval se Neruda. 
“Ven s tım,Č vyzval ho Fifteen. 
“ Jestlize bychom se pri dekodovanı optickáho disku dostali do 
slepá ulic ky, nebo pokud i jiná artefakty budou odolavat 
nasemu zkoumanı, nebudou nası jedinou nade jı dalnovidci? A 
jestlize je to pravda, nenı Samantha nası nejlepsı sazkou?Č 
Fifteenova tvar nakynula vymluvnym –sme vem. 
“To je jediny duvod, proc  jsi nebyl z projektu odstrane n. Je to 
strıbrna zachranna snura ve tvám selhanı. Uvidıme, jestli se tvá 
aktivity vyplatı v budoucnu, ale v prıtomnosti jednoznac ne  ne.Č 
Fifteen se postavil a shládl na Nerudu z vysky. 
“Prozatım je to vsechno.Č Bez dalsıho komentare otevrel dvere 
svá kancelare a vysel ven. Neruda se pomalu zvedal ze zidle. 
Cıtil se promrzly az na kost a ve de l, ze mnoho nechybe lo k 
jeho vylouc enı z ACIO. Cıtil se, jak zradce sváho otce, sváho 
hrdiny a radce a svá budoucnosti. 
 

* * * 
 
Neruda vesel do svá kancelare a nasel Samanthu, jak na ne j 
c eka v kresle. Ve tvari se jı zrac ila sme sice obav a nade je. 
“ Jak to dopadlo?Č zeptala se. 
“Zustavas v projektu,Č usmal se, “ ale pod podmınkou, ze se s 
Centralnı rasou nebudou provade t zadná kontakty.Č 
“To narıdil Fifteen?Č 
“Ano.Č 
“Co jeste ?Č vyptavala se dal. 
“Promluv si s Bransonem,Č odpove de l. “Nevım, co ti mam 
jeste  k tomu rıct.Č 
“Me l jsi problámy, ze?Č 
“Ano.Č 
“Omlouvam se, ze jsem te  do toho zatahla,Č rekla. “Mohla 
bych to ne jak napravit?Č 
Neruda se usadil za stul, rozsvıtil lampu, oprel se do kresla a 
pak se podıval na Samanthu. Me la oblec ená bılá bavlne ná 
kalhoty a bledemodrou bluzu. Rudá vlasy me la vzadu stazená 
do copu. 
“ Jenom si promluv s Bransonem a drz se dal od Centralnı 
rasy,Č odpove de l Neruda. “To je vsechno. Muzes to ude lat, 
nebo ne?Č 
“Ano, ale jak to prijmou ostatnı?Č 
“O ne  se nestarej,Č odpove de l Neruda. “Fifteenovy prıkazy - i 
kdyz mnohdy nepochopitelná ó se vzdy respektujı.Č 
“Budou mne nenavide t kvuli tomu, ze zustavam v projektu?Č 
“Ne, Ovsemze ne,Č odpove de l Neruda. “ Jsi dalnovidkou... 
specialistou. Kazdy v projektu vı, ze mas zvlastnı napojenı na 
tvurce c asovych schran, tak se tım netrap.Č 
“Dobra,Č rekla tise. “Ale jak vıme s jistotou, ze Centralnı rasa 
vytvorila c asová schrany?Č 
Neruda se cıtil, jakoby se jeho mysl prepnula na ne jakou 
vnitrnı frekvenci. Cıtil neviditelny prıboj, ktery ho jakoby tahl 
dal a dal z bezpec ı brehu. 
“Prosım, ve r mi a promluv si s Bransonem:Č 
Vytrhl ze sváho zapisnıku jeden list a zac al psat. 
 
“V prube hu nasledujıcıch dvou tydnu jsi pod dohledem Theca-
5. Nemohu s tebou o tom mluvit - v kancelari jsou ste nice - 
poslouchajı nas. Omlouvam se.Č 
 
Podal list Samante . Prolete la ho pohledem. Poznala vaznost svá 
situace a tvarı jı probleskl neklid. 
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“Tedy dobra,Č rekla. “Promluvım s Bransonem. De kuji za 
veskerou tvou pomoc.Č 
“Nenı zac .Č 
Postavila se. 
“Potrebuji s tebou mluvit,Č tise otvırala pusu na Nerudu. 
Neruda potrasl hlavou.  
“Nashledanou, Samantho.Č 
“ Jeste  jednou dıky,Č rekla. 
Z kancelare odesla zklamana svou nahlou ztratou svobody, ale 
spokojena, ze zustava v projektu a ze jı zustava jejı puvodnı 
pame Ř. 
 

* * * 
 
Probudilo ho zabusenı na dvere. Neruda se podıval na hodiny 
vedle postele, nebyl si jist, jestli se mu to pouze nezdalo. Byla 
jedna hodina po pulnoci a budık ho ujistil, ze skutec ne  bdı. 
Nastrazil intuici a snazil se zachytit, kdo to muze byt. 
Rychle si navlákl zupan a soural se ze schodu k hlavnım 
dverım. Za nimi vide l stın c ekajıcı postavy. 
“Samantho, slysım te ,Č hulakal. “Poc kej chvıli, nez vypnu 
alarm.Č 
Pak zmac kl ne kolik tlac ıtek a otevrel dvere. Objevila se 
polosılena Samanthina tvar. Oc i me la c ervená od plac e. 
“Co se stalo?Č zeptal se a pokynul jı, aby vstoupila. 
Vypadala, jakoby se –plne  zhroutila, hodila se mu kolem krku 
a zac ala plakat. Neruda stal a ze vsech sil se ji snazil uklidnit, 
zatımco koutkem oka prohlızel venkovnı okolı, jestli nemajı 
nezadoucı divaky. Zdalo se, ze je kolem klid a bezpec ı, takze 
zustal u vchodu a snazil se utisit jejı neovladatelná vzlykanı. 
“ Rekni mi, co se de je. Prosım.Č 
“Omlouvam se... omlouvam se, ze jsem k tobe  tak vrazila,Č 
rekla a pustila ho. Neruda odkrac el ke kreslu v obyvacım 
pokoji. 
“Mohu se na chvıli posadit?Č 
“Ovsem,Č rekl. “Das si ne co?Č 
“Snad kapesnık... nebo rade ji dva.Č 
“ Jiste , okamzik.Č 
Neruda odesel do kuchyne , vzal z krabice par kapesnıku a 
natoc il pohar vody. Kdyz se vratil do pokoje, Samantha sede la 
na kresle, strnule hlede la na strop a po tvarıch jı stákaly slzy. 
“Co se de je?Č zeptal se Neruda, podal jı kapesnıky a polozil 
pred nı na konferenc nı stolek sklenici. 
“Dıky,Č rekla a vysmrkala se. “Dnes v noci jsem me la 
navste vnıka.Č 
“Koho?Č zeptal se Neruda a otrepal se, jako po kofeinová 
davce. 
“Nez ti to reknu, nemas tady... ste nice, tedy, muzeme mluvit?Č 
“Ano, muzeme mluvit. Oni jiz ve dı, ze jsi zde.Č 
“Muze nas EITS snımat i u tebe doma?Č 
“Muze snımat tebe, mne ne.Č 
“ Rıkas, ze mam jiny implantat, nez ty?Č 
“Ten muj mi byl vsazen pred devatenacti lety, tehdy takova 
technologie nebyla k dispozici.Č 
“Ope t jsem problámem ja.Č Vypadala zcela sklıc ene . 
“Takze mohou slyset pouze to, co mluvım ja?Č 
Prikyvl. 
“ Jestli nemas nic proti, nez zac nes vyprave t, dovol, abych se 
prevlákl a ude lal kafe. Souhlasıs?Č 
“Ano, to by bylo dobrá. Zatım se dam trochu dohromady.Č 
Neruda postavil na kavu, prevlákl se do dzınsu a bıláho svetru 
a nasadil si svá Rolexky. Pak se oplachl studenou vodou a 
uc esal se. O pe t minut jiz prinasel kavu. 
“V podstate  je to kava bez kofeinu, nemusıs se obavat,Č rekl a 
podaval Samante  salek. 

“V podstate  bez kofeinu? Myslıs tım normalnı kavu, ze?Č 
nutila se k –sme vu. 
“Chte la jsi mi vyprave t o svych hostech...Č poznamenal, 
ignorujıc jejı poznamku a sedl si naproti nı. 
“ Je to v poradku? Jsi si jist?Č zeptala se. 
“Znam oblety EITS, je to v poradku... alespon prıstıch deset 
minut.Č 
“Ale rekl jsi, ze ve dı, ze jsem tady, jak to mohou ve de t, kdyz 
nad nami nenı EITS?Č 
“ACIO ma v systámu EITS k dispozici dvacet osm druzic, ale 
pouze deve t z nich obsahuje inovovanou technologii pro 
rezonanc nı vysılanı. Nejblizsı z te ch devıti satelitu je kolem 
deseti minut od bodu navazanı spojenı.Č 
“Co? Chci tım rıci jak... jak to vıs tak jiste ?Č 
“Mam fotografickou pame Ř, nevzpomınas?Č vysve tloval 
Neruda. 
“To musı byt hezká,Č zasmala se nervozne . 
“ Rekni mi, co se stalo, Samantho.Č 
Napila se kavy a dlouze povzdechla. 
“Dnes kolem devatá vec er jsem byla v loznici... cely den jsem 
byla v takovám nape tı, chte la jsem si ude lat ne jakou meditaci.Č 
Privrela oc i, jakoby ne co vide la na svá vnitrnı obrazovce. 
“ Jen co jsem zac ala a snazila jsem uvolnovat nape tı v te le, 
najednou mym te lem proniklo sve tlo... zelená a zlutá sve tlo. 
Vypadalo to, jako kdyz slunce zachazı za mrac no, kdy tebou 
prochazı a ty cıtıs ten rozdıl, ale vıs, ze puvodce stınu je 
daleko.Č 
Neruda prikyvl. 
“Vide la jsi to, nebo pouze cıtila uvnitr?Č 
“Vlastne  jsem to vide la i cıtila. To sve tlo bylo duve rne  znamá, 
ale taká jsem ve de la, ze prichazı z velká dalky. Sledovala jsem, 
jak pusobı na mou mysl. Bylo to velmi jemná a mırná.Č 
Samantha postavila salek a skrc ila nohy pod sebe. Oblic ej me la 
pone kud zc ervenaly a otekly. 
“A pak to sve tlo ne jak uchopilo mou mysl a zac alo mne 
ope tovne  napojovat.... na mou pame Ř.Č 
“ Jakym zpusobem?Č zeptal se Neruda a predklonil se. 
“To sve tlo bylo jako trubka... c i brana. Pusobilo jakoby 
magneticky a me la jsem dojem, ze buŽ jdu k nemu, anebo ona 
prichazı ke mne ...to presne  nevım...Č 
“Ona?Č zeptal se netrpe live  Neruda. 
“Byla to bytost,Č odpove de la. “ Inteligentnı...Č 
“Me la tvar?Č zeptal se Neruda. 
“To ani ne, ale cıtila jsem jejı prıtomnost a docela mne 
vylekala.Č 
“Proc ?Č 
“Nevım, ja... meditovala jsem mnohokrat jiz predtım a cıtila... 
c i vide la sve tla, ale jeste  jsem nikdy nevide la inteligentnı 
sve tlo.Č 
“ Jak inteligentnı?Č 
“Obnovilo má vzpomınky na dalnovidecká seance s Centralnı 
rasou.Č Samantha nechala ta slova chvıli viset ve vzduchu a 
usrkla si ze salku. “Vsechny má zazitky se mi zcela vybavily, 
znam je lápe, nez pred MRP.Č 
“ Jak?Č zeptal se Neruda a ve de l, ze vypada neve rıcne . 
“ Ja nevım jak, ale stalo se to. Vybavuji si vse tak, jakoby se to 
stalo pred chvılı. A jeste  ne co,Č rekla a nahle ztisila hlas. 
“Aktivovaly se mi veskerá zazitky s nimi, vc etne  toho, kdy 
jsem snımala vnitrek prvnı jeskyne  a... a drıve, kdy jsem 
ztratila ve domı, kdyz jsem se snazila komunikovat s navade cım 
zarızenım.Č 
“No a?Č 
“Vım vıce o planech tvurcu c asovych schran,Č rekla Samantha. 
“Ale nevım, jestli bych to me la ne komu rıct.Č 
“Proc ?Č 
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“Protoze Fifteen usiluje o má vzpomınky, ne-li o muj zivot,Č 
rekla a v oc ıch se jı objevily slzy. Utrela si koutky oc ı 
kapesnıkem. “O tom nemam zadná pochybnosti.Č 
“Proc  si to myslıs?Č 
“Protoze vım toho prılis a z ne jakáho duvodu do mne tvurci 
schrany ne co vlozili a pouzıvajı to, aby mne kontaktovali, 
nebo... aby mne aktivovali, abych provedla jistá ve ci.Č 
“Co?Č 
“Podıvej,Č zaseptala, “ rekl jsi, ze mame deset minut, nez nas 
vyhleda EITS. Jsem –plne  vystrasena. Nevım, komu mam 
ve rit... krome  tebe.Č 
“EITS dokaze snımat pouze tvuj hlas,Č rekl a pohládl na 
hodinky. “Budu se te  ptat a ty budes psat anebo jenom kyvat 
ano-ne. Souhlasıs?Č 
“Vıs, ze doma nemas dalsı ste nici?Č 
“ Jsem si jist.Č 
“Dobra. Reknu ti vse, ale pouze kdyz mi slıbıs, ze to zustane 
mezi nami. Souhlasıs?Č 
“Ano,Č odpove de l. 
Obyvak byl prostorny, v jednom rohu stalo krıdlo a za nım na 
zdi visel velky obraz. Opac námu konci mıstnosti dominoval 
velky krb. Neruda se postavil a zac al se prochazet obyvakem 
tam a zpe t a snazil se smysluplne  poskladat svá myslenky. 
Pak se zastavil a otoc il se k Samante . 
“Takze, to sve tlo tebou proniklo a obnovilo tvoje vzpomınky 
ohledne  c asová schrany, seancı s Centralnı rasou a navade cım 
zarızenım. Je to tak?Č 
Samantha prikyvla a vysmrkala se. 
“Bylo to, jako bys byla znovu napojena na vzdaleny zdroj, 
takze se ti zdalo, ze je to technologie nebo sıla, zastupujıcı 
tvurce c asová schrany?Č 
Samanthina tvar na chvıli znehybne la, opakujıc si v mysli 
Nerudovu otazku. Nakonec ope t prikyvla, ale zac ala hledat 
ne co na psanı. Neruda jı podal pero a poznamkovy blok. 
Rychle ne co napsala a podala papır Nerudovi.  
 
ěTo nebyla technologie ani sıla; byla to inteligence a me la 
zvla stnı ťkol aktivovat mou pame “.ň 
 
Neruda prikyvl.  
“Tedy tato inteligence te  pouze ope t napojila na tvá 
vzpomınky... ona... s tebou jinak nekomunikovala?Č 
Samantha se dıvala na Nerudu a prikyvla. 
“Nicmáne ,Č pokrac oval, “ tvá vzpomınky na navade cı zarızenı 
nejsou dotc eny a davajı ti ve tsı prehled o planech tvurcu 
schrany. Je to tak?Č 
Prikyvla. 
“Znas –c el c asovych schran?Č 
Potrasla hlavou, napsala ne co a podala to Nerudovi. Vzal papır 
a c etl ho hlasite  pri chuzi. 
 
ěNejsem si jista, ale nenı to zbran. Spıse to ma  co do c ine nı s 
pozvednutım ve domı planety.ň 
 
Otoc il se a podıval se prımo na Samanthu. 
“Vıs, jakym zpusobem?Č 
Zac ala psat. 
 
ěNevım to presne , ale te ch sedm c asovych schra n ne jakym 
zpu sobem sjednocuje formu a technologii, kterž pak 
pozveda vajı molekula rnı vibraci planety a vsech lidı na nı. Tato 
technologie upravuje strukturu DNK a to ne pouze lidskou, ale 
vseho z ivžho na planete . To vse bylo navrz eno za ťc elem, 
abychom byli nezjistitelnı mimozemskou civilizacı, ktera  se na s 
chysta  napadnout - myslım tım celou planetu!ň 
 
Neruda pri c tenı nepatrne  pohyboval rty.  

“Toto sve tlo, c ili inteligence, jak ho nazyvas, pochazı od 
Tvurcu c asová schrany?Č 
Samantha prikyvla. 
“A ty ses to dozve de la proto, ze ono aktivovalo tvá vzpomınky. 
Nebo je ne jaky jiny duvod?Č 
Ope k prikyvla a zac ala ne co psat. 
 
ěPredpokla da m, z e se to do mne implantovalo tehdy, kdyz  jsem 
vstoupila do kontaktu s nava de cım zarızenım, ale cıtila jsem, 
jako by to pricha zelo z nepredstavitelnž da lky. Byl to pocit 
ne c eho starobylžho a ve c nžho. Byl to pocit Boha.ň 
 
Jakmile Neruda doc etl, prikyvl.  
“Vıs, jak bychom mohli najıt dalsıch sest c asovych schran?Č 
Samantha prikyvla, ale pak potrasla rukou, jako by ne co ze 
vzduchu mazala. Pak bleskurychle napsala: 
 
ěNevım, jak najıt schra ny, ale vım, z e nejsme jedinı, kdo je 
najde.ň 
 
Kdyz si Neruda prec etl poznamku, jeho tvar vypadala 
bezradne .  
“Chysta se jeste  ne kdo ude lat ten objev?Č zeptal se Neruda 
prekvapene . 
“Ano,Č rekla a rukou si zakryla –sta jako by chte la zadrzet to 
slovo. Neruda jı naznac il, ze jejı neuvazena poznamka 
nezpusobı zadnou skodu. 
“Ty vıs kdo?Č 
Potrasla hlavou. 
“Ale jsi si zcela jista, ze to nebude ACIO?Č 
Prikyvla. 
Neruda si povzdechl a posadil se na zidli oproti Samante . 
“ Rıkas mi,Č zac al a prohrabl si rukou vlasy, “ ze vıs urc ite , ze 
ACIO neobjevı dalsıch sest c asovych schran, ale ze to bude 
ne kdo jiny. Je to tak?Č 
Prikyvla a jejı tvar jevila znamky frustrace z toho, ze nemuze 
mluvit. Ope t zac ala psat. 
 
ěTento objev byl pec live  napla nova n jako opakova nı objevu, 
ktery poprvž uc inili india ni z kmene Anasazi. Nase ťloha je 
velice du lez ita , ale je zde jeste  ne kdo, kdo zjistı, jakym 
zpu sobem najıt ostatnı c asovž schra ny. Nase ťloha - myslım 
tım ťlohu ACIO - je najıt jinž lidi, kterı na m pomohou objevit 
dalsıch sest schra n.ň 
 
Neruda ztratil trpe livost, postavil se za nı a c etl jı pres rameno. 
Kdyz dokonc ila poslednı slova, krac el zpe t ke svá zidli a 
zmatene  se na ni posadil. 
“Nikdy Fifteena nepresve dc ıme, aby umoznil tomuto objevu 
dostat se ven z ACIO,Č zanarıkal Neruda. “Nedovolı, aby se 
NSA dozve de la o tomto objevu cokoliv podstatnáho, nenecha o 
tom zverejnit nic v zadnám ve deckám c asopise. Vıs, kdo by 
mohl byt tım objevitelem?Č 
Samantha pokrc ila rameny. 
“Vıs, jestli to je osoba nebo organizace?Č zeptal se. 
Potrasla hlavou a –sty naznac ila: “ nejsem si jista.Č 
“Napis vysve tlenı, proc  jsi presve dc ena, ze dalsıch sest 
c asovych schran objevı ne kdo nebo ne jaka skupina mimo 
ACIO.Č 
Jakmile Neruda dopove de l, okamzite  zac ala psat. Nepretrzite  
psala asi minutu a pak podala papır Nerudovi. 
 
ěJedna z mych nejz ive jsıch vzpomınek se vztahuje k de vc eti - 
moz na  patna ct, c i sestna ctiletžmu, kterž je schopno najıt tyto 
schra ny a aktivovat je pomocı prostredku , jimz  nerozumım. Ma  
to co do c ine nı s jejı myslı. Ne co, s c ım se jiz  narodila. Ona 
pocha zı z Centra lnı rasy. Je jednou z pu vodnıch tvu rcu  z te chto 
schra n, ale teó z ije v lidskžm te le. Jejı tva r nezna m, ale ona je 
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jednou z te ch, kdo zprıstupnı tuto ve c. Nemyslım, z e by o svž 
ťloze jiz  ve de la. Musıme ji najıt, tım jsem si jista . Bez nı ty dalsı 
schra ny nikdy neobjevıme a bez te ch schra n tato technologie 
nikdy nebude fungovat, jak bylo zamysleno.ň 
 
Neruda c etl a pak vzhládl k Samante .  
“ Jak najdeme to de vc e?Č 
Samantha pokrc ila rameny. 
“Mas ne jaky napad?Č 
Potrasla hlavou, napsala poznamku a podala Nerudovi. 
 
ěJe to vse napla nova no. Stane se to, az  se informace o c asovž 
schra ne  dostanou ven. Kdyz  ono de vc e uslysı o tomto objevu, 
prihla sı se samo.ň 
 
TeŽ zase hlavou potrasl Neruda.  
“Neexistuje zpusob, jak by mohl tento objev vyjıt na dennı 
sve tlo. Sance, ze by s tım Fifteen souhlasil, je nulova. To se 
nestane. Je zde moznost, ze by to de vc e z tvych vzpomınek 
me lo vztah jeste  k ne c emu jinámu?Č 
Samantha potrasla hlavou a zamrac ila se nad podezrenım, ze 
by se mohla mylit. 
“Vysve tli mi ope t zdroj tohoto vide nı, c i vzpomınek.Č pozadal 
Neruda sedıc v kresle a popıjejıc kavu. 
Samantha zac ala okamzite  psat. 
 
ěByla to vize, ktera  byla zasazena do mž mysli nava de cım 
zarızenım, kdyz  jsme navstıvili prvnı jeskyni. Vide la jsem toto 
de vc e velice zretelne  a vypadalo zcela lidsky. Bylo mi rec eno, 
z e jejı duse je velice stara  a z e ona je jednım z pu vodnıch 
pla novac u  c asovych schra n. Ona by mohla byt tou, kdo aktivuje 
tento systžm. Potrebovali, aby se jeden z jejich architektu  vte lil 
do c love ka za ťc elem aktivace tohoto systžmu. Me la to byt 
vnitrnı pra ce. Tak mi to bylo sde leno.ň 
 
Neruda hledal spravna slova.  
“Ve rıs, ze tyto bytosti... tito tvurci c asovych schran... chte jı 
zverejnit tento objev... ude lat z ne j verejnou zalezitost?Č 
Souhlasne  prikyvla. 
“Ale nikde ve svá pame ti nevidıs, jak to zarıdı, ze?Č 
Samantha naznac ila rty slovo “ neČ a pomalu potrasla hlavou. 
“Mas ne jaká pone tı o tom, k jak vzdalená budoucnosti se tva 
vize vztahuje? Jestli jde o me sıce, roky, nebo desetiletı?Č 
Rychle ne co naskrabala a podala to Nerudovi. 
 
ěMe la jsem pocit, z e se jedna  o jeden, moz na  dva roky, ale 
nejsem si jista.ň 
 
“Poslouchej, Samantho. Mame velká dilema. Musım to 
vsechno oznamit Fifteenovi hned zıtra. Nemam jinou 
moznost...Č 
Samantha vyskoc ila a utıkala na druhou stranu mıstnosti. 
Vubec se nesnazila ukryt svuj hne v. Pak se otoc ila a krac ela 
zpe t k Nerudovi. Rty naznac ila slova: “Slıbil jsi, ze budes 
mlc et!Č 
“Vım,Č rekl, “ ale tehdy jsem si neuve domoval zavaznost celá 
situace. Lituji, Samantho, je mi to opravdu lıto, ale nemam 
jinou moznost.Č 
Samantha se posadila, vzala si pero a papır a psala jako 
muc ednık. 
 
ěJestliz e to reknes Fifteenovi, nejenz e mne vylouc ı z projektu, 
moz na  mne vyhodı i z ACIO. Slıbil jsi, z e to neprozradıs 
nikomu!ň 
 
“Samantho, v tomto prıpade  nemohu mlc et,Č rekl. “Vystavujes 
tım projekt, ba dokonce i ACIO velkámu bezpec nostnımu 

riziku. BuŽ ve rıs, ze ten objev bude publikovan a poskytnut 
vne jsımu sve tu, nebo tomu neve rıs. Neexistuje tretı moznost.Č 
Ope t zac ala psat, pak se zastavila a pak to preskrtla. Zavrela 
oc i a odevzdane  se zaklonila do ope radla zidle. Bylo vide t, jak 
se jı oblic ej zmatene  chve je. Slzy jı splyvaly z oc ı, ale presto 
zac ala psat a kapesnıkem si prube zne  otırala tvare. 
 
ěNechte la jsem to rıkat nikomu, nez  tobe . Zna m rizika, kterž na 
sebe beru, kdybych to sama pustila ven. Takovou odvahu 
nema m... Pouze ti rıka m, z e to vsechno neza lez ı na mne . 
Ve rım z e tvu rci sedmi c asovych schra n rıdı vsechny tyto 
uda losti. Jsem pouze posel, nestrılej po mne ! Potrebuji tvou 
pomoc, ochranu, radu. Cokoliv z toho mi mu z es poskytnout... 
pomoz mi, prosım!ň 
 
Podıval se na ni. Presto, ze byla rozrusena, jejı tvar nesla 
znamky kralovskáho postoje a puvabu, ktery ho pritahoval. 
Miloval ji jako sestru. Bylo to ne co zvlastnıho, co nemohl 
vysve tlit ani zaprıt. 
“ Jestlize chces, abych ti pomohl, nemuzes po mne  chtıt, abych 
lhal ve tvuj prospe ch. To nemohu ude lat.Č 
Samantha potrasla hlavou na znamenı souhlasu. Na tvari se jı 
objevil zablesk nade je. 
“ Jestlize reknu Fifteenovi pravdu, nası jedinou nade jı je, ze by 
byl presve dc en o tom, ze my dva nebudeme ti, kdo zverejnı ten 
objev. Jediny zpusob, jak ho o tom presve dc ıme je, ze nejdrıve 
o tom budeme presve dc eni my sami. Jak jsi na tom ty?Č 
Samantha na par okamihu znehybne la. Chvıli koukala na papır, 
jakoby si nebyla jista, co ma napsat. Pak zac ala: 
 
ěJsem presve dc ena, z e ne kdo ten objev zverejnı a jsem 
presve dc ena, z e to nebudu ja . To je vsechno, co ti k tomu 
mohu rıct.ň 
 
“Kdo? Kdo to tedy zverejnı?Č Zeptal se vaznym hlasem 
Neruda. “Nebude to McGavin. Urc ite  ne Fifteen. Musel by to 
byt ne jaky blazen. Nikdo jiny. A jestlize si to nechame pro 
sebe, musela bys to byt ty... nebo ja. A... a prave  jsi rekla, ze 
bys to neme la byt ty. Takze zustavam pouze ja...Č 
Samantha na ne ho zamavala, jakoby ho chte la zastavit. Ope t 
zac ala psat, porad rychleji a rychleji. 
 
ěMa m velice silny pocit, z e tento objev je neobyc ejne  du lez ity 
pro celou planetu, i kdyz  nemohu zdu vodnit, proc . Musı se to 
dostat ven. Jestliz e se tak nestane, nebudeme pripraveni na 
invazi mimozems“anu  v roce 2011. A co kdyz  ACIO z ne jakžho 
du vodu nebude moct vc as dokonc it svou obrannou zbran? Pak 
by toto mohla byt nase jedina  nade je. Ja  jsem ten posel, ktery 
prina sı toto poselstvı. Musıs mi v tom pomoct. Sama nedoka z i 
zme nit Fifteenu v na zor.ň 
 
Neruda si prec etl poznamku dvakrat, aby oddalil nutnost 
odpove di. Vide l pouze jedinou cestu a ta ho de sila. Necıtil se 
schopen bojovat proti sehranámu tymu Labyrinth Group. Musı 
utáct. Nenı jiná cesty. 
“Kdyz tohleto reknu Fifteenovi, pomyslı si, ze jsem blazen, 
kdyz obhajuji verejná odhalenı tohoto objevu pouze na zaklade  
tvá vize, bez ohledu na to, ze si te  cenı jako dalnovidku. Jedina 
pomoc, kterou ti mohu nabıdnout je, ze objasnım Fifteenovi 
tvuj zazitek a duvod tvá noc nı navste vy a odehraji celou tu ve c. 
To nam poskytne trochu c asu k dekodovanı ne jakáho materialu 
z optickáho disku. Mozna objevıme ne co, co by podporilo 
ve rohodnost tvá vize.Č 
Nez Neruda skonc il, Samantha zac ala psat. Pak mu prekvapive  
prudce hodila svou poznamku. Pak se postavila a zaseptala 
“ sbohemČ a krac ela ke dverım drıv, nez mohl Neruda 
zareagovat. Cetl jejı poznamku a jeho te lo se chve lo akordem 
obav. 



 82 

 
ěTakz e budu vypadat jako idiot. Zachova s si svou spolehlivost 
na ťkor tž mž. De kuji za vsechno, doufala jsem v ne co vıc.ň 
 
Na nohy ho postavil kvılivy zvuk pneumatik jejıho auta. 
Sledoval, jak odjızdı a na jeho srdce dopadla deprese, jakou 
nepocıtil jiz dlouho. Jeho rozhodnutı ho neuspokojovalo. 
Ve de l, ze by me l rano promluvit s Fifteenem a potreboval 
dukladne  promyslet, kolik toho rekne. 
Posbıral ze stolku salky a vyhodil kapesnıky, která Samantha 
pec live  ulozila na talırek. Porad na ne j dopadala jejı beznade j a 
strach. Cıtil se v pasti stejne  jako ona, mozna jeste  vıc, protoze 
on byl jedinym, kdo mohl zverejnit projekt Ancient Arrow. A 
ne kde hluboko v jeho srdci, pod vsım tım nepokojem cıtil, ze 
toto je jeho cesta a ze jeho zivot se neodvolatelne  zme nil. 
Zmac kl na telefonu knoflık “ volanıČ a uslysel nosny signal 
odposlechu, ktery mu prozradil, ze na ne j ope t nasadili Theca-
5. Nenavide l schopnosti, která mu predvade l Evans a jeho 
technologie. Pak si prohládl elektronickou postu. Me l zpravu 
od Davida o zasadnım prulomu, ktery se jim povedl ve 
vyzkumu optickáho disku. Cetl Davidovy poznamky znovu a 
znovu a do jeho duse pomalu pronikal paprsek sve tla. 
 
ěNasli jsme prıstupovy bod sesta vajıcı z maxima lne  dvaceti trı 
znaku  v ne c em, co vypada  jako padesa ti dvou znakova  
abeceda. Je to interaktivnı heslo. Jsme na dobrž ceste .ň 
 
Neruda se nemohl soustredit na tento objev, i kdyz cıtil urc itou 
–levu z toho, ze byl ude lan alespon maly pokrok. Byl schopen 
myslet pouze na Samanthu a na to, jakym zpusobem jejı 
informace poda Fifteenovi. Ve de l, ze Samantha je teŽ jeho 
nejve tsım neprıtelem a ze bude vseho schopna. Cıtil, ze on 
táme r taká.  
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Kapitola osma  

Svrchovana  jednota82 
 
š Prvotnı zdroj nenı projevenım83, ale spıs e vŘdomım, ktere 
obyva  vs echen cas, prostor, energii a hmotu; a stejnŘ tak 
vs echno, co nenı casem, prostorem, hmotou, ani energiı. Je to 
pouze vŘdomı, ktere sjednocuje vs echny stavy bytı do jednoho, 
jedineho Bytı. Toto Bytı je Prvotnım zdrojem. Je to rostoucı, 
rozpınajıcı se a nevysvŘtlitelne vŘdomı, ktere sestavuje 
kolektivnı zkus enost vs ech stavu bytı do souvisleho pla nu 
tvorby; expanze a kolonizace do sfery tvorenı a zahrnutı 
tvorenı do Zdrojove reality - prıbytku Prvotnıho zdroje. Toto 
Bytı je prostoupeno Vs ehomırem jako soucet zkus enostı v case 
a mimo-cas. Zas ifrovalo sama sebe do vs eho zivota jako 
vibrujıcı sıla, jenz je prima rnım kodem, ktery va s tvorı, jako 
kazdy nepatrny atom v kosmicke pavucinŘ84.ň 
 
Vyn atek z textu š Prima rnı kodň, dekodova no z komnaty c. 9 
Tvurcu krıdel 
 
Neruda hlede l do dlouhá chodby, ktera vedla k Fifteenove  
kancelari. Byla prazdna a osve tlena tlumenymi sve tly. Kdyz 
uslysel vytah sjızde jıcı ze slunec nı mıstnosti, táme r se roztrasl 
hruzou. Instinkt mu rıkal, aby ustoupil za roh chodby a c ekal. Z 
vytahu vystoupili Fifteen a Evans a Neruda se snazil 
vyrozume t o c em si povıdajı. 
“Takze je ti to jasná?Č zeptal se Fifteen. 
“Naprosto,Č odpove de l Evans. 
“Dobra, pak mne informuj o zme nach. Za chvıli mam s 
Jamissonem schuzku, projednam to s nım sam. Ty dbej pouze o 
Samanthu.Č 
Fifteen se vydal ke svá kancelari a pak se najednou zastavil. 
“Ach a mimochodem, kdyz doruc ıs tu zpravu, uc in tak s 
pochopenım. NasaŽ dlouhy oblic ej. Dobra?Č 
“Chapu,Č odpove de l Evans. 
“A jeste  pamatuj,Č dodal Fifteen, “Chci, abys to projednal 
osobne .Č 
“ Jenkins vı...Č 
“Ne, nevı,Č prerusil ho Fifteen. “Nikdo nevı, pouze ty a ja a 
chci, aby to tak zustalo. Jestlize budes muset vzıt Jenkinse na 
MRP, ude lej to. Ale chci to vsechno pod SL-14.Č 
“ Jak si prejes,Č rekl Evans. 
Evans krac el chodbou k Nerudovi. Neruda se schoval v 
zasedacı mıstnosti, aby ho nespatril. Z toho, co slysel, nebyl 
dvakrat moudry. Pravde podobne  jiz me li naplanovano, co 
provedou s nım a Samanthou. Z aludek se mu zac al zvedat, jako 
hejno motylu ve ve trná smrsti. 
Bylo porad jeste  brzy, kolem tretı hodiny rano. Pred hodinou 
poslal Fifteenovi email se znac kou “ dulezitáČ. Ten okamzite  
odpove de l a trval na schuzce v jeho kancelari ve tri hodiny 
rano. Pro Fifteena bylo typická, ze spanı nebylo jeho prioritou. 
Vypovıdalo to taká o tom, jakou vaznost priklada táto situaci. 
Neruda se pomalu a malem bolestne  pohnul sme rem ke 
kancelari. Dvere byly pootevrená a kancelar jasne  osve tlena. 
Neruda opatrne  zaklepal. 
“Dobrá rano, pane,Č Ani nezkousel zakryt –navu ve svám 
hlase. 
“PojŽ dal, Jamissone,Č rekl Fifteen a vzhládl od poc ıtac e. 
“PosaŽ se. Hned se ti budu ve novat.Č 
Neruda zkoumal Fifteenuv hlas, aby zjistil jakou ma naladu. 
Jediná, co slysel, bylo zklamanı a jeho intuice mu rıkala, ze to 
nenı –plne  nejlepsı. Posadil se pred Fifteenuv stul do c ernáho 

kozenáho kresla. Jeho vyrezavaná ope rky mu pripomne ly 
labutı sıji, stejne  krehkou a ohebnou. Fifteen vypnul poc ıtac . 
Tichy sum pevnáho disku ustal a mıstnost naplnilo ticho. Pak 
pohládl na Nerudu, uchopil jeho pohled a z jeho rtu vypadly 
pouze dve  slova, ale s definitivnı platnostı: 
“Vıme to.Č 
Neruda vypadal zmatene . Celo se mu krabatilo jako hladina 
rybnıka v prudkám poryvu ve tru. 
“Vıs, co tım myslım,Č rekl Fifteen, “ tak nekoukej na mne tak 
nevinne .Č 
Neruda byl zticha, nebyl si jist, jak reagovat. Fifteen se oprel v 
kresle a c ekal s trpe livostı rybare. 
“Myslıte Samantinu noc nı navste vu?Č zeptal se Neruda.  
Fifteen potrasl hlavou. 
“Vıme, co se stalo, kdyz byla u tebe. Vıme, o c em jste hovorili 
a vıme i o tom, o c em premyslıs i teŽ.Č 
“Mluvil jste se Samanthou?Č zeptal se Neruda a snazil se, aby 
to zne lo neurc ite . 
“Ano.Č 
Fifteen se zavrte l v kresle, aby odlehc il svym bolavym zadum. 
Spojil konec ky prstu, bylo to jeho obvyklá gesto kdyz me l 
ne koho na musce. 
Na má sestá narozeniny mne rodic e vzali do Barcelonská 
zoologická zahrady. Ukazovali zde ve stanu gorily. Me li jednu 
starsı, kolem dvacet pe t let, jmenovala se Tumba a byla atrakcı 
na vystavach po vıce nez dvacet let. Prohlasovali, ze Tumba 
strası lidi tım, jak lidsky se chova. Presne  to pritahovalo davy. 
Kdyz jsme prisli k jejı tlustá, ocelová kleci, prave  si 
vykonavala svou potrebu. Kdyz skonc ila s velkym 
uspokojenım ve tvari, zvedla svá vykaly a hazela je na 
kolemstojıcı lidi. Jejı poc ınanı bylo viditelne  zcela zame rná. 
Bohuzel, ne co dopadlo taká na saty a vlasy má matky.Č 
Neruda se pone kud predklonil, pritahovan zrıdkavym vhledem 
do Fifteenova de tstvı. 
“Otec se vztekal,Č pokrac oval Fifteen a usmıval se pri 
vzpomınkach. “Matka byla v rozpacıch. A ja... ja jsem se dobre 
bavil, dokud jsem v tatovych oc ıch nespatril vymluvná 
zablesky.Č 
Fifteen me l svá dlouhá, sedivá vlasy vyjimec ne  rozpuste ná a 
rukama si je zahladil za usi. 
“Matka navedla otce, aby si sel ste zovat ke sprave  zahrady. 
Poslali nas za reditelem a pak poslouchali jeho sahodlouhá 
omluvy. Kdyz se muj otec zeptal, proc  to gorila provedla, 
reditel mu vysve tlil, ze Tumba se tak zac al chovat pouze pred 
ne kolika tydny. Zrızenci zoologická zahrady z toho me li hruzu, 
protoze jejich hve zda doslova moc ila na svá dobrodince a 
neme li predstavu, jak ovlivnit Tumbovo chovanı. 
Otec byl nadanym technikem, ale nebyl schopen poradit 
personalu nic, co by jiz nebyli vyzkouseli. Jedinou moznostı 
bylo v urc itá vzdalenosti postavit zabrany z plexiskla a doufat, 
ze s tım Tumba prestane, kdyz uvidı, ze jeho poc ınanı nema 
kyzeny efekt. Ale on stejne  hazel vykaly dal a zrızenci museli 
plexiskla odstranit protoze c asem vypadala hrozne . Zbyla jim 
pouze jedina moznost. Zavrıt gorilu pred verejnostı. 
Reditel vysve tloval, ze pozval nejlepsı experty na gorily, ale 
nic nepomahalo. A tak rezignoval, zejmána pod vlivem 
matc ina vzhledu. Zeptal jsem se, co se stane s Tumbou. Reditel 
mi vysve tlil, ze bude dopraven do nová zoo do Afriky, blıze ke 
svámu puvodnımu domovu. Ta zahrada chte la vyme nit Tumbu 
za jinou gorilu. Bylo mi jasná, ze Tumba to de la proto, aby 
zme nil svuj domov. Aby zme nil cokoliv ve svám zivote . Aby 
byl sŘastny - jakoby dvacet pe t let ve stejná kleci bylo na ne j 
prılis.Č 
Fifteen spustil oc i “ na pul zerdiČ a uprel je na Nerudu.  
“Takze, prıteli, je to tvuj prıpad? Taky chces zme nu?Č 
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Neruda se snazil dıvat se Fifteenovi do oc ı, ale po chvilce 
musel sklopit zrak. Jeho prvnı slova zne la nemotorne , jako 
slova maláho zac ka. 
“Mam... ja... myslım, ze predpokladate, ze ve rım Samantinym 
zave rum. A nejsem si jist, z jakáho duvodu...Č 
“Nerıkal jsem nic o zave rech,Č prerusil ho Fifteen. “Ptal jsem 
se te , jestli potrebujes zme nu.Č Odmlc el se a pak dodal, 
“Ve rım, ze poznas, kdy uc inım zave r.Č 
Neruda se cıtil ztracen, jak v ne jakám neskutec nám snu, ktery 
jakoby neme l zcela pod svou kontrolou. Myslı mu vırily 
udalosti poslednıch trech dnu a prıbe h, ktery prave  slysel na ne j 
doláhal nejvıc. Ve de l, co Fifteen rıka. A taká ve de l, co chce 
slyset. 
“No,Č vysve tloval Neruda, “Nechci odejıt ani zme nit svá 
postavenı v ACIO. Jste pro mne jakoby muj tata a vy to vıte. 
Nemam zadná –mysly predhodit ten prıbe h novinarum, nebo 
komukoliv jinámu.Č 
“ Jsi si jist?Č 
“Naprosto,Č Neruda se pristihl, jak intenzivne  prikyvuje do 
ticha, která nastalo po jeho poslednım slove . 
Fifteen se postavil a krac el ke knihovne . O literarnıch 
pokladech, která tam me l ulozená ve de li pouze reditelá a hrstka 
jeho nejblizsıch. Stará rukopisy - mnohá z nich Neruda 
prekladal - vazaná ve skromnych kozenych vazbach hne dych a 
spinave  sedavych odstınu. Vytahl jednu z nejve tsıch knih a 
otevrel ji. Vyhledal v nı urc itá mısto a kdyz zac al c ıst, jeho oc i 
nabyly bazilisc ıho vyrazu. 
“Centralnı rasa je pozehnana Bozı totoznostı vstıpenou v ni 
stejne  silne , jako je c love k obdaren totoznostı zvırete, 
ponızenou sobectvım, tak neprekonatelnou, pokud se tyka 
neschopnosti pochopit sváho Stvoritele.Č 
Otoc il par stranek a pokrac oval: 
“Neexistuje zadna jina rasa tak vyspe la, jako je rasa lidskych 
archetypu, ktera je znama jako Centralnı rasa. I kdyz v nası 
galaxii nenı nikdo, kdo by je znal, je vsudyprıtomna a vsechen 
zivot v Galaxii je proniknut jejich kulturou a vizemi.Č 
Zavrel knihu a polozil ji na stul. Na jejı vazbe  trıslová barvy 
byl ozdobny zlaty napis “Nejvyssı kosmologie85Č. 
“Napsali to Corteanci, ale ty jsi to prelozil. Vzpomınas, bylo to 
pred pe tadvaceti lety, ze?Č 
Neruda mlc el, pouze chabe  pokyvoval hlavou. 
“Takze, muj drahy Jamissone, chces zme nu?Č 
Neruda couvl pred ne–prosnou metodou, kterou Fifteen 
pouzıval k tomu, aby vytahl na sve tlo to, co povazoval za 
dobre chrane ná a ukrytá. Byl vytrvaly jako malokdo. V tom 
spoc ıvala podstata jeho moci. Neruda naslouchal jeho 
hypnotickámu premlouvanı, jenz ho c inilo stale vıce 
zranitelnym. Polkl a pripomne l si, ze bojuje s nejbrilantne jsım 
mozkem na Zemi a ze zrovna teŽ nenı vhodny c as prokazovat 
se vyc erpanım c i ustrasenostı. 
“ Jak jsem jiz rekl, Fifteene, nehledam zadnou zme nu. Mate svá 
vlastnı duvody, proc  me  tımto zpusobem zkousıte, ale ujisŘuji 
vas, ze vase podezrenı je neopodstatne ná.Č 
“Uvidıme,Č zanotoval Fifteen. “Uvidıme velice brzy.Č 
“Cıtım se, jako ne kdo, kdo se dobrovolne  vydal inkvizici,Č rekl 
Neruda. “Neude lal jsem nic spatnáho, nez ze jsem chte l 
pomoct Samante . Nenı mou chybou, ze se kontaktovala s 
Centralnı rasou...Č 
“Ty nevıs, jestli to opravdu byl kontakt s Centralnı rasou,Č 
opravil ho Fifteen. “Porad nemame dukaz, kdo jsou. Sami sebe 
nazyvajı “Tvurci krıdelČ a ani nase databaze nemajı o tomto 
jmáne  jakoukoliv poznamku.Č 
“Ano, ale taká vıme, ze na Zemi zanechali radu technologiı, 
která jasne  dokazujı, ze jsou genetickymi opatrovnıky naseho 
druhu a snad i ve tsiny pozemská fauny. Kazdy jiny zave r z 
te chto faktu by bylo jejich poprenım, nemyslıte?Č 

TeŽ byla rada na Fifteenovi, aby odvratil zrak. Posadil se a 
prstem prochazel kozenou vazbu knihy, kterou me l na svám 
stole. 
“ Jamissone, uz v dobach, nez jsi prelozil tuto knihu, me l jsem s 
tebou velká plany. To jiste  vıs. Od svych sedmnacti let jsi byl 
predurc en k tomu, aby ses stal c lenem Labyrinth Group jako 
reditel Zvlastnıch projektu. Neuve domujes si ale, ze to nebyl 
konec ny plan tváho postupu.Č 
Tato Fifteenova poznamka zpusobila, ze se Neruda cıtil, jakoby 
se skvaril nad plameny neviditelnáho ohne . Nikdy si sam sebe 
nepredstavoval na Fifteenove  mıste . Neve de l, jestli to chce a 
taká jestli dokaze vykonavat natolik vazenou a slozitou funkci. 
Fifteen se mu zdal byt nenahraditelny. 
“Zda se ti to neuve ritelná, ze?Č usmıval se Fifteen. 
“Ne, zda se mi to nemozná.Č 
“Nejsi pred inkvizicı, jsi pod tlakem planu sváho postupu, 
ktery poc ıta s tebou, jako mym nastupcem.Č 
“Proc  mi to teŽ rıkate?Č zeptal se Neruda a jeho hlas byl 
najednou vzdaleny a odtazity. 
“Chci, abys ve de l, proc  tak pec live  zkoumam tvou c innost. Ne 
proto, ze bych byl tvuj odpurce. Jsem tva budoucnost,Č Fifteen 
se zaklonil a podıval se Nerudovi prımo do oc ı. “Potrebuji, 
abys byl na má strane , ne proti mne . Cıtım, ze te  zac ına ovladat 
mytologie... nebo... alespon soubor udalostı, která nejsou 
presne  tım, c ım se zdajı byt.Č 
Odmlc el se, oprel do ope rky kresla a c ekal, az Neruda ne co 
rekne. 
“Myslım, ze ode mne oc ekavate prılis mnoho,Č odpove de l 
Neruda. “Nejsem tım, kdo pujde ve vasich slápe jıch, nevım, 
jak bych mohl vást dal vyvoj BST... natoz samotnou ACIO. 
Proc  ja?Č 
“Protoze jsem si te  vybral,Č odpove de l Fifteen. “V tom mi 
musıs duve rovat.Č 
Neruda zjistil, ze nema na vybe r. A jestlize bylo ne co, c emu 
ve ril, byla to spravnost Fifteenovych rozhodnutı. 
“A co zbytek Labyrinth Group, souhlası s vami?Č 
“ Je to nase malá tajemstvı,Č rekl Fifteen. “Ve skutec nosti to 
nikdo nevı. Myslım, ze to tak bude lepsı. Nicmáne , ta skupina 
lidı ma takovou intuici, ze myslım, ze majı v tomto sme ru 
urc itá tusenı.Č 
“Skutec ne  si myslıte, ze Tvurci krıdel nejsou tım, c ım se zdajı 
byt?Č zeptal se Neruda, doufaje, ze alespon na chvıli svede 
rozhovor jinym sme rem. 
“ Jestlize ma Corteum pravdu, ve rım, ze Centralnı rasa nenı 
schopna podvodu,Č Fifteen hlede l na knihu a mluvil odme rene  
a prerusovane . “Ale my to s urc itostı nevıme.Č 
Fifteen se posadil a pravou rukou si masıroval spodnı c ast zad. 
“Neztracej ze zretele dalsı ve ci,Č dodal. “Ti takzvanı Tvurci 
krıdel by mohli byt odpadlıci uvnitr Centralnı rasy, nebo by 
mohli byt predstaviteli ume lá rasy z galaxie M51. Kdo to vı 
jiste ? Nenech se svást neznamem, kdyz skutec ny sve t potrebuje 
tvuj talent a tvá schopnosti. To je muj nazor, Jamissone.Č 
Neruda pozorne  poslouchal. Jeho mysl se vzpamatovala z 
poc atec nıho soku z Fifteenova odhalenı. 
“Co chcete, abych ude lal?Č 
“Chci, abys pracoval na projektu a soustredil se na desifrovanı 
optickáho disku. Mame vıce jak osm tisıc stranek informacı a 
pokud jsi c etl Daviduv email, vıs, ze jsme objevili prıstupovy 
bod k disku. Informace z ne j mohou byt podstatná pro nase 
pochopenı technologiı, která jsme privezli z c asová schrany. 
Ale potrebuji tvá soustrede nı a vedenı.Č 
“A co bude se Samanthou?Č zeptal se Neruda. 
Fifteen chvıli bubnoval prsty po stole a pak se podıval na 
hodinky. 
“Bude vylouc ena z projektu.Č 
“ U plne ?Č 
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“Ano.Č 
“Proc ?Č 
“Protoze predstavuje bezpec nostnı riziko,Č odpove de l Fifteen. 
“A proto, ze v nem pusobı zmatec ne ?Č 
“Ano.Č 
“Nebudeme jiz provade t dalnovidecká seance, ze?Č 
“Ne.Č 
Neruda sebral odvahu. 
“A zustane v ACIO?Č 
“ Jak jsem rekl, predstavuje bezpec nostnı riziko. Nechme to tak, 
prıteli.Č 
“Nemohu to nechat tak.Č 
“Proc ?Č 
“Protoze ve rım, ze je nası nejlepsı dalnovidkou a tato rasa - aŘ 
je to kdokoliv - se na ni napojila zpusobem, ktery nikdo z nas 
nechape. Podrobit ji radikalnı MRP a poslat ji buhvı kam... je 
ne toliko krutá a necitelná, ale taká hloupá.Č 
Neruda slozil ruce na prsou, pohládl ke stropu a dlouhym, 
protahlym vzdechem dal najevo svá znechucenı. Cıtil, jak mu 
do tvarı stoupa c erven, signalizujıc vztek, ktery nebyl schopen 
potlac it. Cıtil se odpove dny za jejı vypuzenı z ACIO a znal 
nasledky radikalnı restrukturalizace pame ti a programu 
premıste nı, ktery Samanthu c ekal. Uz nikdy vıce se 
nevzpamatuje. 
Vstal a dosel si do Fifteenovy lednice pro sodu. Potreboval se 
zchladit. Pres vsechno, co k Fifteenovi cıtil, ve de l, ze v táto 
bitve  vede. Horec ne  se snazil stanovit strategii dalsıho postupu, 
ktera by Samante  zachranila kuzi. 
“Obavate se, ze mne ne jak nakazı?Č 
“Bojım se pouze jediná ve ci, abys ji nemusel nasledovat do 
jejıho zapomne nı.Č 
Neruda se odmlc el a nez odpove de l, zhluboka se nadechl. 
“ Rıkate, ze Samantha bude zlikvidovana?Č 
“Ne.Č 
“Tedy o co presne  jde?Č Neruda se vratil ke svámu kreslu. 
“Zapomne nı je pouze metafora,Č vysve tloval Fifteen. “Nenı jiz 
c lenkou ACIO a ja si nemohu dovolit ztratit te , Jamissone. Je 
to tak prostá. Znas dulezitost nası prace. Nemusım ti rıkat, jak 
zivotne  dulezity jsi pro nase plany. Potrebujeme, abys byl 
razny a soustrede ny. Cesta, kterou si zvolila Samantha, i kdyz 
je politovanıhodna, nemusı se te  tykat. Je mlada a vnımava a 
nenı schopna ovladat svá vlastnı zajmy. Nede lej stejnou chybu. 
To je vsechno, co ti reknu.Č 
“Neme li bychom to de lat...Č mumlal Neruda. 
“Musıme to ude lat,Č vyrkl svuj ortel Fifteen. “Zaprısaham te , 
Jamissone, toto rozhodnutı je nezvratná, tedy nemarni muj c as 
jeho rozebıranım.Č 
“Kdo provede MRP?Č 
“David,Č Odpove de l Fifteen. “Evans mu bude asistovat.Č 
“Kdy?Č 
Fifteen se podıval na hodinky.  
“V prube hu nasledujıcı hodiny.Č 
Neruda si povzdechl. 
“Mohl bych s nı mluvit jeste  pred procedurou?Č 
“Proc ?Č 
“Ma informace, která mohou byt zivotne  dulezitá pro nase 
pochopenı –c elu c asová schrany a jejı technologiı. Chte l bych z 
nı dostat tolik, kolik bude mozná, nez bude pozde .Č 
“ Jak jsem ti jiz rekl, mluvili jsme s nı. Vıme vse, co vı.Č 
“Nerekla by vam vsechno.Č 
“Fifteen zvedl telefon a vytoc il c ıslo. 
“Davide, Posılam k vam Jamissona. Rekni Evansovi, ze bych 
byl rad, aby stravil chvıli se Samanthou, nez ji podrobıte 
MRP.Č Fifteen zakryl dlanı sluchatko a zaseptal sme rem k 
Nerudovi. 
“Kolik c asu budes potrebovat?Č 

“Dvacet minut?Č pokrc il Neruda rameny. 
“ Jamisson potrebuje kolem dvaceti minut,Č rekl Fifteen a 
prikyvoval ne c emu, co rıkal David. 
“Dobra, pak tedy ho hned posılam.Č Fifteen zlehka polozil 
telefon. 
“Evans prave  dorazil se Samanthou. Me l bys jıt hned.Č 
“Mam vase svolenı zustat s nı o samote ?Č 
“Proc  o samote ?Č 
“ Jestlize tam bude Evans, uzavre se,Č vysve tloval Neruda. “Ma 
vhledy, která potrebujeme a kdyz je teŽ z nı nedostaneme, 
ztratıme je navzdy.Č Neruda se postavil, jakoby Fifteen neme l 
jinou volbu. 
“Zavolam Evansovi.Č 
“Dıky.Č 
Fifteen obesel stul a vytahl k nemu ruku.  
“Rozumıme si?Č 
“Rozumıme,Č odpove de l Neruda a potrasl nabızenou pazı, 
jakoby uzavıral slozitá obchodnı jednanı. 
“Ach,Č dodal Fifteen, “ jenom jedinou ve c chci od tebe. Ten 
rozhovor mi nahrajes. Rozume l jsi?Č 
“To jsem predpokladal. Pouze nechci Evanse v mıstnosti.Č 
Fifteen prikyvl a doprovodil Nerudu ke dverım, poklepavajıc 
ho po rameni, jako otec sváho syna. 
“A pro tvou informaci, do duchodu se jeste  ale nechystam...Č 
Neruda se zasmal. “To je vyborná, protoze prıstıch dvacet let 
jeste  stejne  nebudu pripraven...Č 
Fifteen se znalecky usmal. 
“ Jsi pripraven vıce, nez si myslıs.Č 
Ope t si potrasli ruce a Neruda vysel z kancelare. Na ceste  do 
laboratore MRP svou mysl soustredil na Samanthu, jako 
laserovy paprsek. Chte l jı pomoct, ale nenapadalo ho nic, co by 
mohl ude lat bez porusenı vsech dohod, která prave  s Fifteenem 
uzavrel. Ne co mu rıkalo, ze dnes nebude spat... 
 

* * * 
 
Kdyz Neruda dorazil do laboratore, Evans si ho podezrıvave  
prome ril. 
“Hledas Samanthu?Č 
Neruda prikyvl. 
“ Je uvnitr,Č rekl Evans a ukazal tuzkou na zavrená dvere.  
Neruda si prohládl bezpec nostnı monitory a uvide l jejı 
rozmazany obraz, jak sedı u stolu s hlavou ve dlanıch. Hlede la 
na krabici s papırovymi kapesnıky. 
“Mas dvacet minut,Č pripomne l mu Evans a zmac kl knoflık na 
svych hodinkach. 
Neruda vesel tak tise, jak jenom mohl. Samantha ani 
nevzhládla. Porad hlede la pred sebe, jakoby ztratila zajem o 
sve t. 
Neruda jı polozil ruku na rameno a polıbil ji na tvare. Zacıtil na 
svych rtech slanou prıchuŘ slz.  
“Omlouvam se, Samantho.Č 
“Za co?Č 
Neruda vytahl zidli spod stolu a posadil se. Neve de l, jak jı 
odpove de t, ale byl rad, ze slysı jejı hlas. 
“ Jsi v poradku?Č 
Otoc ila se k nemu. Oc i me la oteklá a rudá, vlasy pocuchaná, 
jako spagety. 
“Nevım, co jsem. Cıtım se jako jehne  vedená na porazku, takze 
ne, nejsem v poradku. Cıtım se jako hovno. Ne, jako –plná 
hovno. Jako dokonalá hovno, tak se cıtım. Te sı mne, ze ses 
zeptal. A jak se mas ty?Č 
Neruda se oprel do zidle. Nevzpomınal si, ze by kdy vide l 
Samanthu rozzlobenou. Byla to jejı nova tvar, nikdy predtım 
nepoznana. Predstavoval si, jak se Evans sklebı ve vedlejsı 
mıstnosti. 
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“Myslım, ze tvuj popis sedı dokonale i na mne.Č 
“Hrajes mi tady kne ze ktery dava poslednı pomazanı?Č 
“Nikdo se nechysta umrıt,Č rekl Neruda duve rne . “ Z adal jsem 
Fifteena, abych s tebou mohl hovorit dvacet minut...Č 
“Ne, ty pouze chces z máho mozku dostat vsechny informace 
drıv, nez se stanu rostlinou. To je pravy duvod...nebo ne?Č 
Neruda sklopil oc i. Samantha se odvratila a vlozila si hlavu do 
dlanı. Vypadala unavene . 
“Samantho, mas pravdu, ale nemam na vybe r. Kdybych me l 
kouzelny proutek a mohl te  z táto situace dostat, ude lal bych to 
okamzite . Ale nemohu. Ale mohl bych zachranit c ast tvá 
pame ti, ktera muze pomoci tomuto projektu.Č 
“Pak mi rekni, jaká moznosti budu mıt po MRP? Budu z ACIO 
eskortovana do Timbuktu, anebo se vratım k projektu Ancient 
Arrow jako roztrzita dalnovidka? Co z toho mne c eka? A nelzi 
mi.Č 
“Nevım, kam se dostanes...Č povzdechl Neruda. “Ale do ACIO 
se nevratıs.Č 
“Dıky,Č zaseptala. 
“Co?Č 
“Dıky.Č 
“Za co?Č 
“ Z e se mnou jednas c estne .Č 
“Preji si, abych mohl ude lat vıc,Č ope t jı polozil ruku na 
rameno. 
“Co bude s mou rodinou? Chci tım rıci, vzpomenu si na ne ? 
Budu je sme t ope t vide t?Č 
“To nevım,Č rekl Neruda. “Nerekli mi, do jaká hloubky se 
proces povede.Č 
“ Je to nejte zsı - kdybych neme la vide t svou rodinu. Muzes mne 
ujistit, ze to neude lajı?Č 
“Mas má slovo, ze ude lam, co budu moct.Č 
Neruda stahl ruku a chvıli sede l zticha a snazil se usporadat svá 
myslenky. 
“Samantho, mam pouze patnact minut. Potreboval bych ve de t, 
jestli je ne co, cos mi nerekla a co by mohlo prispe t k rozluste nı 
odkazu c asová schrany.Č 
“Nahravajı nas?Č 
Neruda prikyvl. 
“Prineses tuzku a papır?Č poznamenala sarkasticky. 
Neruda potrasl hlavou a usmal se. 
“Co bys ude lal na mám mıste ?Č 
“ Sel bych odsud pryc , dokud by mne nezastrelili. Kladl bych 
odpor, dokud by mne nezlomili. Nikdy bych jim nedal nic 
pouzitelnáho. A proklel bych je tak, ze by se jiz nikdy 
nepodıvali do zrcadla bez pocitu viny.Č 
“De las ze cti ume nı, ze?Č usmala se. “Urc ite  vıs, ze to 
natac ejı?Č 
Neruda prikyvl a rty mu okraslil jemny –sme v. Ve de l, ze se 
pone kud predvadı, ale v podstate  to byla pravda. 
“Prehanım, ale ja bych si bez boje svou pame Ř vzıt nenechal.Č 
“ Jak mam s nimi bojovat?Č zaseptala a naklonila se blıze k 
Nerudovi.  
“Nechci v tobe  vzbudit falesná nade je. Nemohu nijak zvratit 
tvuj ortel. Jestlize vıs o ne c em, co by mohlo napomoct nasemu 
chapanı, nejlepsı bude, kdyz to pouziji ve tvuj prospe ch. Ale 
nejdrıv mi rekni, co to je.Č 
“Takze ja ti reknu ne co, co je pro projekt podstatná a co jeste  
nevıs. Ty to reknes Fifteenovi. Fifteen rekne, ouha, toto je 
velka ve c! Nechame ji v projektu - ne, povysıme ji na SL-10. 
To je tvuj navrh?Č 
Postupne  zvysovala hlas a z kazdáho slova bylo cıtit ironii. 
Neruda poprvá pocıtil beznade j jejı situace. Byly skoro c tyri 
hodiny rano. Oba byli unaveni. Samantha cıtila, ze ji opoustı 
jejı dusevnı zdravı, cıtila se jako c love k bez zachrannáho lana, 

ktery je chycen tekoucım pıskem. Nebyla schopna dále 
potlac ovat svou zlost a beznade j. 
“Ude lam vse, co pujde, abych to mezi tebou a Fifteenem 
urovnal, ale zatım nevım jak. Je velice vynalázavy. Prosım, 
Samantho, jestlize mas ne co, co by mohlo byt pro projekt 
uzitec ná, rekni mi to teŽ.Č 
“ Ja jiz do toho klubu nepatrım, takze jim na to kaslu. To je 
vsechno.Č 
“To je vsechno?Č 
“Myslım, ze kaslu –plne  na vsechny,Č rekla. 
“Podıvej, Samantho, snazım se ti pomoct, ale musıs mi ne co 
dat...Č 
“ Jediná, co vım, ze ty uz pro ACIO toho moc neude las...Č 
Neruda se podıval na hodinky. Cas se rapidne  kratil. 
“Kdo tedy ude la?Č 
“Podıvej, cenım si vse, co se pro mne snazıs ude lat. Opravdu. 
Ale to vse se stane tak, jak se to ma stat. Skutec ne  si myslıs, ze 
Fifteen, nebo ne kdo jiny z te ch, kdo jsou v tom zainteresovani, 
mohou na tom cokoliv zme nit? Mohla bych ti rıct vsechno co 
vım, ale tım by se nezme nilo ani to nejmensı. Ta ve c je 
grandioznı a bude se dıt presne  tak, jak to bylo naplanovano 
pred miliardami let.Č 
Samantha zvedla hlavu a oprela se dozadu, zırajıc do stropu. 
“Sıly, která tohleto rıdı nejsou lidskáho, ba dokonce ani 
mimozemskáho puvodu. Jsou stará, prvotnı, zakladnı... jsou 
podstatou zivota samotnáho. Byly v nas od poc atku. ACIO zije 
v sebeklamu, kdyz si myslı, ze muze pred Tvurci krıdel cokoliv 
ukryt, nebo utajit prozrazenı svych planu. Na to je prılis pozde . 
Pred tisıc dve  ste  lety se stalo ne co, co uvedlo vse do pohybu a 
nic to nezastavı.Č 
Podıvala se na Nerudu a rozhodne  dodala: “Nic.Č 
Na kovovy zvuk jejıho hlasu Neruda zvedl zrak a podıval se jı 
do oc ı. Na krku jı bylo vide t podlitiny, jakoby od husıho 
stıpnutı a celá te lo se jı traslo chladem. Byla v transu a Neruda 
me l neprıjemny pocit, ze jiz nemluvı se Samanthou. 
“Kdo jsi?Č zeptal se. 
Ne kdo, nebo ne co na ne j hlede lo ze Samantinych oc ı. 
“Vase technologie selze,Č rıkala nemotorne . “ je zalozena na 
iluzornosti vası fyziky a vasem omezenám chapanı kosmická 
jednoty. Zklame vas, pamatujte na nase slova.Č 
Neruda cıtil prıtomnost mocná, hruzu nahane jıcı bytosti. Cela 
mıstnost se naplnila mocnou elektrinou, na kuzi cıtil 
mravenc enı a vsechny chlupy na te le se mu najezily. 
Bytost, ktera pouzıvala Samantino te lo pokrac ovala a rty se jı 
pohybovaly skoro neznatelne . 
“To, co hledate, c emu ve rıte a co zadate, nenı nic mensıho, nez 
to, co jiz je v dokonalám stavu ve vasem nitru. A zatım co 
tento vas dokonaly aspekt je neviditelny vasimi smysly, je 
jedinym aspektem, ktery je pro nas viditelny. Nase smysly 
mohou ste zı registrovat vase zvırecı te lo a primitivnı lidskou 
mysl. Vidıme pouze vase jadro, vase esencialnı ve domı. Taká 
jste ne kdy to jadro letmo zahládli, ale vide li jste ho skrze c oc ky 
technologie a ne skrze organická, prirozená probuzenı. Proto 
vas to zavadı. Vase technologie ma kazy a nepochybne  vas 
zklame.Č 
Hlas se odmlc el a Neruda bojoval s myslenkou ne co rıct. 
Cokoliv to bylo, nechte l, aby to odeslo. Napadlo ho, ze by mu 
to mohlo odpove de t na jakoukoliv otazku. 
“Co ode mne chcete?Č donutil se k otazce. 
“Prejeme si tvá probuzenı. Chceme pouze to, aby jsi se 
probudil.Č 
“ Jak?Č 
“Nenı otazkou “ jakČ ale “ kdyČ.Č 
“Tedy, kdy?Č 
“Bude to brzy.Č 
“Brzy, budou to dny, tydny, me sıce, roky...Č 
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“Brzy, mame na mysli minuty.Č 
Samantha malem septala. Neruda si predstavoval, jak Evans 
pridava zvuk na monitoru odposlechu. Hlede l jı do oc ı ale 
necıtil jejı prıtomnost, jakoby odesla z mıstnosti. Hlavu me la v 
nepohodlnám –hlu polozenou na ope radle zidle a strnule na ne j 
hlede la. Krome  oc ı bylo jejı te lo jakoby bez zivota. 
“Nez odejdeme, pojŽ blız,Č narizoval hlas sotva slysitelnym 
sepotem. 
Predklonil se. 
“Blız. Vloz svá ucho na jejı rty.Č 
Neruda se premıstil tak, ze me l pravá ucho na jejıch rtech. 
Zavrel oc i a soustredil se celou svou pozornostı na slova, ktera 
vychazela ze Samantinych –st. 
“Pochazıme se samáho stredu bytı. Je to ono mısto vası 
mytologie, ale my jiz nejsme mytem. Jsme prvorozenı z vaseho 
druhu, tak starı, ze jsme byli vyvanuti z vasich vzpomınek. 
Obnovujeme svou prıtomnost ve vası rase, takze se seznamıte 
se svou budoucnostı. 
Vlozili jsme do tebe kod, ktery se aktivuje pomocı dvou slov: 
Svrchovana  jednota. Od teŽ jsi probuzen ke svámu poslanı a 
budes mu slouzit, i kdyz mu nebudes rozume t. Ten kod se teŽ 
aktivoval a jsi probuzen. Musıs odejıt. Musıs najıt de vc e, jejı 
jmáno je Lea. Zjevı se ti skrze jejı matku, Sarah. Musıs teŽ 
odejıt. O Samanthu se nestrachuj. Je v nası pác i zrovna tak, 
jako ty. Jdi a vezmi toto tajemstvı sebou.Č 
Dvere se nahle otevrely a vstoupil Evans zurive  kolem sebe 
zahajıc pohledem. 
“Co se de je?Č  
Neruda roztrzite  trhl hlavou a promluvil bez zavahanı. 
“Samantha potrebuje vodu. Ude lalo se jı spatne .Č 
Evans se okamzite  vratil s plastovou lahvı s vodou. 
“ Je moje, ale aŘ si ji necha.Č 
“Dıky,Č rekl Neruda, podal lahev Samante , ktera pomalu 
prichazela k sobe . Napila se a rozkaslala. 
Neruda ji chte l zvednout a polozit na luzko, ale ve de l, ze je pro 
ni prichystan jiny program. 
“ Je v poradku?Č zeptal se Evans. 
“Bude v poradku, za chvilku.Č 
“Fifteen te  chce vide t, nez odejdes,Č oznamil Evans, 
naznac ujıc, ze je c as, aby odesel. 
Neruda ve de l, ze Fifteen sledoval jeho schuzku se Samanthou 
na vnitrnım videokanalu. Bude ho vysetrovat, co mu Samantha 
poseptala v poslednıch chvılıch. Tajemstvı Fifteena 
znervoznovala vıc, nez cokoliv jináho. Neruda zpozoroval, ze 
se cıtı jinak. Ne jak duve rne ji. Ve de l, ze se v nem ne co zme nilo, 
ac  to nebyl schopen specifikovat. Byl to pocit, ze ma pravdu, 
nebo mozna to byl pocit, ze je na spravná strane . Najednou 
jakoby presne  ve de l, co potrebuje ude lat, trebaze neve de l, co 
by to me lo byt. 
Zachytil Evansuv pohled. 
“Dobre se o ni starej.Č 
Evans kyvl a nerekl nic, snazil se vypadat trpe live . Neruda se 
naklonil a polıbil Samanthu na tvare a zaseptal jı do ucha. 
“Budes v poradku. Mam te  rad.Č Prstem se jı ne zne , az 
milenecky dotkl tvare. Cıtil, jak jeho te lem proudı nova 
energie, az se mu roztrasly ruce. 
Samantha se usmıvala. Me la uvolne ny vyraz, drıve jsı 
roztrpc enı a zlost byla pryc . Rty naznac ila slova: 
“Taky te  mam rada.Č 
Neruda se otoc il k Evansovi.  
“ Jeste  jednou, dobre se o ni starej.Č 
“Neboj se,Č ujistil ho. “Rade ji bys me l jıt.Č 
Neruda se na ni naposled podıval, otoc il se a odesel. Me l 
stısne ny pocit, ze ji tak brzy neuvidı, jestli ji vubec kdy uvidı. 
Me l dojem, ze v jejım novám sve te  se jı nemuze nic stat. A 
stejne  tak jemu. 

 
* * * 

 
“PojŽ dal, Jamissone,Č rekl Fifteen. “Mozna by sis dal trochu 
kavy?Č 
“Vy mate kavu?Č zeptal se neduve rive . 
“Me l jsi te zkou noc,Č rekl Fifteen, Nerudovu otazku ignoroval 
a nalil mu salek silná, c erná kavy. “Tak co se tam de lo?Č 
“Dıval jste se?Č 
“Ano.Č 
“Pak jste slysel,Č odpove de l, “ Je k tomu malo co dodat.Č 
“Proc  jsi zac ınal s tou c astı, kdy jsem nemohl nic slyset?Č 
zeptal se Fifteen a podal mu salek parıcıho se napoje. 
“Ne jak jı prislo spatne , “ zac al Neruda, “ chte l jsem jı pomoct...Č 
“Nezac ınej s tım. Jestlize to ude las, budes toho hluboce 
litovat.Č 
Neruda se podıval Fifteenovi prımo do oc ı a poprvá me l pocit 
ze je rovnocennym souperem. Neme l strach a ve de l, ze to 
Fifteen zacıtil. 
“Co chcete slyset?Č rekl znechucene . “ Jestlize se po ne c em 
pıdıte, usetrıte nam spoustu c asu, kdyz mi reknete, co to je a ja 
vam reknu, co chcete slyset. Jsem z vasich podezrenı unaven.Č 
Fifteen se na ne j podıval tak, jako c love k, jehoz celozivotnı 
prıtel se nahle stal jeho protivnıkem. Neruda cıtil jeho pohled 
jako emocionalnı tlak v srdec nı oblasti. Napil se kavy a 
pripravil se, ve de l, ze by ho Fifteen mohl obvinit z drzosti. 
“V prube hu tak kratkáho rozhovoru jsi se velice zme nil,Č 
zpozoroval Fifteen. “ Jsi si jist, ze jsi pripraven na dusledky 
sváho jednanı?Č 
“Snad vıc, nez jste vy pripraven na to, co vam musım rıct.Č 
“Chovej se slusne  Jamissone. UjisŘuji te , ze nepotrebujes, 
abych se rozzlobil. Takze mi rekni, co se tam de lo. Ptam se te  
naposled.Č 
Neruda ve de l, ze to myslı vazne . Fifteen mohl za urc itych 
okolnostı pouzıt technologii, ktera umoznovala vytahnout 
informace z neochotnáho, nebo zapome tliváho c love ka. Ta 
technika byla neprıjemna, jejı podstatou byla agresivnı a 
potencialne  skodliva zkusenost. Neruda ji jeste  nevyzkousel, 
ale vsichni v Labyrinth Group ji znali a obavali se jı. Jejı 
nasledky byly c asto popisovany jako “ bublajıcı paranoia86Č a 
bylo potreba po nı podavat uklidnujıcı láky. 
“Slysel jste, co rıkala,Č odpove de l Neruda. “Nase technologie 
nas zklame. Rıkala, ze plan Tvurcu krıdel bude...Č 
“Poc kej! Jak dobre vıs, nezajıma mne to, co rekla! Zajıma mne 
rozhovor, ktery se odehral mezi tebou a tou bytostı, ktera ji 
posedla v poslednıch minutach. Vzpomınas? Ten, ktery se 
predstavil, jako my.Č 
Fifteen manipuloval klavesami na poc ıtac i a pak otoc il monitor 
tak, aby ho Neruda vide l. Na monitoru se objevil obraz jeho 
samáho s uchem u Samantinych rtu. 
“Nebylo slyset nic ani s plnym zesılenım a protoze jsi ve 
vyhledu, nemuzeme odec ıtat z jejı rtu. Chapej, ze jsem 
podezrıvavy a to tım vıc, c ım vıc se tomu támatu vyhybas. 
Pouze mi rekni pravdu. To jediná po tobe  chci a pak muzes jıt 
domu a odpoc inout si. Myslım, ze se vsichni potrebujeme 
trochu vyspat.Č 
“Nevım, kdo byla ta bytost. Opakovala v podstate  to, co jsem 
jiz rekl. Nase technologie nas zklame. Prevladne jejich plan. 
Ne co takováho. Evans to prerusil moc brzy. To je vsechno.Č 
Neruda se znovu napil, ve dom si toho, ze Fifteen zkouma rec  
jeho te la87. 
“Proc  se ti trese ruka?Č zeptal se Fifteen. 
“Energie tá bytosti byla –zasna. Elektromagnetická pole v 
mıstnosti muselo byt velice silná, i kdyz je ta mıstnost stıne na. 
Dostal jsem poradne  zabrat, jeste  nejsem v poradku.Č 
Neruda se zavrte l. 
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“Podıvejte, je mi to lıto, ze to znı tak blbe , ale mam opravdu o 
Samanthu starost a to, ze jı bude vymazana pame Ř mne velice 
stve. Navıc ta vase podezrenı... potrebuji c as, abych se s tım 
srovnal.Č 
“Dam ti par dnu, poc ınaje dneskem,Č navrhl Fifteen. 
“Ne, je treba pracovat na tom objevu, ktery uc inil David 
minulou noc. Chci s tım zac ıt hned.Č 
“Dobra. Mozna jsem na tebe v táto ve ci prılis tlac il,Č rekl 
Fifteen. “Omlouvam se. Ale prıste  buŽ pone kud vstrıcne jsı. 
Ve r mi. Pracoval jsem s tvym tatou.Č 
Neruda postavil salek na stul, odsunul zidli a rychle se postavil. 
Od zme ny tlaku krve se mu ude lalo spatne , takze se musel 
pridrzet rukou. 
“Cenım si vase pochopenı a vezmu si vasi radu k srdci.Č 
“Kterou?Č 
“Co?Č 
“Kterou radu si vezmes k srdci?Č zadal Fifteen jasnym a 
presnym hlasem. 
“Tu o ve tsı duve re. A abych byl vstrıcne jsı.Č 
“Dobra,Č poznamenal Fifteen. “Ale zvaz taká tu dalsı - vezmi 
si par dnu volna. Potrebujes to.Č 
Fifteen otoc il monitor do puvodnı pozice a zmac kl par klaves. 
“Preji ti prıjemny den, Jamissone. Informuj mne, pokud ne co 
rozlustıte. Budu zde cely den.Č 
“Urc ite  budu, pane,Č rekl Neruda. “ Jeste  jedna ve c. Cokoliv se 
stane se Samanthou, chte l bych vase slovo, ze po tom vsem 
bude mıt moznost stykat se s rodinou.Č 
“Slysel jsem tvou poznamku na videu. Mas má slovo.Č 
“Dıky,Č rekl Neruda. Krac el ke dverım a kdyz uchopil kliku, 
jeste  se otoc il.  
“Proc  mne tak silne  podezrıvate?Č 
“Podezrıvam kazdáho. Jsi mym poslednım terc em kvuli 
okolnostem, obklopujıcım tvou souc innost se Samanthou. Je 
zrejmá, ze ji ovladajı sıly, která nejsou moc naklone ny nası 
ve ci. Vım, jak je snadná nechat se svást sılami zme ny. ZvlasŘ, 
kdyz ta zme na prichazı od sil, jako je Centralnı rasa.Č 
“Takze ve rıte, ze postavili c asovou schranu?Č 
“ Je to nejprijatelne jsı hypotáza. Ale pamatuj si, Jamissone, 
Centralnı rasa, nebo ne kdo jiny, jsou to porad lidá. Starsı, snad 
o miliony let, ale ne nevyhnutelne  moudrejsı. Pamatuj na to.Č 
Neruda prikyvl.  
“Takze zkusenost nema takovou hodnotu?Č 
“To ne, je zatracene  dulezita, ale je tu taká duchaplnost a vasen 
a stovky dalsıch ve cı. Tu rasu nikdo nezna. Utkali jsme se s 
mnohem starsımi rasami nez nase, ale jsou o mnoho moudrejsı, 
nez my? Proste  majı vıce vyvinutou mozkovou kapacitu a 
schopnost skladat data, ale jsou jejich rozhodnutı neomylna? 
Ne!Č 
Fifteen se postavil a sundal svetr z ope radla zidle. Prehodil si 
ho pres ramena jako batoh. 
“Kvuli bezpec nosti si nemuzeme dovolit spoláhat na 
kohokoliv. Dovol, abych ti pripomne l, ze Corteanci, kterı majı 
vıce nez dvojnasobnou mozkovou kapacitu, teŽ musı 
v dusledku svá c innosti zıt na vlastnı planete  v podzemnıch 
me stech. Nenı to pouze ve cı inteligence, nebo zkusenostı. Je to 
vysledek souhry stovek prome nnych sme rem k jednomu cıli. A 
to je nas cıl. De lame to lápe, nez jakakoliv jina organizace na 
táto planete . Nemuzeme si dovolit, aby byli nasi nejlepsı lidá 
ovlivne ni romantickou predstavou, ze Centralnı rasa je nasım 
spasitelem. Nasım spasitelem budeme my sami. Nemyslım, ze 
by tady byla jina moznost.Č 
Z poc ıtac e se ozval zvuk prıchozı elektronická posty a Fifteen 
se na chvıli odmlc el. 
“ Jestlize je Samantha v ne jakám spojenı s Centralnı rasou a ta 
bytost, ktera s nı mluvila byla vskutku z Centralnı rasy, c i 
Tvurcu krıdel, jak se sami nazyvajı, pak se zdajı byt 

presve dc eni, ze jdeme spatnou cestou. Jak to mohou ve de t? 
Jenom si poloz tu otazku, Jamissone, jak to mohou ve de t?Č 
Neruda pokrc il rameny. Fifteen sahl pro svou aktovku a zavrel 
ji. 
“Vskutku muze byt pravda, ze zivot byl drıve nez Zeme  a ze jej 
zde zaseli mistri genetici, kterı jsou vlastne  totoznı s nami 
samotnymi, pouze o miliony let vyvinute jsı. Ale nezda se ti 
zvlastnı, ze se obracı na sluzebne  mladsı dalnovidku, aby ti 
pomocı nı septali do ucha a presve dc ili nas o dokonalosti jejich 
a marnosti nasich planu? Premyslej o tom prıste , kdyz ucıtıs 
jejich natlak ve ve domı. Muze na tom zaviset tvuj zivot.Č 
Neruda cıtil lstivost a klam Fifteenovych zave ru. Zasıval 
semena pochybnostı. Pouzıval skryty natlak. Doufal, ze jeho 
vyvoleny de dic couvne zpe t do rady. Neruda chapal Fifteenovu 
vıru v zivotaschopnost svá strategie, pouze jeho vnitrnı pocit 
byl odlisny. Naplnilo ho ve domı pevná jako zula, brilantnı a 
odhodlaná a zahalilo ho do svá ne–platnosti. 
“ Jdu s tebou,Č rekl Fifteen a vydal se za nım ke dverım. 
“ Jdu se podıvat, jestli je jeste  David v laboratori,Č odpove de l 
Neruda. “ Jsem zve davy na vysledky. Krome  toho, kava zabrala 
a neusnul bych, i kdyz jsem unaven.Č 
“Vratım se kolem jedenactá. Jestli budes moct, informuj mne.Č 
“Budu. Dobrou noc,Č rekl Neruda. 
“Dobrou noc.Č 
Neruda se vydal chodbou na opac nou stranu, nez Fifteen. 
Sledoval souzvuk jejich kroku nesoucı se prazdnou chodbou. 
Pak presunul svou pozornost na Samanthu, lezıcı v laboratori 
MRP, kde jı budou s chirurgickou preciznostı vynaty jejı 
vzpomınky. Majı v hrsti vsech te ch osmnact dnu a jsou to 
vzpomınky, která se nepodobajı zadnym jinym na táto planete . 
Zatımco c ekal na vytah do laboratore, opakoval si v mysli 
slova “ Svrchovana jednotaČ. Porad dokola, jako impulsnı 
generator, dokonale nalade ny na zdroj svá energie. Pokazdá, 
kdyz ta slova plula jeho myslı, cıtil hnacı sılu, ne co uvnitr sebe, 
zenoucı ho vstrıc zcela neznamámu osudu, kde ho c ekala dıvka 
jmánem Lea. Neve de l, jak by me l opustit ACIO, aby ji nasel. 
Jak se to muze stat? 
Usmal se pri vzpomınce na Fifteenovo vyprave nı o svám 
de tstvı. Mozna, ze Fifteen je daleko predvıdave jsı, nez se zda... 
 

* * * 
 
Kdyz Neruda dorazil do poc ıtac ová laboratore, vsiml si na 
svám planovacım kalendari ruc ne  psanou poznamku: 
 
ěJamissone, 
podıvej se na soubor AAP-1220. Najdes tam vse, co 
potrebujes. Posıla m Fifteenovi kopii. Vra tım se ve 14,00 hodin. 
Nech mi instrukce, zac nu na nich pracovat, jakmile se vra tım. 
Davidň 
 
Nerudovy ruce se ope t roztrasly. Zapadl do c ernáho kozenáho 
kresla a prohrabl si rukama vlasy. Laborator byla zcela 
prazdna. Zmac kl klavesu a c ekal, az se jeho monitor rozzarı 
svıtivym jasem sedá a modrá. Otevrel slozku projektu a 
pohodlne  se usadil. David a ZEMI nasli mozná resenı. Provedli 
prvnı, skutec ne  zasadnı prulom v procesu desifrovanı. Nalezli 
prıstupovy bod k disku. Byla to prvnı prılezitost prohlızet jeho 
obsah, tak starostlive  ukryty ve zlatám, kovovám povrchu. 
Jeho pozornost upoutalo virtualnı tlac ıtko na monitoru. Klepl 
na ne j mysı a na obrazovce se dala do pohybu Davidova tvar. 
 
ěAhoj, Jamissone, 
doufa m, z e to dostanes jako prvnı. Myslıme si, z e abeceda je 
namıchana  s hudebnım za znamem nebo matematikou, protoz e 
je tam hodne  znaku . 
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Mohlo by to byt tak, z e cela  abeceda ma  matematicky 
charakter. Dobrou zpra vou je, z e ma me prıstupovy bod a disk 
je plne  interaktivnı. Jsme presve dc enı, z e obsahuje ne co jako 
heslo, ale s padesa ti dve ma znaky trva  dlouho, nez  ZEMI najde 
vsechny kombinace. Nech mi instrukce. Od 23,00 be z ı 
genera tor hesel. Uvidıme se dnes odpoledne.ň 
 
Neruda nemohl potlac it vzrusenı. Vydal hlasity vykrik, ktery se 
ozyval po celá laboratori. Takze jsou te sne  pred nabouranım se 
do táto pokladnice. Cıtil to v kostech. Z euforie se probral na 
elektronická lupnutı. Jeden z monitoru se rozzaril a objevil se 
David. Byl zame stnan nasazovanım si “ postrojeČ, c ili 
nervováho bolometru. 
“Myslel jsem si, ze zde budes.Č rekl. 
“Prave  si prohlızım tvou zpravu. Je to velika novina.Č Rekl 
Neruda a pohládl na Davidovu tvar na obrazovce. “ Jak je 
Samante ?Č 
“Tak dobre, jak si jenom muzes predstavit. Spı a zotavuje se. 
Prave  ji sleduji - jejı vitalnı funkce jsou silná.Č 
“Muzes mne informovat o jejı rekonvalescenci?Č 
“ Z adny problám.Č 
David zapasil s nastavovanım nahlavnıch pasku ze skelná 
tkaniny. Byl oblec en v c ernám svetru s bılymi sıŘovymi liniemi 
na hrudi. 
“Mas ne jaká napady ohledne  strategie prıstupu?Č 
“Ani ne,Č odpove de l Neruda. “Myslıs, ze budeme mıt –spe ch s 
generatorem nahodnych znaku?Č 
“ Jestlize to je sme s, neboli kombinace jejich znaková sady, 
dostaneme to. Jedinym problámem se jevı c as. Muzeme 
vyzkouset deset na trinactou kombinacı za sekundu, ale 
prihlasovacı proces nas zpomaluje na polovinu. Pokud 
nebudeme mıt mimoradná ste stı, nenajdeme heslo ani za cely 
zivot.Č pokrc il rameny David a usmal se. 
“Kolik znaku ma mıt to heslo?Č 
“Myslıme si, ze dvacet tri, ale nevıme to jiste .Č 
“Takze, kdyz do okna hesla vlozıme spravnou kombinaci jejich 
znaku, jaky vysledek oc ekavas?Č 
“Dostaneme prekladovy index disku. Dobra zprava je, ze 
pokud to heslo zıskame, desifrovanı celáho textu je pak jiz 
otazkou jediná minuty. Ale to je pouze teorie.Č 
“Kolik hesel jsi jiz dosud vyzkousel?Č 
David privrel oc i.  
“Podle c asu to vypada na priblizne  3,65 na sestnactou hesel.Č 
“K c ertu! To je zatracene  malo,Č vrc el Neruda. 
“Mohli bychom mıt ste stı,Č usmal se David. 
“Mne nezajıma ste stı. Proc  presne  to trva tak dlouho?Č zeptal 
se Neruda zklamane . 
“Pracujeme s padesati tremi znaky...Č 
“Myslel jsem, ze jsi rıkal, ze te ch znaku je padesat dva?Č 
“To je, ale musıme poc ıtat s digitalnı mezerou, protoze nevıme, 
jestli tam jsou slozena slova.Č 
Neruda prikyvl drıv, nez David ukonc il ve tu. 
“Takze je zde dvacet tri poloh znaku a kazda z nich by mohla 
obsahovat jeden z padesati trı znaku. Je to astronomická c ıslo - 
urc ite  pres c tyricet desetinnych mıst.Č 
“Presny poc et kombinacı je 4,5535 krat deset na tricatou 
devatou,Č rekl David. “Dokonce i kdybychom pominuli 
relativne  pomalou rychlost zpracovanı dat disku, tedy za 
idealnıch podmınek, potrebujeme trilion trilionu let, abychom 
vyzkouseli vsechny kombinace.Č 
“To je jako definice nekonec na,Č rekl Neruda uzasle. “Davide, 
mas po ruce v databazi znaky z dvaceti trı komnat?Č 
“Ovsem?Č 
“Ale tyto jsi nevlozil do vypoc tu?Č 
“Ne.Č 

“ Jestlize bychom je vlozili, zıskame tak sedmdesat sest znaku, 
která by mohly prichazet pro vytvorenı hesla v –vahu.Č 
“Coz by nam pridalo k c ıslu dálky resenı vıce jak tricet nul.Č 
“Nemohu uve rit, ze by to ude lali,Č be doval Neruda. 
“Co?Č 
“Nemohu uve rit, ze by tak dumyslnym zpusobem znemoznili 
prıstup k jejich datum. Ne co jsme urc ite  prehládli.Č 
“Ano, ale jim se to nemusı zdat tak slozitá,Č tvrdil David. 
“Mozna taková vypoc ty de lajı be zne  v hlave . Kdo vı?Č 
“Ledaze by ve de li, ze disk najdeme a ze by predpokladali, ze 
my jedinı ho rozlustıme.Č Neruda najednou vyskoc il z kresla. 
“Davide, zkus teŽ ne co jináho. Zastav na chvıli generator 
nahodnych znaku.Č 
“Provedeno.Č 
“Dobra, sleduj mne. Nech generator aŘ pracuje pouze na 
prvnım znaku hesla.Č 
“Myslıs, abych aplikoval kazdy ze sedmdesati sesti znaku 
pouze na prvnı pozici hesla.Č 
“Presne  tak.Č 
“Ale,Č prohlasil za chvıli David. “Ne co mame, vydrz chvıli.Č 
David privrel oc i a zvolal. 
“To je ono. Mame to!Č 
“Co?Č zeptal se Neruda. 
“Objevili jsme prekladovy index.Č 
Neruda zaŘal ruce v pe sti.  
“Fantastická. Pro cely text?Č 
“Prave  to kontroluji. Vydrz chvıli.Č 
Davidova tvar se vyjasnila a zatvaril se lisacky.  
“Vıs co provedli?Č 
“Co?Č 
“Kazdou z dvaceti c tyr c astı odde lili vlastnım heslem. Prvnı 
pısmeno otvıra pouze prvnı c ast. Dıvam se na tri sta dvacet 
jedna stranek dokonalá anglic tiny. Me lo by se to za par sekund 
objevit na obrazovce.Č 
Neruda by rekl, ze David c te se zavrenymi oc ima88. O chvıli se 
text objevil na monitoru a oba dva byli uchvaceni neznamym 
spisem. V mıstnosti se rozhostilo delikatnı ticho, zatımco oba 
c etli to, co dalo tolik prace, aby to zıskali. 
 
Nazyvejte na s Tvu rci krıdel. Jsme vlastne  docela lidstı, proste  
budoucı verze va s samych. Lidž vaseho c asu takovı, jacı jsou, 
oc ividne  nejsou schopni nebo ochotni pochopit, z e budoucı 
verze jich samych by mohla vynalžzt lidstvo a zasıt jeho 
genetickou strukturu v celžm vesmıru, ve kteržm z ijı. Lidstvı je 
mnohem rozsırene jsı a vsudyprıtomna  z ivotnı forma, nez  si 
myslıte. Je to idea lnı nosic  duse a jeho forma je v tomto 
vesmıru tak be z na , jako je be z na  existence planet schopnych 
nžst z ivot a udrz ovat jej. 
 
Neruda hlede l na monitor a poprvá si uve domoval, jak je to 
neskutec na situace. Je dvanact pater pod zemı uprostred 
pustiny dvacet mil severne  od Palm Springs v Kalifornii a sedı 
pred monitorem nejrychlejsıho poc ıtac e na Zemi. Na obrazovce 
ma tri sta dvacet jedna stranek manifestu, napsanáho Centralnı 
rasou. Jediná, na co se zmohl, byl dotaz na Davida. 
“Dostali jsme se do prvnıho oddılu a do dalsıch ne?Č 
“Tak to vypada,Č zac al David, “ to heslo zprıstupnilo pouze 
prvnı oddıl. Vypada to tak, ze dalsı zprıstupnıme, kdyz 
pouzijeme dvouznaková heslo, tretı pomocı trıznakováho hesla 
a tak dale.Č 
“Zkusme to,Č rekl netrpe live  Neruda. “ Jestlize budeme mıt 
ste stı, snad se s otevrenım kazdáho dalsıho oddılu poc et znaku 
pro vypoc et snızı o jeden.Č 
David se naklonil k monitoru. 
“Rozumım. Druha c ast je rozluste na a davam ji teŽ na 
obrazovku. Tretı by me la byt asi za deset sekund.Č 
“Kolik oddılu otevreme, nez narazıme na c asovou bariáru?Č 
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“Kdyby se znakova sada neredukovala, zıskali bychom jeste  
dnes v noci devaty oddıl - jeho otevrenı zabere asi dvacet sedm 
minut. Desaty zabere jiz c trnact dnu. Jedenacty potrva jeden 
tisıc sto tricet jedna dnu, c ili kolem trech let. Dvanacty 
osmdesat pe t tisıc deve t set padesat sest dnu, c ili pres dve  ste  
let. Zbytek te  jiz urc ite  nezajıma,Č poznamenal David. 
“K c ertu, to nezıskame z disku ani polovinu informacı?Č 
“Pamatuj, poc ıtam s nejhorsım scánarem. Pri jedenactám 
oddılu muzeme mıt ste stı a najıt heslo do tydne. Nicmáne , 
poc et pravde podobnosti rıka, ze budeme schopni za cely nas 
zivot rozlustit pouze prvnıch jedenact komnat.Č 
“Nenı jina moznost?Č 
“ Z adna takova, se kterou bychom mohli v táto chvıli 
uvazovat,Č odpove de l David. 
Nerudu zaplavila vlna veselosti a nasledne  zklamanı. Znovu 
obratil svou pozornost k textu.  
 
Budova nı kultury je prvoradym za jmem Tvu rcu  krıdel, protoz e 
cha peme du lez itost jejıho vztahu ke sve tu ducha a kosmickž 
transformaci. Budova nı kultury spojuje predevsım hodnotu 
individualizmu s hodnotou jednoty. Tento z ivotnı cıl je urc en 
druhum, aby se vyvıjely, kde je to jenom moz nž, ve domy si svž 
ru znosti a vzezrenı a integrovaly se do soudrz nž, vsezahrnujıcı 
kultury. 
Lidstvo si velice preje takovou kulturu; globa lnı kulturu, ktera  
rozpozna va  a ocenuje svž za kladnı sloz ky89. Toto je jednım z 
prvotnıch du vodu , proc  se budou na Zemi v dvaca tžm stoletı 
tak rychle rozvıjet komunikac nı technologie. 
Globa lnı kultura se skrze tyto technologie rozvine mnohem 
rychleji. A skrze tuto globa lnı kulturu se lidstvo stane sta le 
citlive jsı k duchovnım dispozicım jednoty. Ne pouze jednoty 
uvnitr lidskych druhu , ale uvnitr vseho z ivota, ktery objıma  a v 
sobe  obsahuje lidskž druhy, kterž se rozsirujı do naseho sve ta - 
za kladu vesmıru. Lidstvo nenı pouze c a stı jednoduchž 
vza jemnž za vislosti, jako je naprıklad potravinovy rete zec, nebo 
ekosystžm. Jste c a stı kumulativnıho pozna nı Prvotnıho zdroje, 
pozna nı, dosaz enžho absorpcı z ivotnıch zkusenostı vsech 
vnımajıcıch z ivych forem uvnitr Velkžho vesmıru. Toto 
vseobjımajıcı pozna nı ochotne  sdılejı mezi sebou vsechny z ivž 
formy, ale je pochopitelnž pouze takovym nosic um dusı, kterı 
dosa hli schopnost vykroc it z omezenı c asu, aby vyja drily svž 
boz stvı. 
Jste c a stı nevyc ıslitelne  sloz itžho, lec  cıleve domžho 
kosmickžho organismu, oddanžho transformaci vyvıjejıcıch se 
z ivych forem tak, z e nosic e dusı dovedou pochopit a zhodnotit 
svž spojenı s celou kosmickou strukturou z ivota, z ijıcı v jednote  
s Prvotnım zdrojem. Toto je za kladnı systžm, ktery propojuje 
vsechny jinž systžmy ve Vsehomıru a je nejvyssım du vodem 
pro existenci z ivota. 
Kaz dy z va s je jako c a stec ka jedinž, impozantnı vlny, ktera  se 
pohybuje pora d dopredu, nesoucı se skrze univerza lnı 
spektrum z ivych forem a zkusenostı a ktera  se vracı zpe t na 
pobrez ı, kde vznikla. Energie tohoto systžmu je jako obrovsky 
trychtyr, ktery neomylne  stahuje vsechny druhy k Prvotnımu 
zdroji. Tento trychtyr vytva rı ohromnou hnacı sılu k jednote  a 
ope tovnžmu spojenı se s Prvotnım stvoritelem ve vyvoji druhu . 
Tyto druhy si ale nejsou ve domy toho, z e Prvotnı stvoritel je 
skryt za vrstvami lidskych, ande lskych, mimozemskych a 
kosmickych sil. Je ukryt tak hluboko, z e dokud nepadne 
poslednı za voj, nenı moz nž rozpoznat Jeho prıtomnost. 
Prvotnı stvoritel, c i Prvotnı zdroj, je ukryt ve va s, v kotli vaseho 
genetickžho sloz enı. Tam va s oc eka va . A my, staresinovž 
lidstvı, pricha zıme, abychom va m uka zali, jak osvobodit tento 
obraz - tuto nezame nitelnou vzpomınku na vase budoucı ja . Ta 
vzpomınka byla zaseta do vasich te l, nezjistitelna  vasimi smysly 
a prıstroji, ale je naprosto skutec na  a vase. Predkla da me va m 
tato slova, za nimiz  vsak je ukryt hlas. Za hlasem je mysl, 
kterou vasi psychologovž nazyvajı kolektivnı neve domı. Ale my 
va m rıka me, z e ono nenı neve domž - je to va s nejvnitrne jsı 
zdravy rozum, ktery vola  va s a tisıce takovych, jako jste vy, aby 
vykroc ili stejnym sme rem, jako dılo, kterž jsme zde zanechali. 

Slova, hudba, obrazy, symboly, definice, to jsou vsechno cesty, 
kterymi je moz no dotknout se tohoto nejvnitrne jsıho zdravžho 
rozumu Prvotnıho zdroje a proci“ovat tento sve t vaseho 
vlastnıho bezpec ı. Doufa me, z e uctıte tato slova svymi c iny a 
budete na sledovat nase vola nı k na vratu domu , do vaseho 
opravdovžho domova. 
 
Neruda prestal c ıst a podıval se na monitor s Davidovou tvarı. 
“ Cetl jsi to?Č 
“Ano.Č 
“Co na to rıkas?Č 
“Domnıvame se, ze ten –vod je dalsım dukazem, ze jde o 
mimozemskou inteligenci, ale neda se rıct, jestli jde o Centralnı 
rasu. Ac koli to je zajistá zajımavá c tenı. Mimochodem, prave  
jsme desifrovali osmy oddıl. Devaty bude hotov v prube hu 
dvaceti sesti minut.Č 
“Kolik stranek?Č 
“S osmou c astı to je dva tisıce osm set sedmnact stranek,Č 
odpove de l David. “Tiskneme je, ale zabere to dalsıch deset 
minut. Predpokladam, ze budes chtıt prvnı kopii.Č 
“Ano, de kuji.Č odpove de l Neruda. Nalistoval druhou stranu a 
pokrac oval ve c tenı. 
 
Instaloval jsme na Zemi obranny systžm ktery, kdyz  se uvede 
do chodu, bude napoma hat vası transformaci do novž dimenze, 
ktera  va s zneviditelnı pro ve tsinu vasich mocnych nepra tel, 
nepra tel, kterž v souc asnž dobe  vu bec nezna te. Objevıte tento 
systžm v pravy c as, ale napred musıte rozsırit tyto materia ly 
vsem obyvatelum Zeme . Zde jsou obsaz eny prekladovž indexy, 
kterž zajistı rychly a presny preklad do vsech jazyku  tžto 
planety. Tyto materia ly se musı rozsırit po vasich datovych 
sıtıch a jsou urc eny pro volnou distribuci aniz  by byl bra n zretel 
na na klady, geografickž podmınky, tradici, nebo systžm vıry. 
Vase planeta se blız ı k nebezpec nžmu stretu s ume lou rasou, 
ktera  ma  tendenci prevzıt kontrolu nad genetickymi kody, kterž 
tato planeta udrz ovala a kultivovala pres osm set milionu  let. 
Tento disk obsahuje materia ly, kterž nauc ı obyvatele Zeme , jak 
se pripravit na nezbytnž zme ny, kterž budou vyz adova ny za 
ťc elem pouz itı te chto technologiı pred rokem 2011, tedy 
predtım, nez  ona ume la  rasa prevezme vasi planetu a zotroc ı 
jejı obyvatele. 
Jsme si ve domi toho, z e tato slova mohou naha ne t strach a 
pochybnosti. Takž jsme si ve domi toho, z e jsou zde mnozı 
mocnı, kterı si nebudou pra t rozsirova nı te chto materia lu , 
oba vajıce se paniky a spolec enskych nepokoju . Nicmžne , 
jestliz e o nası neradostnž predpove di zapochybujete, nebudete 
dba t nasich varova nı a neude la te nic, bude to od va s zcela 
posetilž jedna nı. Doporuc ujeme va m, abyste pec live  studovali 
text, jenz  jsme va m zanechali. Ac koli je sloz en z pouhych slov, 
ta slova jsou katalyza torem dalsıho stupne  vaseho vyvoje. 
Stvorili jsme va s a tedy vloz ili jsme do vası genetickž stavby 
receptory, kterž mu z eme probudit k c innosti nasimi slovy, zvuky 
a symbolickymi obrazy. Kdyz  budete horlive  studovat nase 
materia ly a zaz ıvat je s otevrenou myslı, budete se me nit. V 
genetickžm smyslu va s vnitrek, subatoma rnı struktura se stane 
prizpu sobive jsı ke frekvencım energiı, kterž vyzarujı z 
nejvnitrne jsıho ja dra vesmıru. Tyto frekvence jsou nosic e 
novžho z ivota vaseho druhu. 
Technologie, kterž jsme zde zanechali, abyste je objevili, jsou 
schopny koordinovat tuto energii tak, z e transponuje vasi 
genetickou stavbu do existence ve vyssı dimenzi, existence, 
ktera  va s uc inı neviditelnymi pro vaseho staržho neprıtele - 
Anima90. Kdo je to Animus? Jsou to bezducha  stvorenı z vası 
noc nı mu ry. Byly doby, kdy vase planeta zaz ila jejich 
prıtomnost, ale bylo to ma lem pred tri sta miliony lety, kdy 
geneticka  stavba z ivych forem nebyla natolik rozvinuta a tolik 
z a doucı, nez  je dnes. Kdyz  se vra tı, nebudou tak netec nı, jako 
tehdy. Uvidı, z e nosic e dusı na vası planete  jsou hodny snahy o 
jejich zıska nı a podmane nı. 
Animus hleda  genetickž schra nky nasich druhu 91 protoz e si 
sami prejı sta t se nosic i dusı. Bojı se pouze jedinž ve ci: 
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vyhynutı. Toto je stimul, ktery je v pozadı jejich pa tra nı, aby se 
mohli krız it s druhy sluc itelnych nosic u  dusı, kterž takž majı 
genetickou stavbu, ktera  by podporila jejich skupinovy intelekt. 
Oba vajı se vlastnıho znic enı kvu li svž neschopnosti udrz et 
vibraci svrchovanž duse ve svych te lech. Nemohou nžst tuto 
frekvenci jako individualizovanou podstatu. Jsou schopni pouze 
nžst skupinovou mysl, ktera  je c inı zranitelnymi ke strachu z 
vyhynutı. A tento strach poha nı jejich dobyvatelskž a nihilistickž 
chova nı. 
Ma s pred sebou dilema, jak prinžst toto poselstvı vsem 
pozems“anum a to zpu sobem, ktery nepovede k zhroucenı 
socia lnıch struktur, ale spıse k vytvorenı novych, jenz  budou 
doplnovat ty sta vajıcı. Jedinž, co ti radıme je, abys c etl tyto 
materia ly a bude ti jasnž, jak to ude lat. Vybrali jsme tebe, abys 
vide l tato slova. O tom neme j z a dnych pochyb. Budou mnozı, 
kterı se budou snaz it zabra nit rozsırenı te chto materia lu , ale 
budoucnost vası planety za visı na tvž schopnosti najıt pomoc, 
kterou potrebujes, abys je dostal do pove domı verejnosti. Toto 
dılo nenı urc eno pro kaz džho. Je urc eno pro ty, kterı jej chte jı 
c ıst a budou to tito jednotlivci, kterı pretvorı struktury na vası 
planete  k prospe chu vsech jejı obyvatelu . Nenı to nic mensıho, 
nez  revoluce. Vyz aduje, abyste takž tak jednali. Pouze tvž oc i 
budou c ıst tato slova. Pamatuj si je dobre. Tımto jsi zmocne n. 
 
Neruda si promnul oc i. Me l neprıjemny pocit, jakoby ta slova 
byla urc ena pouze jemu. 
“Davide, c tes ten –vod?Č 
“Pracuji teŽ na zıskanı dalsıch c astı. Proc ?Č 
“Podıvej se na vytisk prvnı c asti a rekni mi, co vidıs na druhá 
strane .Č 
“Chvilic ku,Č odpove de l David.ČChces, abych to c etl hlasite ?Č 
“Ano.Č 
“Dobra,Č rekl David a odkaslal si, jakoby nacvic oval divadelnı 
kus. “ Z ivotnı principy Svrchovaná jednoty - to je nadpis. 
Bytostny model vyjadrenı je urc en ke zkoumanı novych polı 
vibracı...Č 
“O! Jak to je mozná, ze mas jiny text? 
“ Jak to myslıs?Č 
“Ma druha strana je –plne  jina. Jak je mozná, ze ji nemas 
stejnou...Č Neruda se zastavil v puli ve ty. Hlede l na monitor a 
text, ktery si jiz prec etl, byl najednou pryc  a byl nahrazen tım, 
ktery c etl David. Mysl se mu vyprazdnila. “ Jak je to mozná?Č 
rıkal si a potrasal hlavou. 
“Co?Č ptal se David. “Co se stalo?Č 
“ Cetl jsem text, ktery najednou zmizel. Nevytiskl se a ty jsi ho 
nec etl. Jakoby se druha strana vymazala.Č 
“ Jakoby ho chte li nabıdnout pouze jednem oc ım?Č 
“Presne  tak,Č vykrikl Neruda. “Ale jak to mohli ude lat?Č 
“Vydrz chvilku.Č David pracoval na ovladacım panelu. Byl to 
ZEMIho kontrolnı systám.  
“S poc ıtac em je vsechno v poradku. Vsechny funkce jsou 
normalnı. Jediná, co by to mohlo byt, ze program je navrzen 
tak, aby se vymazal sam ze zdrojováho souboru. V nasem 
systámu se nic neulozilo. Soustredili jsme se na otvıranı 
souboru a jejich tisk.Č 
“Ude lej to teŽ,Č narıdil Neruda. “Uloz vse, co mas a ope t to 
otevri.Č 
“Dobra,Č rekl David. “Ukladam vse do souboru: AAP OBSAH 
DISKU 1-19.Č 
“Druha strana je porad stejna?Č 
“Ano.Č 
“K c ertu.Č 
“Snad bys mohl zrekonstruovat text,Č navrhl David. 
“Pamatujes si ho, ze?Č 
“Ano, ovsem,Č Odpove de l Neruda, ale jiz premyslel, jak si ho 
ponechat pro sebe. V poslednıch osmi hodinach se prihodilo 
tolik ve cı, ze ho to presve dc ilo, ze se jeho sve t zme nil, jakoby 
po nem sahla giganticka ruka sebrala ho a postavila ho na nová 

jeviste . Nebyl jiz oddan ACIO, ale spıs zahadnym Tvurcum 
krıdel. Znepokojovalo ho, ze jeho loajalita se tak dramaticky 
zme nila, ale taká poznal, ze tvurci c asová schrany, pokud 
pochazeli z Centralnı rasy, nabızeli vsechny duvody ke zme ne . 
“Kdyz text zrekonstruujes do souboru, vlozım ho do puvodnıho 
textu druhá strany,Č nabıdl se David. 
“Davide, ude lam to rano. TeŽ jsem jiz hodne  unaven. Myslım, 
ze v noci si to prec tu a vybavım si text.Č 
“Dobra,Č odpove de l David. “Nez pujdes, vezmes si vytisk?Č 
“Ano, mas ho hotovy? 
“Zastav se, kdyz budes konc it a zatım ho pripravım.Č 
“Dıky.Č 
“Ach, jeste  jedna ve c,Č poznamenal David. “Prohlızel jsem tri 
sta dvacet jedna stranek prvnı c asti a nenı tam pouze text. 
Ve tsina je hudebnıch zaznamu a ne co, co se podoba 
programovámu kodu. Nevıme, jaky ma –c el, ale vypada 
srozumitelne  - pouze bude chvilku trvat nez ho prelozıme a pak 
sestavıme model programu. Pe t procent vytisku tvorı 
filosoficky text, dve  procenta je poezie, pe t procent 
matematiky, sedesat tri procent programováho kodu a dvacet 
dve  procenta hudby. Je to spıse takova zvlastnı sme s.Č 
“Nic pro samozvaná tvurce nová kultury,Č rekl Neruda s 
–sme vem. David mlc el. Neruda se vratil k textu, dychtivy c ıst 
vıce od toho hlasu, kterámu zac al duve rovat. V nadpisu uvide l 
znama slova. 
 
Zivotnı principy Svrchovanž jednoty 
Bytostny model vyja drenı92 je urc en ke zkouma nı novych polı 
vibracı biologickymi na stroji a k transformaci skrze proces 
objevova nı do novž ťrovne  pochopenı a vyja drenı se jako 
Svrchovana  jednota. Svrchovana  jednota je nejplne jsım 
vyja drenım modelu bytı uvnitr c asoprostorovych vesmıru  a 
nejpresne ji v te chto vesmırech dokazuje schopnosti a 
zpu sobilost Zdrojovž Inteligence. Toto je ťroven schopnostı, 
kterž byly ězasetyň do bytostnžho modelu vyja drenı, kdyz  byl 
poprvž zkoncipova n Prvotnım Zdrojem. 
Byli na Zemi takovı, kterı zaz ili mırny va nek z tžto mohutnž 
boure. Ne kterı to nazyvali Nanebevstoupenı, jinı tomu rıkali 
osvıcenı, vize, iluminace, nirva na a kosmickž ve domı. I kdyz  
tyto za z itky jsou hlubokž v lidskych me rıtcıch, jsou jenom 
prvnım zc erenım Svrchovanž jednoty, ktera  neusta le prohlubuje 
pozna nı adepta v dotyka nı se a probouzenı vzda lenych okraju  
jeho existence. Co ve tsina druhu  definuje jako ultima tnı 
blaz enost je pouze vjem, ktery vznika  sumem Svrchovanž 
jednoty k mezım jejich formy a pobızejıce je podıvat se dovnitr, 
ke svym existenc nım korenum a spojit se s touto beztvarou a 
neomezenou inteligencı, ktera  prostupuje vse. 
Za z itek transformace je vzda len lidskžmu dramatu mnohem 
vıce, nez  hve zdy na obloze jsou vzda leny doteku ze Zeme . 
Mu z ete pozorovat hve zdy svyma lidskyma oc ima, ale nikdy se 
jich nedotknete svyma rukama. Podobne , mu z ete nejasne  
predvıdat transformac nı zkusenost lidskym na strojem, ale nikdy 
ji tımto lidskym na strojem nezaz ijete. Je prıstupna  pouze skrze 
celistvost bytosti, protoz e pouze v tžto celistvosti mohou 
existovat Zdrojovž kody a jejich zbytkovž pu sobenı Zdrojovž 
reality. Vskutku, tato Jednota se zıska  pouze tehdy, jestliz e se 
individua lnı ve domı odde lı od c asu a je schopno nahlız et na 
svou existenci v bezc asovosti. 
Lidsky na stroj je nosic em duse, ktery obsahuje te lesnž, citovž a 
menta lnı aspekty lidskž bytosti a tyto se mohou uspora dat, aby 
spustily - jako metamorfozu - integraci identit formy do 
Svrchovanž jednoty. Toto je dalsı stupen vnıma nı pro model 
bytı. Tento stupen vjemu se aktivuje, kdyz  bytost formuje svou 
realitu z ivotnımi principy, kterž jsou symboly Zdrojovž reality, 
jako protiklad reality vne jsıho zdroje, ktery je sva za n s 
vyvojove -spasitelskym modelem existence. 
 
Neruda prestal c ıst. Vyraz v oc ıch sve dc il o jeho –divu. Cıtil, 
jak jeho mysl odhazuje pouta, ktera vlac ela dlouhou dobu. 
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Usiloval se c ıst dal, ale rapidne  mu ubyvalo sil. Ope t si 
promnul oc i. 
“Davide, vytiskl jsi jiz ten text?Č 
“Táme r.Č 
“Myslım, ze se sbalım a zbytek doc tu rano,Č rek Neruda 
unavenym hlasem.  
“Za par minut to mam hotová.Č 
“Dıky, zastavım se v pe t.Č 
Neruda silhal po monitoru, neschopen odolat pokusenı 
dozve de t se, co je v dalsım oddılu. 
 
Tyto z ivotnı principy93 jsou sablonou tvorby Zdrojovž 
inteligence. Jsou urc eny k vytva renı reality z perspektivy 
Svrchovanž jednoty a urychlujı jejı projev uvnitr vibrac nıch polı, 
kterž se tımto udrz ujı. Jsou podstatou, ktera  vytva rı prılez itosti 
pro zac lene nı identity, a“ uz  ve tvaru, nebo beztvarž. Jsou 
mosty, pomocı kterych lidsky na stroj - se vsemi svymi sloz kami 
- mu z e zaz ıt Svrchovane  celistvž vnıma nı Celku.  
Tak, jak se lidsky na stroj sta va  sta le citlive jsı ke Zdrojovž 
inteligenci, bude pritahova n k z ivotnım principum, kterž 
symbolicky vyjadrujı tvorivž principy prvotnı tvorby. Existuje 
siroky rozsah vyja drenı, jenz  mu z e zpu sobit transformac nı 
zkusenost Svrchovanž jednoty a osvobodit bytost z 
c asoprostorovych podmınek a zevnıho ovla da nı. Protoz e toto 
vyja drenı se mu z e me nit, za me r vyja drenı je ťplne  presne  
vymezen jako za me r rozpınat se do stavu integrace pomocı 
ne hoz  lidsky na stroj se sta va  vıc a vıce srovna n s perspektivou 
Svrchovanž jednoty. 
Jsou tri jednotlivž z ivotnı principy, kterž urychlujı transformac nı 
zkusenost a poma hajı srovnat lidsky na stroj s perspektivou 
Svrchovanž jednoty. Jsou to: 
1. Vztah k vesmıru skrze vde c nost 
2. Pozorova nı Zdroje ve vsech ve cech 
3. Zivenı z ivota 
Jestliz e jednotlivci uplatnujı tyto pravidla, jejich z ivotnı 
zkusenosti odhalujı hlubsı smysl jejich zda nlive  na hodnych 
uda lostı - v obecnych a takž v osobnıch souvislostech. 
 
Vztah k vesmıru skrze vde c nost 
Tento princip spoc ıva  v tom, z e Vesmır celku reprezentuje 
kolektivnı inteligenci, ktera  mu z e byt zosobne na jako jedina  
univerza lnı bytost. Z toho vyplyva , z e jsou pouze dve  bytosti v 
celžm vesmıru: jednotliva  bytost a univerza lnı bytost. Jako je 
jednotlivec vnımavy a s tendencı neusta le se prizpu sobovat 
novž informaci, tak je univerza lnı bytost - ktera  je dynamicka  a 
je z ivou matricı mocnych energiı a zkusenostı - spojita  a tak 
poznatelna , jako je poznatelna  osobnost a chova nı prıtele. 
Univerza lnı bytost je citliva  k jednotlivci, jeho vjemum a 
vyja drenı. Je jako sloz ita  mnohona sobna  osobnost, ktera  je 
impregnova na Zdrojovou inteligencı a reaguje na vjemy 
jednotlivce, jako louz e vody zrcadlı obraz, ktery ji zastinuje. 
Kaz dy c love k v lidskžm na stroji je vskutku ve svžm 
nejvnitrne jsım ja dru svrchovanou bytostı, ktera  mu z e pretvorit 
tento lidsky na stroj do na stroje Svrchovanž jednoty. Nicmžne , 
tato transformace je za visla  na tom, zda si ten jednotlivec 
vybere predstavovat obraz Svrchovanž jednoty v ězrcadleň 
Univerza lnı bytosti, nebo chce predstavovat mensı obraz ktery 
je pokrivenım jejıho skutec nžho stavu bytı. 
Tento proces je vyme nou podpu rnž energie z jednotlivce na 
Univerza lnı Bytost a tato energie nejlžpe pu sobı skrze uzna nı 
toho, jak dokonala  a presna  vyme na (tžto energie) se objevuje 
v kaz džm okamz iku z ivota. Jestliz e jednotlivec je si ve dom 
(nebo alespon ma  za jem na tom, aby si uve domil) toto, jak 
dokonale Univerza lnı Bytost podporuje svrchovanou realitu 
jednotlivce, je tam mocny a prirozeny smysl pro vde c nost, ktery 
proudı z jednotlivce do Univerza lnı Bytosti. Je to toto zrıdlo 
vde c nosti, kterž otvıra  kana l podpory z Univerza lnı Bytosti na 
jednotlivce a ustanovuje spolupra ci za ťc elem pretvorenı 
lidskžho na stroje ve vyja drenı Svrchovanž Jednoty. 
 
Neruda prestal c ıst a podıval se na hodinky. Cetl jiz podobná 
predstavy, ale cıtil, ze v te ch slovech bylo ne co podstatnáho, co 

vypadalo duve ryhodne , ne-li pravdive . Pamatoval si preklady 
textu z Cortea, která byly velice podobná. Podivil se nad 
skutec nostı, ze Tvurci krıdel jakoby jiz byli u zrodu 
filosofickych predstav Cortea. Mozna, ze tyto bytosti ze stredu 
vesmıru taká navstıvili jejich planetu - ac koliv se mu zdalo 
zvlastnı, ze by Corteanci me li byt geneticky spojeni s lidmi. 
“ Je to hotovo,Č prerusil ho Daviduv hlas. 
“Dıky,Č rekl Neruda neprıtomne , jako kdyby premyslel o 
ne c em jinám. 
“Takze, co si o tom vsem myslıs?Č vysetroval David. 
“ Je to vzrusujıcı, ale potrebuji vıce c asu, nez budu vynaset 
jakákoliv soudy.Č 
“Necham na svám stole vytisk prvnıch osmi oddılu. Ach a ten 
devaty bude hotov za dalsıch deset minut. Poc kas?Č 
“ Jiste , poc kam. Urc ite  se zde jeste  deset minut zdrzım. Nenı to 
zcela lehká c tenı.Č 
“Ani pro tebe?Č uchichtl se David. 
“ZvlasŘ pro mne.Č 
“Dam ti ve de t, kdyz to bude hotová,Č poznamenal David a 
zme nil ton hlasu. “Mame teorii tykajıcı se programovanı 
aplikacı.Č 
“Nenapınej,Č rekl Neruda. “ Jaka to je teorie?Č 
“Az dosud me la kazda z komnat podobná rozmıste nı dat. 
Urc ite  je to vzor. Ve tsinu dat tvorı programovy kod. Myslıme 
si, ze programovy kod je aktivac nı sekvencı pro technologie, 
nalezená v komnatach.Č 
“ Je preklad kodu vhodny pro ZEMIho?Č 
“To ne, ale myslım, ze ho dokazeme nabourat. I kdyz bude 
potreba trochu experimentovat. 
“Pomohlo by, kdybychom ve de li, jak ozivit jejich technologii.Č 
“Dobra,Č rekl David. “ ale kdybychom pochopili jejich 
programovacı jazyk, byli bychom to schopni urc it.Č 
“Mluvıs o bezdratovám prenosu kodu?Č 
“Snad. Ale zda se, ze v te chto textech je taká hudba, c i zvuky. 
Mozna ze ona je tım aktivatorem. Uvidıme - doufejme ze velmi 
brzo.Č 
“Ulozil jsi to vsechno pec live ? 
“Ano, alespon po osmou c ast.Č 
“ProveŽ hledanı vzajemnych zapisu.Č 
“ Z adna shoda.Č 
“Zatracene . Doufal jsem, ze budeme mıt ste stı.Č 
“ Jeste  ne co?Č 
“Ne, necham te  pracovat.Č 
Neruda si zajel rukama do vlasu a poskrabal se na krku. Te lo 
bylo vyc erpaná, ale mysl zpracovavala udalosti poslednıch osm 
hodin a text, ktery prave  prec etl. Rozhodl se, ze bude c ıst dale, 
nez David dokonc ı devatou c ast. 
 
Je to hlavne  vde c nost, ktera  ocenuje to, jak funguje vza jemny 
vztah jednotlivce a Univerza lnı Bytosti, ktery otevıra  lidsky 
na stroj k jeho spojenı se Svrchovanou bytostı a jejı moz nž 
transformaci do stavu vnıma nı a vyrazu Svrchovanž Jednoty. 
Vztah jednotlivce s Univerza lnı Bytostı je podstatny pro 
slechte nı a vychovu, protoz e to, vıce nez  cokoli jinžho, 
rozhoduje, jak jednotlivec prijıma  myria dy forem a manifestacı 
z ivota. 
Kdyz  jednotlivci prijımajı zme ny ve svrchovanž realite  jako 
me nıcı se osobu Univerza lnı Bytosti, z ijı v ve tsı harmonii s 
z ivotem samym. Zivot se sta va  vyme nou energie mezi 
jednotlivcem a Univerza lnı Bytostı, takz e je moz nž vyhra t bez 
soudu a bez zkousenı strachem. Toto je podstatny vyznam 
bezpodmınec nž la sky: zkusit z ivot ve vsech jeho projevech, 
jako jednotliva , sjednocena  inteligence, ktera  dokonale reaguje 
na vrhany obraz lidskžho na stroje. 
Je to z toho du vodu, z e kdyz  lidsky na stroj pla nuje vde c nost k 
Univerza lnı Bytosti, bez ohledu na pome ry c i podmınky, z ivot 
sta le vıc a vıce podporuje otvıra nı lidskžho na stroje, aktivuje 
jeho zdrojovž kody a z ije z ivot v ra mci syntžzy modelu 
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vyja drenı. Pocit vde c nosti, spojeny s menta lnım konceptem 
hodnocenı, je vyja dren jako neviditelna  zpra va ve vsech 
sme rech a ve vsech c asech. V tžto jednotlivž souvislosti 
vde c nost k Univerza lnı Bytosti je vedoucım motivem za vsemi 
formami vyja drenı, po kterych lidsky na stroj touz ı. 
Kaz dy dech, kaz dž slovo, kaz dy dotek, kaz da  myslenka, kaz da  
ve c, je soustrede na na vyja drenı tohoto smyslu pro vde c nost. 
Vde c nost, z e jednotlivec je svrchovany a podporova n 
Univerza lnı Bytostı, ktera  vyjadruje sebe pres vsechny formy a 
manifestace inteligence. To vse s jedinym cılem vytvorenı 
idea lnı skutec nosti aktivacı zdrojovych kodu  jednotlivce a 
preme ne  lidskžho na stroje a bytosti ve Svrchovanou Celistvost. 
Je to tato specificka  forma vde c nosti, ktera  zrychluje aktivaci 
zdrojovych kodu  a jejich prıznac nž schopnosti integrovat 
nesourodž sloz ky lidskžho na stroje a bytosti a pretvorit je ve 
stav vnıma nı a vyja drenı Svrchovanž Jednoty. 
Cas je jediny faktor, kterž deformuje toto jinak jasnž spojenı 
mezi jednotlivcem a Univerza lnı Bytostı. Cas zasahuje a vytva rı 
loz iska zoufalstvı, beznade je a opuste nosti. Nicmžne , jsou to 
pra ve  tato ěloz iskaň, ktera  c asto aktivujı zdrojovž kody bytosti a 
zakla dajı du ve rne jsı a harmonic te jsı vztah s Univerza lnı Bytostı. 
Cas vytva rı zkusenost odlouc enı a tato zkusenost vytva rı 
pochybnost o systžmu slusnosti a vseobjımajıcıho smyslu 
Univerza lnı Bytosti. A opac ne , strach vytva rı dojem, z e vesmır 
nenı zrcadlem, ale spıse chaotickou, vrtosivou energiı.  
Kdyz  je lidsky na stroj vyrovna n se Svrchovanou Jednotou a z ije 
v perspektive  rozvojovž reality, pritahuje to prirozeny stav 
harmonie. Toto nutne  neznamena , z e lidsky na stroj je mimo 
problžmu  c i nepohodlı, spıse to znamena  ve domı nedılnžho 
smyslu, kterym se z ivot projevuje. Jinymi slovy, prirozena  
harmonie pochopı, z e z ivotnı zkusenosti majı smysl pro 
rozsırenı vaseho rozsahu vyrovna nı se Svrchovanž jednote  a 
z e vase osobnı realita musı plynout z te chto vrstev 
mnohorozme rnžho vesmıru za ťc elem vytvorenı trvalž radosti a 
vnitrnıho mıru. 
Vde c nost je rozhodujıcım aspektem la sky, ktera  otevıra  lidsky 
na stroj k uzna nı role Univerza lnı Bytosti a predefinova nı jejıho 
ťc elu, jakoz to podpu rnžho rozsırenı svrchovanž reality spıse, 
nez -li vrtosivy za sah osudu nebo premrste nž reakce 
mechanickžho, izolovanžho vesmıru. Zrızenı vztahu s 
Univerza lnı Bytostı skrz vyron vde c nosti takž pritahuje z ivotnı 
zkusenost, ktera  ma  transformac nı charakter. Je to zkusenost, 
ktera  je bezvyhradne  odda na odhalenı nejhlubsıho smyslu 
z ivota a nejtva rne jsımu ťc elu. 
 
Nerudovy myslenková pochody prerusil Daviduv hlas. 
“ Jeste  porad c tes?Č 
“Ano. Proc ?Č 
“Mame pro tebe ne co.Č 
“Co to je?Č 
“V textu jsme objevili ne co na zpusob hypertextovych 
propojenı. Pro kazdy oddıl je zde ne co, jako vyznamovy 
slovnık. Posılam na obrazovku nová datová soubory. Klepni na 
jakákoliv nezvyklá slovo nebo frazi.Č 
Neruda presunul kursor na vyraz “Svrchovana jednotaČ a 
dvakrat klepl tlac ıtkem mysi. 
 
Svrchovana  jednota 
Svrchovana  Jednota je stav ve domı, pomocı ne hoz  bytost a 
vsechny jejı ru znž formy vyja drenı a vnıma nı jsou sjednocenž 
do ve domžho celku. Toto je stav ve domı, ke kteržmu se 
vsechny bytosti vyvıjejı a v urc itžm bode  kaz da  dosa hne stav 
transformace, ktery bytosti a jejımu na stroji (napr. lidsky na stroj) 
umoz nuje zakusit sta t se sjednocenym vyja drenım, kterž je 
srovna no a v harmonii se Zdrojovou Inteligencı. 
 
“To je ohromná,Č zvolal Neruda, spıs pro sebe. 
“Umoznuje to lápe pochopit text, to je jistá,Č poznamenal 
David. “Myslım, ze pobe zım domu a zdrımnu si. Mas na mne 
ne co, nez odejdu?Č 

“Ne, to mi stac ı. Myslım, ze pujdu s tebou. Vezmi sebou 
vytisk. Za dve  minuty se setkame u vytahu.Č 
“Dobra. A mimochodem, Samantha se vzbudila. Evans ji 
doprovazel ven z kanceları prave  pred chvılı. Uz se zotavila a 
vypada, ze je jı dobre.Č 
“Dıky, Davide. Ocenuji od tebe tu zpravu.Č 
“Rado se stalo. Odhlasuji se.Č 
Neruda sledoval, jak se barva ZEMIho monitoru me nı na 
tmave  sedou. Obratil svou pozornost zpe t k textu prvnıho 
oddılu a presunul kursor na vyraz “Zdrojova realitaČ. Okamzite  
se objevila definice. 
 
Zdrojova  realita 
Prvotnı Stvoritel existuje ve Zdrojovž Realite . Zdrojova  Realita 
je dimenze ve domı, ktera  se vz dy snaz ı sme rovat expanzi ve 
sme ru vyvoje ve domžho celku. Zdrojova  Realita se nacha zı 
vz dy v tžto sfžre dynamickž expanze. Je to moz no prirovnat k 
vnitrnı sva tosti Prvotnıho Stvoritele, anebo k inkuba toru 
kosmickž expanze. Nenı v nı z a dna  identita, jako mısto v c ase, 
protoz e je mimo c as i ne-c as. Je jako sev, spojujıcı ty dva 
stavy, dokonale neviditelna  a presto naprosto skutec na . 
 
Neruda se postavil, ve de l, ze musı jeste  vypnout poc ıtac  a 
sbalit se, kdyz ma odejıt s Davidem. Me l zvlastnı pocit v te le, 
jakoby zhubl a jeho te lo se prodlouzilo v máne  koordinovaná 
te lo mladá labute . Pri pomyslenı na Samanthu ho rozbolela 
hlava. Zdalo se mu, ze jeho sve t je v –plnám zmatku, ale jiz 
pocıtil klid, jakoby se octl uvnitr oka uraganu, zatımco kolem 
vladne neste stı a spousŘ. Najednou ho napadlo popovıdat si s 
Emily. 
Kdyz vypınal stropnı osve tlenı, povzdechl si. Cıtil se 
osamocen, mnohem vıc, nez kdykoliv predtım. Dokonce vıc, 
nez kdyz mu pred pe ti lety zemrela matka. Ve de l, ze 
nevyhnutne  musı utáct. Neme l jinou volbu, nez najıt tu dıvku 
Leu, ktera vlastnila klıc  k táto velkolepá hadance. Sıly, která 
jım vladly byly mocne jsı, nez jeho vlastnı vule. Cıtil, jak ho 
zenou do budoucnosti, ale jejich oblic eje zustavaly rozmazaná 
v nejasnám ohni transformace, ktera ho obklopovala. 
Usmal se do bezpec nostnıch kamer a vysel z laboratore. Jedna 
jeho c ast jiz premyslela o svobode , ktera ho vabila a o 
nebezpec ı, která ji nutne  doprovazelo. 
 
 

* * * * * * * * * * * * 
 
Konec prvnı c asti.
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Pu vodce materia lu  o Tvu rcıch 
krıdel 
U vod od Jamese 
Internetová sıdlo o Tvurcıch krıdel94 vyvolalo za poslednı dva 
roky mnozstvı reakcı, ale zadna z nich snad nenı tak vytrvala, 
jako patranı po jeho tvurci a duvodech, proc  zustava v 
anonymite . Zvu vas, abyste zkoumali materialy, uvedená na 
te chto internetovych strankach, máne  soustrede ni na jejich 
tvurce a jeho motivaci, ale o to vıce na to, jak tyto informace 
aplikovat do vaseho osobnıho zivota a umoznit jim rezonovat s 
vasım nejvnitrne jsım Ja. 
Jestlize si prec tete má odpove di na dotazy c lenu diskusnıho 
fora o Tvurcıch krıdel, zıskate prehled ohledne  máho –c elu a 
jestlize budete c ıst skutec ne  pozorne , pochopıte, proc  jsou tyto 
materialy taková, jaká jsou. V tomto kratkám –vodu se budu 
snazit poskytnout vam dodatec ny vhled do te chto materialu a 
jejich vyznamu. 
Be hem poslednıho stoletı souc asná systámy vıry spravne  
kladou duraz na lasku a obzvlaste  na lasku duchovnı, 
bezpodmınec nou a volne  sdılenou mezi vsemi lidmi bez ohledu 
na jejich mısto v socialnı strukture. Stejny cıl hlasali nejve tsı 
uc itelá lidstva, ale presto, laska zustava jednım z nejvıce 
nepochopenym pojmem lidstva. 
Laska je zakladnı c innost, ktera sama o sobe  nedostac uje k 
tomu, aby se bytosti svymi cıli a –c elem vyrovnali Prvotnımu 
zdroji, c i Bohu. I kdyz laska ma pri sjednocovanı lidstva a 
lác enı jeho sebetryznivych ran podstatnou funkci, je to poznanı 
a spravná pouzitı novych ve dnıch oboru, která lidská mysli 
odhalı lidskou dusi. Toto odhalenı privede lidstvo, jako 
kolektiv, k ve domámu prijetı cılu Prvotnıho zdroje. 
Chte l bych vas pozadat, abyste si na chvıli predstavili, ze 
existuje Nejvyssı Bytı, znamá, jako Prvotnı zdroj, ktery 
vytvoril nejenom vesmır experimentalnıho uc enı se a badanı, 
ale taká archetypickou zivotnı formu jako nosic  duse, aby 
osıdlila tento velky vesmır. Tento archetyp, je znamy jako 
Centralnı rasa nebo, jak je popsano v te chto materialech, jako 
Tvurci krıdel. 
Tvurci krıdel pochazı se samáho stredu velkáho vesmıru a majı 
nejlepsı znalosti o starobylych lidskych rasach a to kvuli svámu 
nesrovnatelne  delsımu obdobı vyvoje. Tvurci krıdel jsou 
nejstarsı rasou, jejız genetická koreny jsou humanoidnıho 
puvodu, jenz se rozhodli pode lit se o toto poznanı s obyvateli 
sirsıho vesmıru stejne , jako by to ude lal odpove dny staresina. 

Predstavte si, jakoby lidstvo, obyvajıcı zdanlive  izolovanou 
planetu, bylo c astı nesmırne  rozmanitá rodiny humanoidnıch 
zivych forem - ze kterych lidská druhy tvorı pouze nekonec ne  
malou c ast. Galaktická a intergalaktická rodiny existujı, ale ne 
vsechny druhy uvnitr te chto rodin si uve domujı svá vzajemná 
propojenı a konec ny cıl tohoto propojenı. 
Kdyz si to predstavıte, taká pochopıte, jak je snadná ztratit 
tento cıl ze zretele, protoze lidstvo ve nuje skoro vyhradnı 
pozornost pozemskym zalezitostem. Proto tedy Tvurci krıdel, 
jako ve domı spolec nıci Prvotnıho zdroje a spolutvoritelu 
lidstva, pripomınajı lidstvu jeho cıl a vzajemná propojenı, jako 
jeho predchudci, sdılejıc svá poznanı o Prvotnım zdroji. 
Zasadnı otazkou je - jak mohou Tvurci krıdel sdılet svá 
poznanı? 
Tvurci krıdel majı mnoho znaku Prvotnıho zdroje. I kdyz se to 
bude zdat zvlastnı, jsou schopni tvorit zivot. Jinymi slovy, majı 
poznanı, jak vytvaret, rozvıjet a vást celou rasu k pochopenı 
jejıho –c elu a vzajemnáho spojenı se sirsım vesmırem. 
Jak Tvurci krıdel komunikujı se svym stvorenım? Zasazujı svá 
poznanı do nitra sváho stvorenı a pak zajistı, aby se toto 
poznanı nasledne , pri vyvoji druhu, uvedlo do aktivity. Co 
muze uvást toto poznanı do aktivity? Zpoc atku je to –stnı 
uc enı, knihy, ume lecká vyjadrenı, osobnı zkusenosti; nasledne  
pak ve dy, metafyzika, zakodovaná datová toky a konec ne  pak 
Velky portal. 
Predstavte si sıri poznanı, která je schopno uspısit kolektivnı 
touhu druhu aby se o svá vlastnı vuli ztotoznily s misı a cıli 
Nejvyssıho bytı. Jaká poznanı muze dosahnout tohoto cıle? 
Tyto materialy o Tvurcıch krıdel jsou prıkladem takováho 
katalytickáho poznanı. 
Systámy vıry na zemi se zac ınajı me nit, predevsım na zaklade  
vysledku, která prinası modernı ve dy, predevsım fyzika 
elementarnıch c astic, molekularnı biologie. Tyto ve dy odhalujı 
struktury, která sjednocujı lidsky nastroj s Prvotnım zdrojem. 
Tvurci krıdel tyto struktury nazyvajı Navigatorem jednoty a 
lidá ho budou potrebovat ke sjednocenı se jako druhu. 
Jsem zde proto, abych napomohl tomuto objevu. Jestlize tyto 
materialy aplikujete ve svám zivote , jste tady za stejnym 
–c elem i vy. Zakony lasky zustavajı stejná, ale v tomto uc enı 
bude jejı prıtomnost máne  oc ividna, protoze tyto materialy se 
soustreŽujı na objev Navigatora jednoty. 
 
Vase cesta vas oc ekava. 
Z máho sve ta do Vaseho 
 
James

Jamesovy odpove di na ota zky 
z diskusnıho fora � prvnı c a st 

U vod 
Nasledujıcı otazky a odpove di se de lı na dve  c asti. Prvnı c ast je 
sestavena z materialu, pochazejıcıho z diskusnıho fora o 
Tvurcıch krıdel. Otazky, zaslaná na dománu wingmakers.com 
sesbıral webmaster Mark Hempel a zaslal je postou Jamesovi. 
Tyto odpove di tvorı soubor prvnıch odhalenı pochazejıcıch od 
puvodce, c i prekladatele vyprave nı o Tvurcıch krıdel, která 
byly zverejne ny v kve tnu, roku 2001. Druha c ast otazek 
pochazı z pozde jsı doby a byla zıskana stejnym zpusobem. 
Jejich –plnou verzi je mozno shládnout v diskusnı c asti 
internetovych stranek o Tvurcıch krıdel. 
�

Jamesovy odpovedi - C a st prvnı 
 

Ota zka c. 1: Ve tretım rozhovoru s Dr. Nerudou je uvedeno, 
ze existuje Cortea nska  technologie pro zvys ova nı fluidnı 
inteligence k ”nadlidskymň  moznostem, na ba zi 
ovlivnova nı funkcnıch shluku  uvnitr thalamokortika lnıho 
systúmu. Jakou funkci ma  tento shluk (elektrickou, 
biologickou) a jestli dajı materia ly Tvu rcu  krıdel (naprıklad 
hudba, obrazy, poezie) pouzıt tımto zpu sobem? 

U spe sne  jsi se dotkl citlivá slozky materialu o Tvurcıch krıdel. 
Prıbe h obsahuje scánare, která jsou smyslenym popisem 
skutec nych udalostı. Naprıklad, jak jsi poukazal, tretı interview 
odhaluje tyto funkc nı shluky ale technologie Cortea je 
vymyslenym popisem reality, tj., jakym zpusobem mohou tyto 
materialy stimulovat funkc nı shluky v jistych oblastech mozku 
tak, jak je to popsano ve filosofii Tvurcu krıdel. 
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Mozek je rozde len na oblasti a uvnitr te chto oblastı na 
podskupiny. Ne která podskupiny mezi sebou komunikujı vıce, 
nezli jiná a tyto se nazyvajı funkc nı shluky. Mozek je navrzen, 
s ruznymi okruhy, ze kterych souc asnı neurologová 
identifikovali pouze tri. Nazyvajı je konvergentnı, divergentnı 
a dozvukovy okruh. Funkc nı shluk muze mıt divergentnı 
okruh, ktery vede nervovou c innost do vzdalenych oblastı 
mozku, c i centralnı nervová soustavy. Mohou se zde tvorit 
smyslová informace (naprıklad zvuky, symboly a obrazy), co 
muze stimulovat doc asnou informaci prave  takováho funkc nıho 
shluku uvnitr thalamokortikalnıho systámu, ktery urychlı 
predtım jiz zminovanou zme nu ve domı. Jestli se tato zme na 
ve domı bude rovnat zvysenı fluidnı inteligence, zalezı na 
dalsıch faktorech.  
Nenı to jednoduchá dynamická jadro, ale spıs integralnı 
souc ast ve tsıho dynamickáho systámu, ktery napojuje 
jednotlivce ne jenom na jeho ve domı lidská duse, ale taká jeho 
genetickou mysl. Uvnitr thalamickáho komplexu existuje 
podskupina, ktera se jmenuje intralaminarnı jadro95. Neurony 
ILN extenzivne  prorustajı mozkovou kurou a nervove  propojujı 
vsechny kortikalnı c asti. Rozsirujı se z centralnı c asti kazdá 
poloviny mozku (thalamu) v toroidnım tvaru (tvar koblihy) a 
siroce ovlivnujı thalamicky systám. Aktivace ILN je 
vyznamnym klıc em k objevu Velkáho portalu. 
Hudba, obrazy a slovnı symbolika Tvurcu krıdel je navrzena 
tak, aby stimulovala oblast ILN, za –c elem povzbuzenı 
synchronizace lidskáho ve domı a genetická mysli. Vım, ze je 
to te zká pochopit, ale do dvaceti let se rozvine vyzkum te chto 
mozkovych funkcı, ktery prokaze, ze ILN je klıc ovym 
“ nastrojemČ pri synchronizaci ve domı lidská duse a 
jemnozrnáho ve domı genetická mysli a provede jejı nahlá 
zprıstupne nı. Uvnitr thalamokortikalnıho systámu ve dci 
objevili takzvaná sıŘová thalamická jadro96. Neurologová 
obecne  akceptujı skutec nost, ze NRT hraje zivotne  dulezitou 
roli pri rozvaznám rızenı proudu nervovych vzruchu mezi 
thalamem a mozkovou kurou. Nechapou ale, ze urc itá 
smyslová informace (sve telná frekvence, zvuková frekvence, 
rytmicka synchronizace, symbolická obrazy) mohou ovlivnovat 
zpusob, jakym systámy ILN a NRT spolupracujı pri tvorenı 
hybridnıho funkc nıho svazku, ktery prohlubuje fluidnı 
inteligenci a schopnost dosahovanı genetická mysli. Na tomto 
objevu se pracuje jiz dvacet let, ale stane se a Tvurci krıdel 
sehrajı v táto oblasti rozhodujıcı roli. 

Ota zka c. 2: Ma m dotaz, jestlize je jeden obraz pro kazdou 
komnatu a existuje 23 (24) komnat, odkud pocha zı ostatnı 
obrazy, atd.? 

Existuje sedm podpurnych zon, ze kterych prekladam, z jejich 
c asoprostorová dimenze, ktera je, lidsky rec eno, mimo lidskou 
–roven c asoprostorováho kontinua. Lokalita Ancient Arrow je 
jednou z te chto sedmi “ interdimenzionalnıchČ lokalit, ktera 
byla prelozena do lidskych pojmu (smyslovych informacı, 
která muze prijmout a zpracovat thalamokortikalnı systám) a 
distribuovana ruznymi formami (kompaktnı disky, internet, 
atd.). V prıpade  lokality Ancient Arrow je zde dvacet c tyri 
komnat, protoze to mısto se tyka genetická stavby neuro-
anatomická struktury. Lokalita je zasifrovana informacı, ktera 
je specificka pro genetiku, takze jejı stavba vypada jako 
jednoducha spirala s komnatami, obrazne  rec eno 
odpoc ıvajıcımi, c i prave  aktivovanymi proteinovymi shluky, 
která zme nı ve domı na sestismyslovou lidskou existenci. 
Druha c ast knihy, ktera bude vydana prıstı rok97, lápe vysve tlı 
dvacatou c tvrtou komnatu. Existuje taká filosoficky spis, ktery 
napomuze objasnit geneticky symbolismus lokality Ancient 
Arrow. A dale, obraz z dvacatá c tvrtá komnaty bude uvolne n 

koncem c ervence roku 200198, jako vyznamna c ast celá 
skladanky. 
Zbyvajıcıch sest lokalit ma odlisnou symbolickou strukturu, 
nez Ancient Arrow, i kdyz zde jsou jistá podobnosti. Vsechny 
jsou syntázou ume nı, hudby, poezie, jazyka, ve dy a filosofie, 
protoze to vse jsou vlastnosti podpurnych zon. Ne která lokality 
kladou ve tsı duraz na hudbu nebo ume nı, nez poezii c i ve du v 
zavislosti na symbolickám zame renı tá která podpurná zony. 
Vsechny podpurná zony spolec ne  pak odhalı nová zasadnı 
skutec nosti, která budou nezbytná pro objev Velkáho portalu. 
Kazdámu, kdo ma zajem dozve de t se vıc o strukture te chto 
lokalit, bych doporuc il prec ıst si tretı kapitolu knihy “Projekt 
Ancient ArrowČ a filosofii C tvrtá komnaty.  

Ota zka c. 3: Myslıs  si, ze inspiraci k vytvorenı tohoto mytu 
jsi dostal od nekoho, kdo je blızky Tvu rcu m krıdel, anebo 
jsi ho vytvoril jenom z dlouhú chvıle, ci nudy? 

Nebyl jsem inspirovan, abych vytvoril mytologii Tvurcu krıdel, 
byl jsem pove ren, abych vykonal tento zvlastnı –kol. K 
provedenı sváho zivotnıho –kolu, ktery je prirozenostı bytosti 
nikdo nepotrebuje inspiraci. Dale, nevytvoril jsem mytus, ale 
prelozil jsem podpurnou zonu do smyslováho datováho toku99, 
ktery je schopen uspısit proces probuzenı prirozenáho spojenı 
lidskáho thalamokortikalnıho systámu s genetickou myslı. Z e 
je to mytologie, rıkam pouze proto, ze musım ne jakym 
zpusobem sde lit, ze tento material nenı zcela skutec ny. 

Ota zka c. 4: Jsi proti Zeta Reticuli a Galaktickú federaci, 
mohou vu bec existovat? 

Nejsem proti nikomu a oni skutec ne  existujı.  
Pokud jde o Zeta Reticuli, jsou stejnı, jako vsechny slozitá 
humanoidnı druhy. Chovajı se ruznym zpusobem. Nenı mozno 
tyto druhy definovat jednostranne . Ne která frakce, nebo 
subkultury Zeta Retikulınu jsou lidem neprıjemnı, dle lidskych 
me rıtek. Ale pro svá chovanı majı svá vlastnı duvody, která 
chapu. Protoze jim rozumım, mohu c estne  prohlasit, ze i kdyz 
neschvaluji c i nectım jejich chovanı, nejsem proti nim, nemam 
je za nepratele. Ja je pouze nepodporuji a to otevrene  
priznavam mezi temi, ke kterym patrım. 
Pokud jde o Galaktickou federaci, tato organizace je urc itym 
hierarchickym velitelstvım a rızenım a i kdyz si vazım jejıho 
poslanı a podporuji jejı cıle, osobne  nejsem svazan jejımi 
pravidly ani nejsem c lenem jejı hierarchická struktury. 
Nicmáne , respektuji nazor Galaktická federace a starostlive  
bych zvazoval jejich navrhy, pokud by se tykaly máho 
osobnıho poslanı. 

Ota zka c. 5: Jsi ”Mistremň , jak nekdo prohlas uje? 

Je tak mnoho definic termınu “mistrČ, ze nemam v –myslu 
hodnotit, jestli jsem, nebo nejsem, bez toho abych vymezil, co 
to vubec mistr je. Jelikoz jsi svou otazku neopatril touto 
definicı, nemohu na ni odpove de t. Nicmáne , mohu vzıt na 
ve domı ducha tvá otazky, ktera by me la znıt: Kdo jsem? 
V tomto ohledu jsem to, co ty. Jsem multidimenzionalnı bytost, 
ktera zije souc asne  v sirokám spektru skutec nostı. Moje 
dominantnı realita je jina, nez tva. Vzhledem k tomuto rozdılu 
jsem schopen zpracovavat tuto lidskou realitu v jinám 
frekvenc nım pome ru, ktery mi umoznuje vnımat mimo 
trırozme rny “ povrchČ táto skutec nosti. 
Nasledkem táto schopnosti jsem schopen prekladat ume nı, 
hudbu, poezii, filozofii a ve decká vhledy z má dominantnı 
reality do vası. Takto jsem prelozil smyslova data, ktera uspısı 
budoucı objevy, která nove  definujı lidskou dusi. 
A teŽ se ptam, znamena to, ze jsem mistr? Ja pouze 
vykonavam tu funkci, pro kterou jsem byl stvoren, abych ji 
vykonaval. Vysledky osobnıho chovanı jsou vzdy srovnavany 
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s cıli vaseho vnitrnıho oc ekavanı a oc ekavanı vaseho okolı. 
Toto je typicky zpusob, jak jsme hodnoceni, nebo ne? 
Neexistuje me rıtko pro srovnanı krystalizovanáho a absolutne  
individualizovanáho –c elu ne koho, kdo pracuje v bezvadná 
shode  se svym zame rem. “MistriČ se vyskytujı v lidská manázi. 
Ne kterı jsou vynikajıcımi uc iteli, ale velice, velice malo jich 
uc ı, jak prejıt od dominantnı reality lidská mysli k dominantnı 
realite  lidská duse. Jeste  máne  jich uc ı, jak prejıt ke ve domı a 
funkc nosti stavu Svrchovaná jednoty. Mohu vam rıct jedno, 
neve rte zadnym prohlasenım, ale namısto toho zkoumejte 
dukladne  ovoce, která nese domne ly mistr a zjiste te, jak vas 
zmocnı, abyste se stali svymi vlastnımi uc iteli. 
Jestlize to zjistıte, pak jste nasli mistra, ktery je hoden vaseho 
c asu a –silı. 

Ota zka c. 6: Co si myslıs  o Komunikacnım zarızenı 
Kosmickú inteligence a o tom, ze jsme komunikovali s 
Tvu rci krıdel drıve, nez jsme vedeli o existenci materia lu , 
kterú jsi vytvoril? 

Tvurci krıdel jsou skutec nı. Jsou specializovane  vyskolenou 
frakcı Centralnı rasy, ktera se ve tsinou neinkarnuje do 
fyzickych te l. Jsou dukladne  popsani ve zverejne nám materialu 
o Tvurcıch krıdel. Tato c ast prıbe hu je prezentovana pravdive . 
Jmáno “Tvurci krıdelČ jsem stanovil ja, prekladem z jazyka, 
ktery se nesnadno preklada do lidskych pojmu a je to klıc ová 
slovo, která je urc eno k tomu, aby rezonovalo teŽ, nebo i v 
budoucnu s ve domım vybranych jedincu. 
Tvurci krıdel komunikujı s lidmi priblizne  jedenact tisıc let a 
pripravujı je na objev Velkáho portalu. Jsou schopni 
kontaktovat lidi jak za pomoci intervenc nıch technologiı, tak i 
bez nich. Poznate je podle rovnovahy, kterou vyjadrujı mezi 
ume nım, ve dou a filozofiı a stejne  tak mezi emocemi, myslı a 
dusı. SoustreŽujı se obzvlaste  na vycvik a podporu jednotlivcu, 
kterı pak slouzı objevu Velkáho portalu.  

Ota zka c. 7: Co myslıs , odkud pricha zı vs echny nas e 
mys lenky? 

Smyslova data spoustı myslenky. Porovnavanı c innostı a 
myslenek spoustı dalsı myslenky. Nová myslenky spoustı nová 
c innosti. Tento cyklus se opakuje ve stoupajıcı, rozsirujıcı se, 
nebo sestupná spirale. To je duvod, proc  je kvalita smyslovych 
dat tak dulezita. 

Ota zka c. 8: Jestlize je prıbeh o Tvu rcıch krıdel soucasne 
pravdou i fikcı, jak mame rozeznat, co je co? Jestlize je 
totoznost Tvu rcu  krıdel zcela verohodna  (pravdiva ), jak 
mu ze byt soucasne mytem (smys lenkou)? 

Budha uvadı: “Vsechna skutec nost je mytem. Mytus se ne kdy 
stava blizsı realite .Č Schopnost rozlisovanı bytosti je prımo 
–me rna jejı schopnosti urychlit svuj presun do stavu ve domı 
Svrchovaná jednoty. Takovy filozoficky systám, jako tento, 
vyzaduje vysokou schopnost rozlisovanı a proto tedy vyuc uje 
na vıcero –rovnıch souc asne  tım, ze mıcha pravdu s fikcı. 
Tento material nenı urc en pro slabomyslná a pro lına srdce. Je 
neobyc ejne  naroc ny na mnoha ruznych –rovnıch a rozlisovanı 
patrı mezi jednu z nich. Pouzıva znac ná mnozstvı informacı, 
zakodovanych do ume nı a hudby, která obchazı ve domou mysl. 
Takovym zpusobem nenı zapotrebı rozlisovanı. Nicmáne , 
prıbe h o Ancient Arrow je postaven skutec ne  jako fikce, 
zalozena na vhledu do skutec nych scánaru. 

Ota zka c. 9: Kdo, nebo co jsi Jamesi? Odkud zıska va s  tyto 
informace? 

V má dominantnı realite  jsem znamy pod jmánem Mahu Nahi. 
Jsem c lenem studijnı organizace, jejız koreny jsou velice stará, 
ale paradoxne  velice propojená s lidskou budoucnostı. Tato 
studijnı organizace se zabyva prepravou smyslovych datovych 

toku na Zemi, za –c elem urychlenı vyvoje vybranych jedincu 
prıstıch trech generacı tak, aby prinesli inovace na poli ve dy, 
ume nı a filozofie. Tyto inovace umoznı odhalenı a zalozenı 
Velkáho portalu na Zemi. 
Podobam se prekladateli, ktery “ prenasıČ jiz existujıcı 
podpurná zony na Zemi v podobe  srozumitelnych smyslovych 
datovych toku. Tento proud dat bude mıt souc asne  explicitnı a 
implicitnı obsah, na ktery budou inkarnujıcı se duse nalade ny, 
aby ho rozpoznaly. Tento material je probudı k matricım 
objevu, ktery byl koncepc ne  zakodovan do jejich DNK. Má 
informace ohledne  materialu Tvurcu krıdel se odvozujı od 
sedmi podpurnych zon, která vytvorila ta stejna studijnı 
organizace. Byl jsem –c asten navrhu te chto podpurnych zon a 
v dusledku toho pove ren, abych je prelozil do datovych proudu 
vhodnych pro lidsky nervovy systám, co vyzadovalo, abych se 
narodil do lidskáho te la. 

Ota zka c. 10: Existuje v Arizone rea lna  lokalita Tvu rcu  
krıdel (pocha zı odtud poezie, hudba, obrazy)? Je 
aktivova na jes te nektera  dals ı lokalita? Jestlize ano, jsou 
neda vnú objevy na jezeru Vostok dals ım mıstem Tvu rcu  
krıdel? A co Egypt - je Sa l za znamu  dals ım takovym 
mıstem? A co Uluru? 

Snad myslıs lokalitu Ancient Arrow v severnım Novám 
Mexiku? Je pravda, ze na kazdám kontinente  jsou fyzická 
lokality. Nicmáne , tato mısta vypadajı jinak, nez jsem je popsal 
v tomto prıbe hu. Castec ne  to de lam na poc est te chto 
posvatnych mıst, ale pove tsine  mne máne  zajıma popis 
skutec nych mıst nez presná vylıc enı sedmi podpurnych zon. 

Ota zka c. 11: Zjistıme nejakú telesnú, ci duchovnı zmeny v 
tele pri posloucha nı kompaktnıch disku  Tvu rcu  krıdel? 
Nebo je zjistı pouze nekterı lidú? 

Kazdy, kdo se ponorı do datovych toku Tvurcu krıdel, bude 
ovlivne n. Je to kvuli tomu, ze sve tlo a zvuk z obrazu a hudby 
bude pusobit na thalamokortikalnı systám a zpe tne , tento 
systám ma vliv na ve domı. Stupen ponorenı jednotlivce do 
datovych proudu urc uje jeho schopnost nastartovat tyto nová 
frekvence ve svám ve domı (Jako prıklad ve tsıho ponorenı viz 
filosofii C tvrtá komnaty). 
Zpoc atku muze jednotlivec zaznamenat potıze, jako naprıklad 
“ c iste nıČ staráho, která je nutná pro prizpusobenı novym 
frekvencım, ale pak kdyz jedinec postupuje a dostava se za tyto 
procesy, bude odme ne n novym smyslem pro rovnovahu, 
expanzı ve domı a co je nejdulezite jsı, novym myslenkovym 
proudem, ktery pochazı ze smyslováho datováho toku Tvurcu 
krıdel. Tyto nová myslenky vytvarı nová, tvorivá c innosti a 
udalostnı rete zce, která vedou k tomu, ze se zac ına viditelne  
projevovat –c el bytı. 

Ota zka c. 12: Jaka  je nejleps ı a nejdostupnejs ı cesta pro 
zıska nı zkus enostı vys s ıch sil, cili ”nadlidskychň  dus evnıch 
stavu ? Myslım, neco jako magie - dokonala  inteligence a 
podobne - doufa m, ze jsem vystihl podstatu. 

Dostavam tuto otazku (c i podobnou) dost c asto a ma odpove Ž 
je vzdy stejna: Srovnej svá osobnı cıle s cıli universalnımi. 
Jinymi slovy, jestlize soustredıs svá –silı na to, abys nalezl 
smyslová datová toky, která souzne jı s tvym ve domım a vedou 
k sebeovladanı, tyto stejná datová toky ozarı univerzalnı cıle, 
která se tykajı druhu, jehoz jsi souc astı a planety, na která tvuj 
druh zije. 
Pokud se toto jednou stane - i kdyz matne  - budes schopen 
srovnat svou osobnı stezku s univerzalnı. A kdyz to ude las, 
urychlıs se na –roven, ktera je optimalnı pro tvá ve domı, 
zatımco zustavas neustale v rovnovaze. 
Zame r se na to, co souznı s tvym vnitrnım, instinktivnım 
smyslem univerzalnıch cılu. Tvrdım, ze objev lidská duse 



 97 

v laboratorıch lidská ve dy je dalsım stupnem univerzalnıho 
cıle, ktery nalezı lidskámu druhu a planete  Zemi. Jestlize to 
souznı s vasım vnitrnım pocitem smyslu, pak se s tım 
srovnejte. To pak urychlı, zesılı a podmını matrici vaseho stavu 
ve domı Svrchovaná jednoty. 

Ota zka c. 13: Je moznú zverejnit pla nky, schúmata, obvody 
a souca stky na stavbu zarızenı na zpu sob Replaye ACIO, 
ktery by usnadnil prımú spojenı s Tvu rci krıdel? 

Lituji, ale to nejde. Jestli chcete komunikovat s Tvurci krıdel, 
jednoduse pouzijte techniky popsaná ve filosofii C tvrtá 
komnaty a aplikujte principy, naznac ená ve filosofii Prvnı 
komnaty. Tyto dva dokumenty jsou velmi mocnymi prvky pro 
nalade nı na frekvence Tvurcu krıdel. To nenı v tom, ze byste 
me li komunikovat slovy, ale spıse se budete te sit neklamná 
prıtomnosti jejich ve domı. Samo o sobe  je to klıc ovy prıstup k 
tomu, abyste se srovnali s univerzalnımi cıli. 
Tvurci krıdel prevazne  komunikujı s lidmi ve snu, protoze 
brany thalamokortikalnıho systámu jsou pome rne  uzavreny a 
takto se da plne  soustredit na vnitrnı komunikaci. Jestlize jste 
se s radostı zahloubali do materialu Tvurcu krıdel, muzete 
zcela jiste  predpokladat, ze jiz s c leny táto studijnı organizace 
ve styku. Ve snu pravde podobne  zazıvate podpurná zony pod 
dozorem jednoho, c i vıce te chto uc itelu. Otevrete se táto 
moznosti a sne te zive  vasimi smysly. 
 

* * * * 
 
De kuji za vase dotazy. Sledujte, jak se srovnavate s tım, co z 
vas vyve ra, jako vase nejvnitrne jsı touha prispe t, ktera je 
ulozena uvnitr vas. Jestlize to dokazete, zıskate celistvost 
vaseho jednanı, co je nejlepsı mısto pro zivot v nadchazejıcıch 
c asech. 
 
Z máho sve ta do vaseho, 
James 
 



 98 

Ota zky a odpove di z diskusnıho fora � 
druha  c a st 
 

Ota zka c. 1 - Predstavuji si spra vne, ze uda losti a 
technologie, tak, jak jsou v prıbehu o Ancient Arrow 
vylıceny, jsou pravdivú, zatım co jmúna, mısta, organizace, 
fotografie a predmety jsou fiktivnı, ci mytologickú? 
Predpokla da m, ze skutecnú aspekty tohoto prıbehu jsi 
zıskal ty sa m, za pomoci nejakú varianty da lnovidnú 
schopnosti? 

V obou prıpadech se domnıvas spravne . 

Ota zka c. 2 - V odpovedi na nekterou z predes lych ota zek 
jsi rekl, ze prıbeh o Ancient Arrow je pravdivy, protoze 
”existujı techniky, kterú by se dali pouzıt k zjis tenı techto 
informaceň . Myslıs  tım vzda lenú videnı a k nemu 
pridruzenou technologii tzv. Replay? 

Tyto informace jsou zalozeny na faktickych zjiste nıch pomocı 
varianty vzdalenáho vide nı, která se v organizaci, ve která 
studuji, nazyva “ senzoricka bilokace100Č. SBL je od normalnıho 
dalnovide nı odlisna, protoze je spıse souc astı vyssı mysli, nez 
psychickych kanalu astralnıho vide nı. Kvuli tomuto rozdılu 
SBL umoznuje navıc analyzovat motiv a zame r, na rozdıl od 
techniky dalnovide nı, ktera umoznuje pouze smyslová 
vnımanı. SBL se taká vıce soustreŽuje na aktivnı vybe r 
smyslováho kanalu spıse, nez na vybe r reaktivnı, jako je to v 
prıpade  dalnovide nı. 

Ota zka c. 3 - Jakym zpu sobem bylo stanoveno, kdy se 
uvolnı ty kterú materia ly verejnosti? Naprıklad, jestli 
existuje nejaky seznam, kde by bylo stanoveno, ze filosofie 
c. 23 bude zverejnena naprıklad 20. ďnora 2008? 

Tento odhad je zalozen na c initelıch, která teŽ nemohu 
zverejnit. Existuje vseobecny plan, ale tento nenı rozpracovan 
do takovych podrobnostı, jako je den, tyden, nebo dokonce 
me sıc zverejne nı. To je zavislá c astec ne  na vne jsıch 
okolnostech. 

Ota zka c. 4 - Ma s  ateliúr v New Yorku. Jakú ma s  prıjmy, 
kdyz vs echen tvu j cas pohltı pra ce na prekladu materia lu  
Tvu rcu  krıdel? Predpokla dam, ze v zamestna nı vedes  jiny 
zivot? 

Z iji velice proste  a z prostredku, která nezverejnım. 

Ota zka c. 5 - Poma ha  ti Sarah de Rosnay a minima lne jedna 
dals ı osoba (da ma na fotografii). Jak se tito lidú stali tvymi 
za ky/studenty/pomocnıky? Ma s  v ďmyslu v budoucnu 
zıskat vıce na sledovnıku ? 

Jedinı, kterı mi prımo pomahajı v má praci, jsou Sarah a Mark. 
Mam skupinu studentu, se kterymi pracuji v mnoha dimenzıch 
ve domı a pracuji s nimi pomocı Podpurnych zon, která znate 
jako materialy Tvurcu krıdel. Ano, budu brat dalsı studenty za 
–c elem jejich vyuky pomocı te chto materialu. Jako lidska 
osobnost mam v –myslu zustat v anonymite  a umoznit, aby 
ve tsinu má nauky vykonaly smyslová datová toky te chto 
Podpurnych zon. 

Ota zka c. 6 - Jakym zpu sobem se Tvu rci krıdel zjevili tobe a 
jak te zavolali k túto pra ci? 

Jsem c lenem studijnıho radu, ktery existoval jiz pred vznikem 
táto Zeme . Vım, ze se to muze zdat jako nemozná, ale presto je 
to tak. Tento studijnı rad je sprızne n s esoterickymi rady zeme . 
Nas rad ve vasem sve te  nenı znam, protoze bylo rozhodnuto, ze 
zustane utajen dokud nebude zverejne n objev Velkáho Portalu. 

Tento rad muzete nazyvat Lyricus101. Je to vyznamove  nejblizsı 
nazev ve vasem rodnám jazyce, ktery se vibrac ne  podoba jeho 
pravámu jmánu. Lyricus je rovny Centralnı rase, c ili Tvurcum 
krıdel a velka ve tsina jeho c lenu pochazı z Centralnı rasy. V 
radu je vyuka soustrede na do sedmi hlavnıch disciplin. 
Zahrnuje oblast genetiky, kosmologická ve dy, metafyziku, 
datová toky smyslu, psychickou koherenci a kulturnı evoluci. 
Jak muzete vide t, nejsme vyhradne  zame reni na filosofii c i 
duchovnı nauku. Nasim –strednım cılem je nezvratny objev 
humanoidnı duse na planetach, nesoucıch zivot ve tretı 
dimenzi. 
Lyricus se da prirovnat k radu Jesuitu, c i Tibetskym mnichum 
Centralnı rasy, krome  toho, ze davajı mnohem ve tsı duraz na 
integraci vztahu ve d a ume nı. 
Presto je to frakce Centralnı rasy a nese ve vesmıru 
odpove dnost za humanoidnı populaci do nalezenı Velkáho 
Portalu a tım taká za vyuc ovanı druhu, jako takovych a jejich 
zapojenı do sirsı sıte  inteligentnıho a vzajemne  propojenáho 
vesmıru102. 
Tento –kol vyzaduje velmi obsahlou c innost, ve svá podstate  
genetickáho charakteru, spolu s dalsımi sesti vyse zmıne nymi 
disciplınami, jakozto integralnımi, ale okrajovymi silami, která 
pohanı lidská druhy aby objevili svou vlastnı ozivujıcı sılu - 
Navigatora jednoty. Lyricus pouzıva k probuzenı druhu datová 
toky ruznych smyslu, od hudby, pres knihy, ume nı, ve du, 
kulturu, az k mytologii. Ve tsinou jsou to samostatná projevy, 
ale kdyz se druhy blızı k Velkámu portalu, je potreba pouzıt 
datová toky, která jsou stale vıce integrovaná, zakodovaná a 
predstavujıcı mocná sıly expanze ve domı. 
Na zemi existuje rad uc itelu, kterı nejsou ve hmotnych te lech, 
se kterymi koordinujeme nasi c innosti a hlavnı cıle. Tito uc itelá 
majı zkusenosti ze svych vte lenı takze majı rozhodujıcı 
zkusenosti v oblasti soucitu a schopnosti vyciŘovanı, která my, 
c lenová Lyricu, mnohdy postradame. Oni pak provadı spravu 
nasich cılu v lidskych podmınkach a radı nam, pokud jde a 
emocionalnı a mentalnı konflikty, která zavade jı a matou 
lidstvo. Nynı, zpe t ke tvá otazce. Jsem uc itel sifrovanych 
datovych toku a na svou zadost jsem byl vycvic en, abych 
zte lesnoval galaktická Podpurná zony, jako lidsky prekladatel a 
c inil je srozumitelnymi pro lidskou civilizaci dvacatáho 
prvnıho stoletı. Tvurci krıdel se mi zjevujı stejne , jako tvı lidstı 
pratelá se zjevujı tobe . 

Ota zka c. 7 - Mam zvla s tnı dotaz, Jsem si vedom, ze jsi 
multidimenziona lnı bytostı, ktera  soucasne prebyva  ve 
vecnosti a soucasne ve svych hmotnych telech v 
inkarnacıch.  Ota zka se tyka  fyzickúho tela, ktera  
zodpovıda  tuto ota zku zde a teť. Jsi standardnı lidskou 
bytostı, geneticky stejnou, jako jsou ostatnı lidú v tomto 
obdobı na Zemi a narodil jsi se fyzicky z lidskú matky? 
Nebo jsi klon, ci hybrid, mimozems óan, ktery byl na Zemi 
posla n jinymi bytostmi? 

Narodil jsem se jako c love k ze stejne  lidská matky. Kdyby 
ne kdo prozkoumal mou DNK po narozenı, nalezl by v nı velice 
nepatrná rozdıly oproti tá tvá. Ten rozdıl je v tom, ze má 
ve domı bylo svobodná od energetickáho systámu zalozenáho 
na prezitı, ktery podminuje lidi aby svuj vrozeny smysl zivota 
realizovali velice konkrátnım zpusobem. Má ve domı bylo 
napojeno na svuj –c el a rodokmen a plne  odhalovalo 
indoktrinac nı procesy, která potencialne  podminujı vsechny 
ostatnı lidi. Bylo to ono sjednocenı se s mym smyslem zivota, 
která zpusobilo ze jsem se ve svám ranám ve ku rozpomne l na 
to, jaky je cıl tohoto máho lidskáho vte lenı. 

Ota zka c. 8 - Kdyz se jednou objevı sedm hlavnıch 
Podpu rnych zon, lidstvo se probudı stojıc pred Velkym 
Porta lem. Znamena  to snad, ze materia ly o Tvu rcıch krıdel 
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probudı sedm oblastı lidskúho ducha, ci mysli, co na sledne 
povede k presunu lidstva v roce 2012 do ctvrtú dimenze? 

Mozna se to bude jevit pone kud naroc ná, ale sedm Podpurnych 
zon ani tak nebude objeveno, jako odhaleno. Toto odhalenı je 
postupnym rozlozenım datovych proudu, která jsou 
zakodovany v c etnych “ spouste c ıchČ, která se budou hluboce 
dotykat prıstıch trech generacı vybranych lidı, inkarnujıcıch se 
na Zemi. Tyto smyslová datová proudy vlastne  vykrystalizujı 
finalnı –kol jednotlivce a zprıstupnı ho jeho mysli. Toto 
pusobenı muze byt velice nenapadná a muze se projevovat 
naprıklad volbou kariáry ve deckáho vyzkumnıka v oblasti 
genetiky, nebo treba jako mocná probuzenı stavu ve domı 
Svrchovaná jednoty. 
Kdyz bude odhaleno sedm Podpurnych zon, objevı se Velky 
portal. Kazda ze sedmi disciplın Lyricu je napojena na jednu 
Podpurnou zonu. Jinymi slovy, jedna z Podpurnych zon, znama 
jako lokalita Ancient Arrow, se zame ruje na lidsky genom. 
Dalsı lokalita, ktera bude odhalena, se soustreŽuje na 
kosmologická ve dy a tak dale. Kazda z te chto oblastı pusobenı 
je zakodovanym subtilnım projevem smyslovych datovych 
toku která nalezı k temto lokalitam a spoustı probuzenı mysli 
prıjemce... 

Ota zka c. 9 - Jsou Podpu rnú zony pouze duchovnı, nebo 
hrajı roli takú v jejich otevrenı takú skutecnú uda losti? 

Sedm Podpurnych zon existuje jako mısta pruzkumu a sırenı 
znalostı. Jsou vytvorena Centralnı rasou, potazmo radem 
Lyricus. I kdyz je pravda, ze existujı v nejvnitrne jsıch 
oblastech kazdáho ze sedmi hierarchickych vesmıru, byly 
exportovany do kazdá galaxie, ne jak podobne  jako se prevazı 
knihovny. Takze, kazda galaxie vlastnı sedm Podpurnych zon, 
která pochazı z archetypickych verzı, jenz existujı v 
nejvnitrne jsı c asti vesmıru, patrıcı tá která galaxii. Kazda 
Podpurna zona je vylade na na jedinec ná vlastnosti lidskych 
druhu jednotliváho hierarchickáho vesmıru a do urc itá mıry i 
galaxie. 
Zatımco pozemská fyzická udalosti a stav vyvoje lidstva ma 
vliv na nac asovanı fyzickáho odhalenı te chto Podpurnych zon, 
neurc ujı odhalenı te chto mysterioznıch mıst pokud jde o 
jednotlivce. 

Ota zka c. 10 - Hrajı nejakou ďlohu pri objevenı Velkúho 
porta lu, nebo prestupu ze tretı do ctvrtú dimenze, globa lnı 
uda losti, jako va lky, hladomory, vliv zivotnıho prostredı? 

Je dulezitá pochopit, ze lidstvo dosahuje tento objev, jako 
prirozená rozsırenı sváho evoluc nıho be hu. Podál táto stezky je 
rozsypana hloupost nezralá rasy a tato hloupost muze zabranit, 
nebo pozdrzet bezpec ny pruchod Velkym portalem. Ale 
naste stı, vyvoj nenı osamocenym sledovanım fyzickych, nebo 
mentalnıch schopnostı, zarazenych do porad rostoucı struktury 
zpusobilosti a adaptivnıch schopnostı. Evoluce je prace na 
tisıcıch kratic kych cest a mnoho z te ch nejhlubsıch jsou 
lidskymi smysly neviditelná. 
Sme rem, pomocı kteráho se lidstvo vynoruje z relativnı 
temnoty tretı dimenze a vkrac uje do c tvrtá dimenze, je 
nekoncepc nı varianta hnutı Nováho ve ku. Lidstvo se vyvıjı, 
aby uchopilo vesmır a jak se vyvıjı, objevuje, ze Vsehomır je 
prıstupny pomocı lidská mysli a to zpusoby, která popırajı 
logiku. Toto je stupen, na ktery lidstvo vstupuje, ale nenı to 
vzestup na vibrace vyssı dimenze, ale spıse je to interakce s 
sirsım vsehomırem inteligence, která byla dosud schopna 
pouze hrstka nejlepsıch zastupcu lidstva. 
Lidstvo zustane ve tretı dimenzi, ale stane se pronikave ji 
ve domá si vyssıch dimenzı, zatım co prebyva v dimenzi tretı, 
stejne  jako Prvotnı zdroj. Prvotnı zdroj zije ve tretı dimenzi, ale 
souc asne  si uve domuje sebe v celám spektru Vsehomıru. Skrze 

Zdrojovou inteligenci si je ve dom vsech zivych forem ve vsech 
dimenzıch. Lidstvo konec ne  dosahne stejnou perspektivu tım, 
ze pouzije Velky portal, jako “ c oc kuČ, skrze kterou zıska 
prıstup k ve domı Prvotnıho zdroje. 
V tomto zvlastnım prıkladu je Prvotnı zdroj máne  Bohem, nez 
archetyp Navigatora jednoty. 

Ota zka c. 11 - Jaky je tvu j vztah s jinymi mimozems óany, 
operujıcımi v prostoru Zeme? Je rasa Animus skutecna , 
nebo smys lena ? 

V souc asnosti mam vztahy s lidmi. Nemam vztahy s temi, která 
nazyvas mimozemsŘany, krome  svych starych vazeb s radem 
Lyricus. Pokud jde o Animus, jsou velmi skutec nı. 

Ota zka c. 12 - Kdy se dockame toho, jak se budou 
mimozems óanú volne procha zet po Zemi a krızit se s nami? 
Predpokla da m, ze se nejdrıv objevı oficia lnı odhalenı 
mimozems óanu ? Jakou roli hrajı Tvu rci krıdel v techto 
uda lostech? 

OdpusŘ, jestlize te  pone kud opravım. Vsude na zemi jsou 
mimozemsŘaná. Vasim ve dcum je dobre znamo, ze atomarnı 
struktura lidská formy pochazı z hve zd. Takze, lidsky nastroj je 
v podstate  mimozemskáho puvodu.  
Nechme to na chvıli bokem naseho zajmu. Co ozivuje lidsky 
nastroj? Co je vte leno do tohoto nosic e? Nenı to ve domı 
porozume nı, rozeny archetyp duse, ktery je znamy jako Prvotnı 
zdroj? Nenı tento mimozemskáho puvodu? 
Ozivujıcı sıla a stejne  tak te la, kterymi se tato sıla projevuje, 
nepochazı z táto Zeme . To, co nazyvate lidmi, my volame 
Svrchovanymi bytostmi U strednıho vesmıru (Sovereign 
Entities of the Central Universe (SECU - Sikju). Svrchovaná 
bytosti jsou alfou a omegou. Nevaze je c as a neomezuje je 
te lesna schranka. Jsou prvotnı formou, svym stvoritelem 
dovedenou k dokonalosti a v tom jsme vsichni –plne  stejnı.  
Nynı k otazce, mimozemsŘaná chodı po zemi, jenom je 
nerozpoznavate, protoze lidsky genom, stejne  jako genom 
mnohych mimozemskych ras je v podstate  stejny. Budou zde v 
prıstım desetiletı mimozemsŘaná odlisnáho razenı, ale nebudou 
zasahovat do socialnıho radu. Kdyz lidská ruce odhalı Velky 
portal, vyvolate pozornost Galaktická federace a lidstvo bude 
prizvano k pusobenı v udalostech galaktická rodiny. Tehdy se 
uzna rozmanitost lidskych druhu. Prave  kvuli tomu se musı 
nejdrıve lidstvo poznat jako Svrchovana bytost U strednıho 
vesmıru a pak teprve jako c love k. 

Ota zka c. 13 - Rekl jsi, ze Tvu rci krıdel komunikujı s lidmi 
priblizne 11.000 let. Proc byl tento materia l uvolnen teprve 
nynı? Je to proto, ze pomocı internetu je da na jednotlivci 
svoboda slova a lidstvo mu ze konecne svobodne hovorit 
ke vs em na planete a tım zcela vyloucit lzi, propagandu a 
podvody, kterymi na s krmı zkorumpovanú vla dy? 

Podpurná zony byly uvolne ny nynı, protoze dalsı tri generace 
Svrchovanych bytostı, která se narodı na Zemi, jsou temi 
zastupci lidstva, kterı objevı Velky portal. Mytologie Tvurcu 
krıdel bude mezi prvnımi smyslovymi datovymi toky, která 
uspısı jejich probuzenı. 
Tvurci krıdel pozorujı planety, nesoucı zivot pomocı stejná 
technologie senzorická bilokace, o která jsem jiz mluvil. 
Informace, která takto zıskame nam umoznı stanovit s vyssı 
presnostı kdy jsou druhy pripraveny obdrzet urychlenı. Kdyz 
ten c as nastane, Lyricus na taková planete  rozvine svá siky. 
Priblizne  pred jedenacti tisıci lety se tato skupina inkarnovala 
do lidskych te l a stala se na Zemi prvnımi uc iteli vyssıch ve d, 
ume nı a metafyziky. Nebudu teŽ o tom vykladat podrobne ji, 
ale tito poc atec nı c lenová Lyricu umıstili do genetická mysli 
lidská rasy zame r objevenı Velkáho portalu. Lidská druhy 
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dneska tento zame r chapou pone kud nejasne , ale do priblizne  
padesati let se stane jasnym. 

Ota zka c. 14 - Jsi zna my, jako Mahu Nahi. Je Mahu Nahi 
jinou inkarnacı tvúho ducha, ktera  poverila Jamese (tvou 
nynejs ı inkarnaci) prinúst tyto materia ly lidem na Zemi? 

Ne. Má jmáno v Lyricu je Mahu Nahi. Tak se jmenuji taky pro 
svá zaky a prıvrzence. Vlastne , Mahu Nahi je jmáno má 
Svrchovaná bytosti U strednıho vesmıru, zatımco James je 
jmáno má lidská osobnosti v tomto c ase. 

Ota zka c. 15 - Proc takova  tajemstvı ohledne tvúho pobytu 
a totoznosti? Vım, ze chces , aby tento materia l zıskal 
prednost pred nejakym mesia s skym scúna rem. Jsi 
predmetem za jmu CIA, FBI, NSA, MJ12, MI6, Ilumina tu , ci 
Bilderbergru , kterı by te chteli najıt? 

Je ne kolik skupin, která ve dı o má prıtomnosti na Zemi. 
Ve tsinou se jim ma prace jevı jako prıdavek k dezinformac nım 
programum, která jiz vybudovali. Pokud se tyka ve tsiny 
tajnych organizacı, c ım protichudne jsı informace se totiz o nich 
pısı, tım je to pro ne  lepsı. Vytvarı a zachovava to nejistotu a 
mlzenı, ve kterám se dokazı pohodlne  skryt pred zraky 
verejnosti. Pokud se mne tyka, to bylo zame rná, protoze bylo 
snadne jsı pro urc itá skupiny najıt mne a smırit se s mym 
poslanım. Takto jsem sde lil mnohá pravdy o te chto 
organizacıch a pritom ve de l, ze tyto pravdy se lisı od 
zavedenych spekulacı. Jakkoli se to zda nelogická, tento rozdıl 
mne chranı, protoze Tvurci krıdel se berou jako mytologie a 
nepodavajı o te chto organizacıch jasná dukazy. 
Kvuli mámu spojenectvı je nepravde podobná, ze by si ne kdo 
vybral –myslne  branit táto misi, protoze tyto skupiny si velice 
povazujı muj puvod, ktery je v urc itám ohledu jedinou ve cı, 
ktera je krotı. O Lyricu je toho znamo velice malo. Je to 
vskutku nejzahadne jsı organizace v sirám vesmıru. Jeho 
schopnosti nejsou znamá, ale tyto organizace z ne ho majı 
opravne ny respekt. 
Pokud jde o mou osobnı anonymitu, preferuji ji kvuli tomu, 
abych zkratil obdobı, ve kterám uc ım jednotlivce ve prospe ch 
máho zivotnıho dıla, která je zame reno na vybe r populace 
inkarnujıcıch se Svrchovanych bytostı. Kvuli tomu je potreba, 
abych prenesl smyslová datová toky Podpurnych zon na 
platformu digitalnıch mádiı pro budoucı generace. 

Ota zka c. 16 - Jsou lidú v tomto diskusnım foru ohrozeni 
nejakou organizacı kvu li nas emu studiu techto materia lu ? 

Ne. 

Ota zka c. 17 - Kdo byl Jezıs  Kristus s ohledem na Tvu rce 
krıdel? 

Pro ty, kterı budou c ıst tato slova a jsou nasaknutı 
kresŘanstvım, aŘ mi prominou zpusob má odpove di. Nepatrım 
mezi lidi, kterı si berou servıtky, kdyz rıkam svou pravdu. 
Jezıs se neinkarnoval proto, aby zalozil ne jaká nabozenstvı. On 
proste  vyjadril svou vizi duchovnıch dimenzı, zprıstupne nı 
Prvotnıho zdroje jednotlivci. Jeho lidstı pratelá byli natolik 
chtivı aby slyseli proroctvı, ze ho oblákli do mesiasskáho 
plaste , ktery on vahave  prijal. 
Jezıs ma v souc asná dobe  vudc ı roli v studijnı organizaci, o 
která jsem mluvil jiz drıve, ktera sestava z duve ryhodnych 
duchovnıch vudcu Zeme . Velice dobre zna jak Tvurce krıdel 
tak i Lyricus. Takova zajımavost: Zatımco nabozenská skupiny 
soute zı o svá ovec ky, tito uc itelá, kterı jsou odpove dni za vznik 
te chto nabozenstvı, spolupracujı pod praporem, ktery nese 
napis: evoluce lidstva. 
Tito uc itelá, kterı presli z hmotná do interdimenzionalnıch rısı, 
zustavajı mocnymi uc iteli lidstvı. Presunuli svou pozornost z 
–rovne  individualistickych misı do –rovne  kolektivnıho 

poslanı. V tomto duchu spoluprace se stavajı porad silne jsımi 
c initeli zme ny lidskáho stavu. ObzvlasŘ Jezıs, pracuje jako 
vykonny reditel studijnı organizace a v táto funkci spolupracuje 
s radem Lyricus pri planovanı a analyze Velkáho portalu. 
Mezi jadrem uc itelu vladne obecná porozume nı v tom, ze je 
nevyhnutná sjednocenı ve dy, ume nı a nabozenstvı a toto 
sjednocenı vyvrcholı v objev lidská duse a obzvlasŘ toho, 
jakym zpusobem je duse navrzena. 
Podobne , jako hmotná te lo obsahuje lidsky genom, duchovnı 
te lo, c ili Navigator jednoty, obsahuje duchovnı genom. Je 
daleko dulezite jsı pochopit tento duchovnı genom, protoze je 
puvodcem, zatımco lidsky genom je prıjemcem. 
V tomto –silı je sest bodu, která jsou zkoordinovany: 
1.) Lyricus navrhne, premıstı a instaluje galaktická Podpurná 
zony do planetarnıho systámu. 
2.) Duchovnı uc itelá Zeme  pripravı druhy103 pro prijetı 
Velkáho portalu 
3.) Vte lenı duchovnı uc itelá objevı cestu k Velkámu portalu 
pomocı Podpurnych zon 
4.) Vte lenı duchovnı uc itelá rozsırı a uchovajı ve domosti o 
Velkám portalu 
5.) Duchovnı a fyzic tı uc itelá Zeme  sjednotı lidstvo do Sıte  
Svrchovaná jednoty 
6.) Zdrojova inteligence a Lyricus tomuto procesu napomaha 
vsude ve Vesmıru 
Jezısova –loha je velice dulezita ve druhám bode  a asi 
osmdesat let v patám bode . V podstate  on vede tento proces s 
pomocı celá organizace duchovnıch nanebevstoupenych 
mistru. 

Ota zka c. 18 - C tvrty rozhovor s Dr. Nerudou se zminuje o 
technologiıch ze skutecnych americkych a ruskych 
spolecnostı.Tyto pocha zı z vyzkumu ACIO. Zjis óoval jsem 
si to a informace o MIG29 a internetovych komprimacnıch 
technologiıch jsou pravdivú. Je zde riziko pra vnıho za sahu 
vu ci tobe, Markovi a South Bay Group kdyz poda va te tyto 
vypovedi? 

Ano, ale je to prijatelná riziko. 

Ota zka c. 19 - Vyplyva  z tvúho pozna nı 
kosmogonie/kosmologie, ze ma me oceka vat v blızkú 
budoucnosti Antikrista? Jestlize ano, jaka  je jeho povaha? 
Ma me si pod nım predstavovat osobu, nejaky mys lenkovy 
vzorec, prıstup, mimozems óany, Anima, sta t, atd.? 

Koncepce Antikrista hluboce pronika mytologiı a proroctvımi. 
Je to slozitá táma a nenı zde dost c asu, abych to blıze vysve tlil. 
Abychom pochopili Antikrista, musıme nejdrıve pochopit 
Krista. To je oblast, kde selhava mnoho definicı a proroctvı o 
Antikristovi. Neosobnı Kristus je spasou c love ka od 
represivnıho energetickáho systámu, ktery uvrhuje lidská 
bytosti do ve domı zalozenám na prezitı. Kristus je Velkym 
portalem. Antikrist pak predstavuje soubor sil, která vzdorujı 
objevu Velkáho portalu ze strachu ze zme n, která tento objev 
prinese. Paradoxne  jsou tyto sıly vytvareny nabozenskymi 
stredisky a nasledkem toho vlady, v mnoha ohledech, jsou 
prinuceny je nasledovat. 
Kdybych rekl, ze Antikristem je organizovaná nabozenstvı, 
bylo by to prılis generalizujıcı tvrzenı. Mohu vam pouze rıct, 
ze ve tsı nabozenská organizace lidstva se posláze spojı a budou 
celou svou mocı odporovat objevu Velkáho portalu. Toto bylo 
nastıne no v mnohych proroctvıch, ale nabozenská autority to 
sde lujı pouze neochotne . V nabozenskych kruzıch se to 
obvykle nechape, ale v nejve tsıch mocenskych centrech 
nabozenskych aktivit na Zemi existujı –zká skupiny autorit a 
tito jednotlivci si jsou prinejmensım matne  ve domi te chto 
proroctvı a v tomto prıpade  je nad slunce jasne jsı, co se bude 
dıt ve dvacatám prvnım stoletı. 
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Ota zka c. 20 - Mnoho se mluvı o vyznamu roku 2012 pro 
lidstvo. Jaka  pravda se skryva  za rokem 2012? 

Pochopte jednu ve c, ze vyznam je relativnı pojem. Naprıklad 
pro mne je vyznam me rıtkem toho, jak se lidstvo priblızı k 
objevu Velkáho portalu. Takze, dle mych kritáriı nenı rok 2012 
ne jakym vyznamnym rokem. Nicmáne , jestlize je ne kdo vıce 
nalade n na hmotná prostredı, rok 2012 pro ne j muze znamenat 
ne kolik vyznamnych udalostı. 

Ota zka c. 21 - Hraje toto diskusnı forum nejakou ďlohu v 
dejovú linii, ktera  povede k odhalenı Tvu rcu  krıdel? 

V souc asnosti neprımo, ale prijde c as, kdy diskusnı fora se 
stanou dulezite jsı pro koordinaci ideologiı a vizı prıchozıch 
Svrchovanych bytostı U strednıho vesmıru. 

Ota zka c. 22 - Jelikoz se zda , ze mnoho materia lu  o 
Tvu rcıch krıdel je urceno pro budoucı generace, jsou 
nejakú du vody pro to, aby je cetli a studovali soucasnú i 
stars ı generace? 

Jestlize cıtıte, ze ne jaká materialy pravdive  rezonujı ve vası 
nejvnitrne jsı mysli a srdci, prijme te je. Kdyz se jednou zvnitrnı, 
dovolte jim volne  odejıt. Jestlize zustavajı nablızku, nasli jste 
takto cenny prınos pro vas rozvıjejıcı se systám vıry. Jestlize 
taková materialy od vas odchazı, anebo dochazı k jejich 
hibernaci, jednoduse to znamena, ze mate duvod hledat dal. 
Toto se tyka i materialu o Tvurcıch krıdel. Nenı zame rem byt 
ne jakou exkluzivnı sbırkou smyslovych datovych toku. Prave  
opac ne . TeŽ jsou v inkarnaci bytosti, která se budou vracet do 
lidskáho vte lenı v nasledujıcıch sto letech. Jejich hlavnım 
–kolem bude pozvednout zavoj a sırit informace o Velkám 
portalu. To, ze se teŽ obeznamı s temito materialy, jim pomuze 
vplout do te chto –kolu, protoze ony prekalibrujı jejich vnitrnı 
systám hodnot a v ne kterych prıpadech doslova pretvorı jejich 
osudy. 
Navıc, zatımco fakticky objev Velkáho portalu se da v 
konec nám dusledku pripsat hrstce jednotlivcu, bude to –spe ch 
milionu bytostı, která budou te zit souc asne  z jejich intelektu, 
c innosti a inspirativnıch idejı, aby vybudovali konec nou 
mozaiku lidskáho ducha. Kazdy, kdo je zapojen do tohoto dıla, 
bude c astı táto mozaiky. 

Ota zka c. 23 - V Knize Urantie je nekolik odkazu , kterú 
potvrzujı materia ly, kterú se tykajı Tvu rcu  krıdel. Naprıklad 
referencnı cıslo planety Zeme. A takú kosmologicka  
struktura, popsana  v Knize Urantie se zda  byt v nekterych 
ohledech podobna  popsanú Tvu rci krıdel. Jakym cinitelem 
v materia lech Tvu rcu  krıdel je Kniha Urantie? 

Kniha Urantie je Podpurnou zonou. Nenı pridruzena k sedmi 
Podpurnym zonam, protoze tyto jsou zakodovanymi 
senzorickymi datovymi toky. Kniha Urantie je c isty text, bez 
kodovanı. Presto je c astı sbırky Podpurnych zon pro druhy 
stupen, jak jsem onem mluvil v otazce c . 17. 
Kniha Urantie je nejte sne ji spojena s disciplınou 
kosmologickych ve d Lyricu, ale nebyla napsana c i vytvorena 
radem Lyricus. Pochazı nejvıce z interdimenzionalnıch zdroju - 
podobnych, jako jsou pozemská studijnı organizace, pouze z 
jináho planetarnıho systámu. 
Ne kdy si planetarnı systámy vyme nujı dulezitá spisy, c i 
odpovıdajıcı prace, za –c elem cirkulace filosofickych idejı, c i 
dulezitych objevu. Tato prace je takovym prıkladem. 

Ota zka c. 24 - Jakym zpu sobem materia ly o Tvu rcıch krıdel 
souvisı se dnes nımi systúmy vıry na Zemi? Byly zde jako 
prvnı, poslednı, ci jsou nejakou inspiracı pro jina  
na bozenstvı lidstva? 

Jedna z nejbe zne jsıch vlastnostı lidská mysli je srovnavat jednu 
zkusenost s jinou. Usuzuje se, ze srovnanım predme tu, 

zkusenosti, udalosti, c i osoby, je mozno lápe je pochopit. 
Nicmáne , v prıpade  sedmi Podpurnych zon tento –sudek 
neobstojı. Sedm Podpurnych zon, která souhrnne  nazyvame 
materialy Tvurcu krıdel, nejsou filosofickymi texty. Urc ite  to 
bude svade t k jejich srovnanı s Biblı, Koranem, Knihou 
Urantie, pokyny Nanebevzatych Mistru a tak dale. Prijdou jinı, 
kterı budou prirovnavat informace, obsazená v knize a 
rozhovorech, k literature faktu investigativnı zurnalistiky. 
Srovnavanı materialu Tvurcu krıdel nevy–stı automaticky v 
pochopenı, ale spıse ve zmatek. Tyto materialy jsou navrzeny 
odlisne  od vsechno, co kdy bylo na Zemi projeveno. Je to 
soubor zakodovanych smyslovych datovych toku, která jsou 
urc eny pro platformu spotrebitelská technologie, ktera prave  
zac ına dozravat v vyvojovych laboratorıch. 
Nicmáne , i kdyz se zazije bez táto technologická platformy, 
jednotlivec si uve domı, ze se zde de je hluboka transformace. 
Ne co proste  “ preskupujeČ jejich mentalnı –roven. 
Chci povzbudit kazdáho, kdo svá ve domı ponorı do te chto 
materialu, aby v dobe , kdy je bude vstrebavat, c inil tak beze 
srovnavanı. Tyto Podpurná zony majı v sobe  ukryto vıce 
informacı, nez kolik je schopna prijmout a pochopit lidska 
mysl. Jestlize je jedinec zame stnan srovnavanım, nemuze 
pracovat na pochopenı hlubsıho smyslu Podpurnych zon na 
–rovni, kde jsou ukryty zakodovaná informace. 
Mimochodem, to co jsem rekl, neznamena, ze zakodovana 
informace se musı z Podpurná zony vypac it ve domou vulı a 
–silım. Objevit zakodovanou informaci je velice citliva 
zalezitost. Vyzaduje pruznou inteligenci, otevrenou mysl, 
rozjımavou perspektivu a zve davost systematickáho 
pozorovanı. To nenı boj vule, c i mysli s hmotou. A zrıdkakdy 
se povede ve zmatku srovnavanı. 
Pokud se tyka souvislostı materialu Tvurcu krıdel a souc asnych 
systámu vıry na Zemi, je zde pouze nepatrna analogie, protoze 
nejsou vytvorem pozemskych uc itelu, ani nejsou jejich slovy. 
Jsou kodovanymi datovymi toky s velice specifickym –c elem, 
která pochazı od mimozemskáho uc ebnıho radu. Dnesnı 
pozemská systámy vıry slouzı ruznym a spıse obecnym –c elum 
mravnıch zasad, budovanı spolec enstvı a duchovnı 
pripravenosti. Pouze v tomto poslednım bode  je urc ita 
souvislost. 

Ota zka c. 25 - Jak se dajı Podpu rnú zony prelozit z jinú 
dimenze do nas ı? Vyra bıs  vs echny materia ly sa m, jako 
prekladatel, ci tvu rce? Co znamena , ze materia ly Tvu rcu  
krıdel jsou kodova ny? Jak je to provedeno? 

Sedm galaktickych Podpurnych zon existuje blızko samáho 
stredu Mlác ná drahy a jsou lidstvu neprıstupná. Toto je 
prvotnım duvodem pro potrebu prekladu. 
Jinym duvodem je, ze mıra vibracı Podpurnych zon je –myslne  
zvysena, aby do nich mohli vstoupit pouze bytosti s podobnymi 
vibracemi. V galaxii existujı humanoidnı druhy, která 
navste vujı tato mısta ve snu, nebo v meditacıch. 
Prelozit tato mısta z jejich puvodnı dimenze na Zemi, c i 
jakoukoliv trıdimenzionalnı planetu je nemozná, beze zme ny 
jejich obsahu. Je to z toho duvodu, ze vibrac nı rozsah 
puvodnıch materialu se musı zpomalit a pri takovám snızenı 
rychlosti se vyskytnou obsahová zme ny. 
Technicky je tento proces máne  podobny prekladu z jednoho 
jazyka do jináho a spıse je podobny transpozici z vyssıch 
oktav, c i vibrac nıho rozsahu, na nizsı. 
Te chto sedm mıst si muzete predstavovat, jako schranky 
poznanı, která je zde umıste no pomocı ne kolika mádiı (zvuk, 
sve tlo, ve domosti, jazyk, matematika a tak dale) která se 
zame rujı na jiz zminovanych sedm hlavnıch disciplin Lyricu. 
Te chto sedm disciplin je vyjadreno rozdılne , ale kazda je 
ulozena na ne kolika mádiıch, která zesilujı a zduraznujı to, ze 
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integrovaná poznanı je spektrem, která zahrnuje ume nı, 
metafyziku, ve du a skutec nost, ze radná propojenı te chto 
dılc ıch slozek spektra je klıc em k odhalenı Velkáho portalu. 
Ekvivalent lokality Ancient Arrow uvnitr galaktickáho jadra 
obsahuje trırozme rná ume nı, která jsou vzdy ve stavu pohybu. 
Reagujı na tlak zvukovych vln a stejne  tak na myslenky te ch, 
kterı jsou na mıste  prıtomni. V souc asnosti neexistuje zadny 
zpusob, jak tohle replikovat v pozemskych podmınkach. Tedy, 
obrazy musı byt fixovany v c ase a prostoru. Rozhodl jsem se 
pro tento pevny stav a tedy, v tomto prıpade , jsem “ tvurcemČ 
ja. Nicmáne , mam rozsahlá zkusenosti ve vytvarenı te chto 
reprodukcı, zalozenych na vyzkumu barevnych vibracı, 
lidskych receptoru, obluzovanı zraková c asti mozková kury, 
asociativnı hodnoty tvaru a metod katalyzy novych 
receptivnıch polı. 
Zvuk vyzaduje v mnoha ohledech srovnatelny postup. Ve tsina 
motivu se transformuje do slysitelnych frekvencı, ale 
instrumentace se neda kopırovat. Tvorba zvuku v galaktickych 
Podpurnych zonach nepochazı z nastroju, ale spıse z c astic, 
uvedenych do pohybu myslenkovymi formami. Tımto 
neprımym popisem jsem pouze naznac il skutec ny charakter 
tohoto procesu jehoz podrobny popis by trval hodne  dlouho. Je 
dulezitá ve de t, ze mi byla povolena ume lecka samostatnost za 
–c elem premıste nı támat do novych struktur za pouzitı lidskych 
nastroju, kompozic nıch postupu a lidskych vokalu. Tyto prvky 
poskytujı hudbe  ukotvenı a c inı ji lidskámu uchu prıstupne jsı. 
Myslım, ze tento popis vam poskytne alespon c astec ná 
pochopenı procesu, ktery pouzıvam. Pokud jde o kodovanı a 
jeho provedenı, mohu pouze rıct, ze v materialech Tvurcu 
krıdel je zakodovana propracovana informace, ktera pusobı, 
jako navigac nı soustava, ktera vede hloube ji do –c elu kazdá 
lokality, nebo Podpurná zony. Je c astı vybe rováho procesu a 
tyka se vyhradne  ve domı Navigatora jednoty.V tomto ohledu 
nemohu prozradit vıce. Funguje zde jiny zpusob kodovanı, 
ktery nenı esotericky a tento prvek se vztahuje ke vzajemnámu 
pusobenı lidskáho nastroje a te chto materialu. 
Hudba, ume nı, piktografy a texty jsou zakodovany pomocı 
matematickych a metafyzickych prikraslenı a jsou prıstupny 
skrze interaktivnı techniky, z nichz ne která byly odhaleny ve 
filosofii c tvrtá komnaty. 
Skrze tyto interakce je lidsky nastroj schopen rozkodovat tuto 
informaci, ktera mu pomuze prejıt do stavu pruzkumnickáho 
energetickáho systámu, kde muze dosahnout hlubsı vhled. 
 

Za verecny komenta r -  

Ocenuji vas zajem a touhu pochopit dukladne ji tyto ve ci. Vy, 
kterı studujete tyto materialy, prosım buŽte pozornı k ceste , 
kterou jste si vybrali. Tato cesta nenı urc ena k fuserstvı, anebo 
provade nı mentalnıch cvic enı. Je cestou vası osobnı svobody. 
Jestlize hledate ne co jináho, doporuc il bych vam, abyste 
odlozili tyto materialy stranou a uprednostnili rade ji jinou 
stezku, nebo rade ji vubec zadnou. 
Na táto ceste  se kazdy projevuje ohleduplne , uznale a chapave , 
jinak zıskaná poznanı a osobnı moudrost nebudou uspokojivá 
ani trvalá. Toto je rozhodujıcım prvkem vaseho prıstupu k 
Velkámu portalu. Zminuji se o tom, protoze v jinám sve te , 
kdyz se druhy priblızili k Velkámu portalu, jejich uc itelá si 
prestali uve domovat, jak je osobnı vyjadrenı nutne  propojeno s 
hlubokym vhledem. Kdyz pak konec ne  dosahli objevu Velkáho 
portalu, nebyl v tomto sve te  radne  rozptylen a aplikovan po 
ne kolik generacı, nasledujıcıch po tomto objevu. 
Diskusnı forum o Tvurcıch krıdel existuje, aby umoznilo 
kazdámu z vas vyjadrit vase nejvnitrne jsı myslenky a zjiste nı o 
materialech Tvurcu krıdel. Taká vam to umoznuje praktikovat 
a trıbit vasi schopnost projevit –ctu, uznanı a pochopenı. 

Vyzyvam kazdáho z vas aby projevoval tyto zpusoby ve svám 
chovanı, protoze ony majı schopnost roznıtit informace, 
podaná v te chto materialech, jednak pro vas a jednak pro ty, 
kterı krac ı po táto ceste  s vami. 
Jedna poznamka na zave r. Nejsem schopen odpovıdat na vıce 
dotazu po dobu dalsıch trı me sıcu. Jestlize mate ne jaká dalsı 
otazky, muzete je zaslat Markovi, ale chapejte, ze budete muset 
byt trpe livı, pokud chcete odpove di ode mne a chcete je ve 
“ hmatatelnáČ forme . 
 
Prijme te má laskavá pozdravy 
Z máho sve ta do vaseho 
 
James 
07020 

* * * * * * * 
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Vysve tlivky 
                                                 
1 Pojem “Centralnı rasaČ bude podrobne  vysve tlen 
dale v táto knize. 
2 Replay ó angl.: “ prehratČ, nazev zarızenı pro prımy 
zaznam dalnovideckych seancı snımanım mozkovych 
vln. 
3 Tyto internetová stranky je mozno najıt na adrese: 
http://sweb.cz/wingmakers  
4 Nalez informacı ó mysleno alegoricky, jejich puvod 
muze byt jiny, jejich existence a autenticita je vsak 
nesporna. 
5 V anglickám originalu “The WingMakersČ 
6 Dalsı materialy jsou souc astı internetovych stranek 
jednak puvodnı domány http://www.wingmakers.com, 
anebo c eskych stranek: http://sweb.cz/wingmakers  
7 angl. “Tributary zoneČ 
8 Vyssı ja ó prava identita, Duch, matrice c love ka 
9 Jmáno, angl.: The Traveller of the Sky 
10 Indiani z kmene Chaco 
11 Angl. “First SourceČ ó je zdrojem vseho a vsech 
bytostı, ultimatnı realita, ve doma energie, lidmi je 
nespravne  oznac ovan jako “BuhČ. 
12 Velká mystárium ó jiny nazev pro Prvotnı zdroj. 
13 National Security Agency, NSA 
14 ACIO, Zpravodajska agentura predsunutych 
kontaktu 
15 angl. “Technology Transfer ProgramČ, TTP 
16 mimozemsŘaná Zeta Reticuli, neboli “ sedivaciČ 
angl. “The GreysČ 
17 Corteum ó rasa humanoidnıch bytostı, se kterymi 
spolupracujı utajovaná slozky NSA, zejmána ACIO a 
Labyrinth Group. 
18 Navigator jednoty ó angl.: “Wholeness navigator ó 
to, co je jinymi prameny nazyvano Duse. 
19 Angl.: Surface Mapping Topographer - Snımac  
topografie povrchu 
20 Angl. “FifteenČ ó Patnact ó narazka na bezpec nostnı 
–roven reditele ACIO. 
21 Bezpec nostnı –roven, angl. “ Security LevelČ, SL, je 
systám zabezpec enı ACIO rozde lenım personalu na 
patnact bezpec nostnıch –rovnı. 
22 Angl.: “ alien raceČ, mimozemska, nebo neznama 
civilizace. 
23 Minyaur ó technologie pro zvysovanı inteligence 
puvodem z Cortea 
24 Tato kontroverznı technologie je v souc asná dobe  
jiz zverejne na a nabıdnuta k civilnımu vyuzitı zejmána 
ve Spojenych statech americkych 
25 Souc astı Labyrinth Group ó –zkáho utajenáho kruhu 
uvnitr ACIO byl personal od SL-12 vyse. 
26 Angl.: Blank Slate Technology ó interaktivnı 
cestovanı v c ase a v prostoru. 
27 Angl.: Remote Viewer, RV, c love k, ktery pouzıva 
techniku vzdalenáho vide nı. Tato technika patrı spıse 
do oblasti tzv. esoternıch nauk (anebo spıse do oblasti 
novodobá fyziky c i psychologie) a koresponduje s tzv. 
“ jasnovidectvımČ. Z duvodu, aby nedoslo 
k mimovolnámu zame novanı obsahu pojmu, ponechal 
jsem v prekladu puvodnı nazev “ vzdalená vide nıČ. 
V podstate  se ale jedna o jasnovidce, cvic ená tajnymi 
sluzbami celáho sve ta pro plne nı specialnıch –kolu. 
Problematiku dalnovidcu probıra i James 
v odpove dıch na zaslaná dotazy. 

                                                                           
28 Angl.: Fifth level Listening fence ó odposlechovy 
plot patá –rovne  ó odposlech urc itáho stupne  dosahu a 
utajenı 
29 s bezpec nostnı –rovnı dvanact, SL-12 
30 Technologie “ReplayČ umoznuje zaznamenat obsah 
dalnovidecká seance pro jejı zprıstupne nı jinym 
osobam. 
31 Strankovacı zarızenı pro odesılanı kratkych 
textovych zprav. 
32 DNK ó dezoxyribonukleova kyselina, angl.: DNA, 
dulezita stavebnı souc ast genetickáho kodu 
33 Mlác na draha 
34 Angl.: “ Special Project LaboratoryČ - SPL 
35 Laborator zvlastnıch projektu 
36 Angl.: “Listening fenceČ 
37 Lokalita nalezu c asová schrany, v prekladu “Stary 
sıpČ 
38 Angl.: “ homebaseČ, domovska zakladna, mısto 
puvodu predme tu. 
39 Angl.: “ facetedČ, doslova: “ fasetovanoČ vybrouseno 
do mnoha odraznych a lomovych plosek 
40 Angl.: “ total SelfhoodČ, doslova: “ plná JastvıČ 
41 Gulfstream - Golfsky proud ó nazev proudováho 
letadla pro specialnı –c ely NSA 
42 Bellovy laboratore 
43 Iluminati a skupina Bilderberger ó na internetu je o 
nich mozno zıskat jistá informace. 
44 Angl.: “Remote ViewingČ ó vzdalená vide nı. 
45 O táto technologii se dajı zıskat na internetu 
empirická dukazy. Proslycha se taky, ze situace nad 
strednı Evropou v láte  r. 1997 nebyla prirozenáho 
puvodu„  
46 Technologie podobna kompaktnımu disku, c ili CD. 
47 Angl.: Computer analysis laboratory - CAL 
48 stanovit prıc inu. 
49 Angl.: “First SourceČ. V kosmologii Cortea a 
Centralnı rasy nazev Prvotnı zdroj charakterizuje 
prvotnı ve domou tvurc ı inteligenci, ktera nenı 
popsatelna slovy a ze která pochazı vse co existuje. 
Mame za to, ze ve slovnı zasobe  civilizovanáho 
Evropana nenı ekvivalentnı pojem pro vyjadrenı 
tohoto pojmu. Pro srovnanı, slovnı spojenı “ objektivnı 
realitaČ neobsahuje ve domou a tvurc ı slozku, 
nabozensky pojem “BuhČ je zase zpravidla 
vyjadrenım osobnı, nebo skupinová predstavy o 
atributech táto tvurc ı inteligence. Proto pojem “BuhČ 
nenı adekvatnım vyjadrenım pojmu “Prvotnı zdrojČ, 
ale ve dnesnı dobe  odpovıda spıse tzv. “ egregoruČ 
(souboru prirazenych vlastnostı projevu a schopnostı 
–dajnáho “BohaČ, která ale vyjadrujı spıse pranı, 
pozadavky a predstavy ve rıcıch). Proto je mozno rıct, 
ze kazda cırkev, nabozenska skupina, sekta, apod., ma 
vlastnı predstavu “BohaČ, tj. vlastnıho egregora, ktery 
disponuje urc itym ve domım a zpe tne  pak ovlivnuje 
skupinu ve rıcıch. Kosmologie Tvurcu krıdel ma 
nejblıze k tem pozemskym ideam, která prohlasujı, ze 
Prvotnı zdroj je nepopsatelná a slovy nesde litelná 
“BytıČ. 
50 Zde: k Prvotnımu zdroji. 
51 Te lesny strazce. 
52 Zme nu na –rovni molekul. 
53 Hodinky znac ky “RolexČ. 
54 Nadsenı. 
55 Viz poznamku c . 43. 
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56 RICH - Reality Interference Coessential Hologram, 
c ili “ hologram skutec nosti na bazi interferenceČ. 
57 Angl.: “ dilutedČ Zde ve vyznamu: snızena jejich 
uzitkova hodnota. 
58 Patnact, anglicky “ fifteenČ. 
59 Angl.: “Central raceČ, pouzito ve vyznamu “ prvotnı 
civilizace StvoriteluČ. Z materialu o Tvurcıch krıdel 
vyplyva, ze Centralnı rasa je prvotnı civilizace bytostı 
Stvoritelu, sıdlıcıch v samám stredu Vsehomıra, 
jejichz poslanım je drzet a kultivovat geneticky kod 
lidskáho genotypu a osidlovat jım planety, schopná 
nást zivot. 
Z tohoto pohledu je Centralnı rasa vyspe lou verzı 
lidstva, ktera stojı na prvopoc atku vseho lidstvı, která 
bylo kdy stvoreno. Neme la by se zame novat s dalsımi 
civilizacemi, která v historii Zeme  mnohdy hraly 
rozhodujıcı nebo dulezitou –lohu, ale z hlediska 
tvorenı pouze manipulovali puvodnı, Centralnı rasou 
vytvoreny geneticky kod. Prıkladem taková 
manipulativnı civilizace mohou byt bytosti 
ANNUNAKI, která dostatec ne  popisuje ve svych 
knihach Zecharia Sitchin. 
60 Duch ó esotericky Vyssı Ja, prava totoznost 
c love ka, jako fragmentu Prvotnıho zdroje. 
61 Pouzijte smysly a rozpoznavacı schopnosti vaseho 
Vyssıho Ja. 
62 Vnitrnı uc itel ó odkaz na Vyssı Ja. 
63 Obrazová pısmo 
64 Slovo “ rasaČ je pouzıvano ve smyslu “ civilizaceČ. 
65 Angl.: “Genetic LibraryČ, –loziste  genotypu zivota a 
jeho ruznych druhu. Informace o Zemi jako genetická 
knihovne  koresponduje s obsahem textu inspirovanych 
PlejaŽany, která sepsala Barbara Marciniakova. 
66 Predstavitelá Centralnı rasy. 
67 U tvar navrzen inteligencı prırody. 
68 Systám neagresivnı obrany. 
69 Utajenı, ukrytı, maskovanı. 
70 Dája-vu ó jiz vide ná (z francouzstiny). V podstate  
jde o spojenı dvou udalostı ve ve domı c love ka, která 
jsou odde leny kauzalnım c asoprostorovym zamkem 
(souradnicemi). Taková dve  udalosti mohou byt i 
souc astı zcela odlisná existence v c ase a prostoru na 
Zemi. 
71 Prvotnıho zdroje, Absolutna. 
72 Vyssıho Ja ó vlastnı existence. 
73 Angl.: “ channeled manuscriptsČ, rukopisy sepsaná 
technikou tzv. inspirovanáho psanı, tj. channelingu. 
74 Dle informacı Tvurcu krıdel i jinych, lidská te lo 
bylo vytvoreno proto, aby bylo oziveno Vyssım Ja. 
Tımto zpusobem a skrze lidská bytosti ozivená svym 
Duchem (Vyssım Ja) Prvotnı zdroj zıskava zkusenosti 
v prıslusnych hmotnych –rovnıch Vesmıru. 
75 U dolı rozhodujıcı velká bitvy mezi sılami Dobra a 
Zla situovano, dle biblickych textu na Strednım 
vychode . 
76 Antikrist ó osoba, nebo sıla, ktera podle starych 
textu sjednotı sve t pod svym vedenım a ovladne ho 
pro svuj sobecky zajem. 
77 EITS, zkratky anglickáho: “Eye in the skyČ, 
v prekladu “Oko na oblozeČ, spionaznı druzice ACIO. 
78 V originalu: “memory bleedingČ, doslova “ krvacenı 
pame tiČ, stav dılc ıho navratu pame ti vymazaná 
v procedure MRP. 
79 Internı odposlechova sıŘ vnitrnı Bezpec nosti ACIO. 
80 EITS, zkratky anglickáho: “Eye in the skyČ 

                                                                           
81 Angl.: “EyeČ ó oko. 
82 Angl.: “ Sovereign IntegralČ ó stav sjednocenáho 
ve domı na vsech –rovnıch bytı. 
83 Angl.: “manifestationČ 
84 V originalu: “ cosmological webČ. 
85 V originale: “Liminal CosmogonyČ. 
86 V originalu: “ “ simmering paranoiaČ. 
87 Rec  te la ó podle psychologu gesta a pohyby 
vypovıdajı o dusevnıch stavech a postojıch c love ka. 
88 Narazka na mentalnı rozhranı poc ıtac e ZEMI. 
89 V originalu: “ constituent partsČ, zakladnı c asti, 
jednotlivce. 
90 Animus ó dle informacı Centralnı rasy, lidstvu 
nepratelska ume la civilizace z galaxie M51. 
91 Te la lidskych druhu 
92 V originalu: “The entity model of expressionČ. 
Vyjadrenı se, prozıvanı reality ve forme  odde lená 
bytosti. 
93 symboly Zdrojová reality 
94 http://www.wingmakers.com 
95 Anglicky: “ intra laminar nucleusČ - ILN 
96 Anglicky: “ reticular thalamic nucleusČ - NRT 
97  v roce 2002, pozn. prekl. 
98 Obraz jiz byl uvolne n. Pozn. prekl. 
99 Smyslovy datovy tok ó informace vnımatelna 
lidskymi smysly, pozn. prekl. 
100 Anglicky: “ sensoric bilocationČ - SBL 
101 Anglicky “ lyricusČ ó poeta, basnık 
102 Anglicky: “MultiverseČ. 
103 Druhy ó angl. “ SpeciesČ zde ve vyznamu “ bytostná 
formyČ. 


