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Co byste měli vědět
 Série: Aurora

 Obsazení

Aurora Jie ‑Lin O’Malleyová – dívka mimo čas. Před staletími mířil 
Hadfield, loď plná kolonistů, na které Aurora byla, na Octavii III. 
Teď už víme, že je dobře, že se tam nedostala, protože všem ko
lonistům, kteří na místo dorazili, se přihodily velmi špatné, vel
mi… botanické věci. Naneštěstí do této kategorie spadá i Auro
řin táta.

Víc o něm za chviličku.
Poté co Auri spojila síly s Jednotkou 312 Legie Aurora, začala 

mít věštecké sny, vykazovat telekinetické schopnosti a tak celko
vě se proměňovat v malou, ale odhodlanou superhrdinku. Zjisti
la, že jí tyto síly nadělili Ešvárci, záhadná rasa, která před celými 
eony porazila Ra’haam.

Ešvárci věděli, že jejich prastarý nepřítel jen dřímá, a tak po 
sobě zanechali Zbraň a taky způsob, jak Spoušť této Zbraně může 
projít tréninkem a naučit se ji používat.

V Ozvěně, duševním tréninkovém prostoru, se Auri naučila své 
schopnosti ovládnout – a natrénovala taky jiné věci se svým klu
kem Kalem. Vynořila se připravená sejmout Ra’haam, ale co se ne
stalo: zjistila, že jí Zbraň někdo vyfoukl před nosem.

Syldrathský válečník známý jako Hvězdovrah, který byl také 
vycvičen coby Spoušť, použil Zbraň k tomu, aby zničil hvězdu své 
vlastní planety, a teď s ní hrozí Zemi. Jo a ukázalo se, že je to Kalův 
táta. To byl rozhovor, který neskončil moc dobře.

Naposledy spatřena: Na palubě Zbraně, křišťálové lodi, jak bojuje 
s Hvězdovrahem o nadvládu nad touhle planety tříštící silou, ze 
které si všichni nadělají do kalhot.



Tyler Jericho Jones – velitel, ze kterého se stal uprchlík. Když se 
Tyler přidal k Legii Aurora, nikdy si nepředstavoval, že by byla jeho 
jednotka plná… jak to říct kulantně… výškrabků. Ale stejně tak si 
nikdy nepředstavoval, že bude prchat před půlkou galaxie, vykrá
dat banky a loupit ve vracích vesmírných lodí, a už vůbec ne to, že 
by se spojil s tou nejhorší syldrathskou válečnicí, kterou kdy viděl.

A zmiňoval jsem, že jde o Kalovu sestru Saedii? Ten kluk má fakt 
spoustu kostlivců ve skříni, co?

Tyler každopádně využil své strategické geniality a dolíčků ve 
tvářích, co nemají konkurenci, k  tomu, aby dostal svou jednot
ku z Octavie do Smaragdového města, kde si ne tak úplně legálně 
opatřili pěknou hromádku peněz, krabici plnou záhadných dárků, 
kterou jim někdo v trezoru zanechal dávno před tím, než celá ta
hle pohroma začala, a klíče k vážně, vážně pěkné nové lodi.

Uprostřed loupeže, jejímž cílem bylo získat černou skříňku 
Hadfieldu, byl náš gang zajat již dříve zmíněnou syldrathskou vá
lečnicí Saedii. O jednu arénu s drakkanem později se Ty ocitl pola
pený pro změnu Globální zpravodajskou agenturou (GIA) po boku 
své nové syldrathské nepřítelkyně.

Dozvěděl se spoustu věcí, včetně toho, jak Saedii vypadá ve 
spodním prádle, a taky to, že on a Scarlett nejsou lidé, jak si my
sleli, ale že jejich matka byla Syldrathanka z klanu Cestochodců.

Naposledy spatřen: Na útěku se svou novou (ne)přítelkyní Saedii.

Kaliis Idraban Gilwraeth  – nepochopený válečník. Pro Kala to 
byla v poslední době dost jízda na horké dráze, od těch nejlepších 
okamžiků, jako když našel v Jednotce 312 svou novou rodinu nebo 
konečně poznal lásku s parapsychickou zbraní jménem Aurora, až 
k těm nejhorším, kdy byl odhalen jakožto syn Hvězdovraha a vy
hoštěn z jednotky.
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Když ho ostatní vyloučili ze svého středu jen za to, že jim opo
mněl sdělit ten maličký detail – tedy že je synem jejich úhlavního 
nepřítele –, vrátil se do rodného hnízda. Ale pozor, zvrat! Zůstal 
věrný Auroře a bojoval po jejím boku, když dorazila, aby se vypo
řádala s jeho otcem.

Naposledy spatřen: Na palubě ešvárské Zbraně pod útokem moc
ných parapsychických sil.

Scarlett Isobel Jonesová – ta úžasná, která nainstalovala můj 
osobnostní program, světlo mého života. Taky ví, kde mám vypínač.

Slova „jen kdyby se trochu snažila“ se v  jejích reportech na 
akademii objevovala častěji než u jakéhokoli jiného kadeta v ději
nách, ale její neuvěřitelná empatie (která zas není tak neuvěřitel
ná, když si vezmete, že její matka byla Cestochodkyně, což ale Scar 
neví) a absolutní věrnost jejímu bratru dvojčeti Tylerovi ji přimě
ly cestovat po celé galaxii spolu s Jednotkou 312. Jedinkrát si při 
tom nezlomila nehet.

Během zběsilého útěku jednotka objevila v repozitáři Dominia 
sbírku darů, které jim tam někdo zanechal celé roky před tím, než 
se vůbec dali k Legii Aurora. Scar získala ten nejlepší – přívěsek 
osázený skrumáží diamantů. Které jsou, jak každý dobře ví, nejlep
ším přítelem každé ženy.

Poté co byl Tyler zajat GIA, Scarlett a ostatní se dál ze všech 
sil snažili pomoct Auroře znovu získat Zbraň z rukou Hvězdovra
ha, zachránit Zemi a pokračovat ve snaze zlikvidovat Ra’haam, než 
se probudí a pohltí celou galaxii. Žádný stres.

Naposledy spatřena: Chystala se líbat (!!!) s Finianem (!!!), ale na po
slední chvíli byl tento historický okamžik přerušen uvědoměním, že 
diamanty na jejím přívěsku nejsou diamanty, ale ešvárské krystaly.

Jo a pak všechno vybuchlo.
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Finian de Karran de Seel – ten, co vám opravdu přiroste k srdci, 
jakmile ho poznáte. Místní betraskanský mechanický génius, který 
znovu a znovu prokazoval svou loajalitu Jednotce 312.

Možná trochu obrousil hrany svého drsňáckého vystupování, 
ale jeho chytroprdství mu můžete vypáčit jedině z chladnoucích 
mrtvých dlaní. Na což možná dojde, vzhledem k tomu, že poslední 
věc, kterou on, Scarlett a Zila viděli na konci posledního svazku, 
byl oslepující záblesk světla uprostřed obrovské vesmírné bit
vy, jejímž cílem bylo ubránit Zemi před velmi zpruzeným Hvězdo
vrahem.

Naposledy spatřen: Jak přerušuje svůj celoživotní sen, že políbí (!!!) 
Scarlett Jonesovou (!!!), když mu došlo to s přívěskem. Ten kluk si 
musí přestat házet klacky pod nohy, fakt!

Zila Madranová – ta s těmi náušnicemi. A mozkem o velikosti pla
nety.

Ačkoli ji její jednotka poměrně dlouhou dobu považovala za 
sociopatku – a na jejich obranu, opravdu vykazovala velmi nezdra
vou náklonnost k omračujícímu nastavení svého disruptoru –, už 
jsme zjistili, že jako malá musela na vlastní oči sledovat, jak jí za
vraždili rodiče, kteří se ji snažili do poslední chvíle ochránit. A od 
té doby byla v galaxii úplně sama.

Předvedla dost drsné kousky, včetně záchrany Jednotky 312 
z vězení na Saediině lodi, a posunula tak svoje teoretické doved
nosti na úplně novou praktickou úroveň. Vypadá to, že pomalu, 
ale jistě ledy tají.

Naposledy spatřena: Během bitvy o Zemi, kdy ji to spolu se Scar
lett a Finianem rozmetalo na molekuly.
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Catherine Brannocková – padlá souputnice. Nejlepší kamarádka 
Tylera a Scarlett a pilotka Jednotky 312, Cat „Nula“ Brannocková 
byla Eso, jaké nemá konkurenci.

Byla pohlcena Ra’haam, když jednotka prchala z Octavie, ale to 
nebylo naposled, co jsme se s ní setkali. Teď je součástí Ra’haam, 
které využívá její znalosti k pronásledování Aurory, Tyle ra a zbyt
ku jednotky. A rozhodně se neštítí používat její známou tvář. Když 
byl Tyler zajat, vyslýchala ho jako jedna z členek GIA.

Naposledy spatřena: Jak střílí na Tylerův nejoblíbenější obličej.

Caersan, archon Nezlomených – každá rodina jednoho takového 
má a tenhle je Kalův. Tady se hodí znát syldrathskou politiku.

Takže, Syldrathané se dělí na kabaly, rozumíme? Válkonoši jsou 
válečníci (nápověda: přečtěte si jejich jméno), a když Syldrathané 
podepsali mírovou dohodu s Terrany a Betraskany, válečníci… no, 
řekněme, že by prostě radši dál bojovali.

Část z nich se pojmenovala Nezlomení a rouzpoutala syldrath
skou občanskou válku. Vedl je Caersan, archon Nezlomených, ji
nak taky Hvězdovrah. Tuhle přezdívku získal díky tomu, že  ukradl 
ešvárskou Zbraň, kterou se Auri učila ovládat, a zničil hvězdu 
vlastní planety v epické ukázce síly, která všechny ostatní pře
svědčila, že se mu mají hezky pěkně klidit z cesty, zatímco Caersan 
válčil proti vlastním lidem.

Jeho syn Kal s ním nechtěl mít nic společného a odešel, při
pojil se inkognito k Legii Aurora. No, viděli jsme, jak super to pro 
něj dopadlo.

Jeho dcera Saedii mu zůstala věrná, a když byli ona a Tyler zaja
ti GIA, Caersan dost jasně předvedl, že je připraven rozstřílet Zemi 
na kousky, aby ji dostal zpátky.
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Naposledy spatřen: Při parapsychickém souboji s Auri o nadvládu 
nad řečenou Zbraní.

Saedii Gilwraethová – děsivá sestra. Kal spolu se svou matkou 
opustil Caersana už jako malý, jeho sestra se však rozhodla s ním 
zůstat. Teď slouží jako jedna z jeho templářek, velí obrovské a hro
zivé bitevní lodi a taky podstatné části jeho flotily.

Je krásná, smrtící a má náhrdelník z palců svých bývalých ná
padníků kolem krku. Takže než se ji pokusíte sbalit, radši se nad 
tím dvakrát zamyslete.

Poté co několik Nezlomených zaslechlo Kalovo jméno v baro
vé bitce na Sempiternity, stopovala náš gang ze Smaragdového 
města až k vraku Hadfieldu, kde taky všechny zajala. Pak došlo 
na tu věc s drakkanem a soubojem a ona s Tylerem byli uvězně
ni Globální zpravodajskou agenturou. GIA, do které už pronik
lo Ra’haam, se snažila začít meziplanetární konflikt, aby odvedla 
pozornost od rychle dozrávajících planet sloužících jako líhně. 
Všechno je to vlastně dost komplikované.

Neochotně přiznává, že se Tyler ukázal jako částečně užitečný 
během jejich útěku.

Naposledy spatřena: Na útěku s Tylerem Jonesem.

Ešvárci – záhadní mimozemšťani. Před celými eony bojovali Ešvárci 
s Ra’haam, snažili se mu zabránit v tom, aby ovládlo veškerý život 
v galaxii. Vyhráli.

No, skoro.
Ra’haam se ve skutečnosti skrylo, čekalo asi tak bambilion let, 

než znovu nabyde síly.
Protože Ešvárci věděli, že na druhé kolo už tu nejspíš nebu

dou, osídlili galaxii stovkami druhů – všechny jsou dvounohé, za
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ložené na uhlíku a schopné vzájemně spolu komunikovat. Tento 
dříve nevysvětlitelný fakt se postaral o vznik takzvané Sjednocené 
víry. Učenci jistě nyní obrátí svou pozornost k otázce, kdo stvo
řil jejich stvořitele.

Ešvárci jsou proslulí svými nádhernými krystalovými artefak
ty, pružným vztahem k času a obecnou záhadností. Vytvořili Ozvě
nu, kde se Aurora proměnila z vystresované cestovatelky časem 
v mozkovou válečnici s jediným cílem.

Ešvárci Auri sdělili, že jen ona dokáže povolat síly, které po
třebuje, pokud se chce osvobodit od všeho, co ji váže ke starému 
životu. Ale Aurora si nakonec uvědomila, že právě tyto vazby jsou 
důvodem, proč je vůbec ochotná bojovat.

Naposledy spatřeni: Vymřelí už celé eony.

Ra’haam – vytrvalý a odhodlaný nepřítel. Ra’haam se snaží převzít 
vládu nad Mléčnou dráhou už od pradávna a po poslední velké po
rážce, o kterou se postarali Ešvárci, se stáhlo na dvacet dva líhní, 
skrytých planet, kde jeho poslední semínka pod povrchem pomalu 
znovu dorostla ke zdraví. Nikdo nepočítal s tím, že ti otravní Terra
ni začnou kolonizovat planetu Octavia, což Ra’haam předčasně pro
budí z dřímoty. Zmocnilo se těl kolonistů – včetně Aurořina otce – 
a použilo je k tomu, aby se infiltrovalo do terranské společnosti.

Pár století poté, co byli infikováni, se původní kolonisté z Octa
vie dostali k  moci a  teď řídí Globální zpravodajskou agenturu, 
super děsivou pozemskou organizaci, která má na starosti tajné 
operace a planetární bezpečnost.

Všechny je vede Princeps, který je samozřejmě myslí jen další 
součástí Ra’haam, ale sídlí v těle Aurořina táty.

Tito jednotliví agenti nedokáží vytvářet spory potřebné k in
fikování ostatních  – starají se jen o  to, aby se nikdo nedostal 



do dalších líhní, kde Ra’haam dorůstá do plné síly a už je skoro 
u konce svého vývoje.

Všechno spěje k tomu, že tyto planety nakonec rozkvetou a po 
dozrání puknou a rozšíří spory Přehybem na všechny obývané pla
nety v galaxii. Tam nakazí veškeré inteligentní živočišné formy, ze 
kterých se stane součást jediného splynutého vědomí – Ra’haam.

Prastaré zlo teď loví Auroru a zbytek Jednotky 312 ve snaze 
udržet své tajemství v bezpečí, než dozraje i zbylých jednadvacet 
líhní. Zajalo Tylera a Saedii, což odstartovalo meziplanetární kon
flikt, který vedl k tomu, že Hvězdovrah pohrozil, že zničí Zemi, po
kud se GIA okamžitě nevzdá jeho dcery.

Naposledy spatřeno: Při pronásledování Tylera a Saedii, kteří se 
pokusili uprchnout. Ale vlastně je úplně všude, no.

Magellan – ó, nazdárek, to jsem já! Nebudu lhát, už jsem na tom byl 
i lépe než v poslední době – když se Aurora dotkla ešvárské son
dy se mnou v kapse, odeslalo mě to rovnou do vrakolandu, takže 
jsem se musel poptat ostatních, abych pro vás dal tohle info do
hromady. V současné chvíli jsem, ehm, na farmě na venkově, kde 
mám spoustu místa na běhání.

Ale možná se před koncem příběhu ještě vrátím a všechno spa
sím? To zní přesně jako já…

Takže teď si zapněte pásy, drazí přátelé, protože jdeme zase na to.
Bylo nebylo, jedna bláznivá partička děcek odmítla naslouchat 

svému ultra inteligentnímu unikomskému kamarádovi…



Část 1
DRAK V BOUŘI
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1
ZILA

Skutečně zřídkakdy mě něco překvapí. V jakékoli situaci si ze 
zvyku spočítám procentuální pravděpodobnost všech možných 
výstupů a ujistím se, že jsem připravena na každou eventualitu.

Přesto mě extrémně šokuje, když zjistím, že jsem stále naživu.
Strávím celých šest vteřin údivem s povolenou čelistí, pomalu 

mrkám. Poté si přimáčknu dva prsty na krk, abych si zkontrolo-
vala tep, který je sice zrychlený, ale bezpochyby zaznamenatelný. 
To tedy nejspíš svědčí o tom, že neprožívám nečekanou verzi po-
smrtného života.

Zajímavé.
Pohled vizorem kokpitu ven mi nic neodhalí – žádné hvěz-

dy, žádné lodi, jen naprostá temnota. Instinktivně zkontroluju 
naše selhávající senzory, ty s dlouhým i krátkým dosahem. Po-
divné je, že nevidím žádné známky ohromné bitvy, která kolem 
nás jen před několika málo okamžiky ještě zuřila, těsně před tím, 
než ešvárská Zbraň odpálila sebe sama – což je incident, který ne-
mohl mít jiný výstup než spálení naší lodi na popel.

Jakkoli je to nemožné, celá syldrathská flotila spolu s flotilami 
Terranů a Betraskanů i Zbraní samotnou… zmizely.

… Zajímavé?
Ne. Stresující.
O slovo se přihlásí můj výcvik, nastavím prastaré navigač-

ní systémy naší syldrathské lodi tak, aby zkatalogizovaly  veškeré 
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 viditelné hvězdy, Brány Přehybu a další významné orientační 
body či fenomény a poté spočítaly, kde se právě teď nacházíme.

Počkat. Nacházíme – my.
Přepnu komunikační zařízení. „Finiane, Scarlett, ještě po-

řád…?“
„Dýcháte?“ ozve se Finianův hlas, jen maličko nevyrovnaný.
„Očividně.“
Přelije se přese mě vlna úlevy a já se jí ani nesnažím vyhnout. 

Potlačovat takové pocity je neefektivní. Lepší je nechat je přiro-
zeně udát.

„Právě teď jsem dost zmatený,“ pokračuje Fin.
„Copak jsme před chvílí… nevybouchli?“ zeptá se Scarlett.
„… mrknu na to,“ odpoví Fin.
Uslyším drobné vyjeknutí. Tichý povzdech. Uplyne dlouhá 

chvíle a já jsem téměř v pokušení zeptat se, co se děje, když Fi-
nian promluví.

„Jo,“ ohlásí se konečně, „rozhodně jsme pořád naživu.“
„Shromažďuji informace,“ oznámím jim a navkomy tiše zapí-

pají. „Prosím, vydržte.“
Když se zadívám na naváděcí systémy lodi, ucítím, jak se mi 

mezi obočím tvoří drobná vráska. Nejen že tu není ani stopy po 
té masivní bitvě, která nás měla zlikvidovat, ale není tu ani sto-
py po planetárních tělesech terranské sluneční soustavy. Žádný 
Neptun, Uran ani Jupiter.

Ve skutečnosti nedetekuji žádné známky hvězd vyskytujících 
se kdekoli v naší blízkosti – a ani nikde ve vzdálenější lokalitě.

Žádné soustavy.
Žádné hvězdy.
Nejspíš jsme se… přemístili.
A netuším kam.
Zajímavé A stresující.
Na zrnícím displeji zobrazujícím výstupy ze senzorů se objeví 

nová ikona indikující, že se něco nachází za námi. Naše motory po-
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řád nefungují, přišly k úhoně během bitvy, takže zapnu zadní sen-
zory a zadívám se do vesmíru táhnoucího se do dáli za naší zádí.

To…
Tedy chci říct…

Já, no…
Já…

Přestaň, legionářko.
Zhluboka se nadechnu a narovnám záda.
Nerozumím tomu, co vidím.
Začnu katalogizovat a třídit to, co je pozorovatelné, jako by to 

udělal každý dobrý vědec.
Senzory lodi odečítají kolosální fluktuaci v gravitonovém a elek-

tromagnetickém spektru, výrony kvantových částic a odezvy v hy-
perprostoru. Ale ve vizuálním spektru tato narušení ani po zapo-
jení našich záďových kamer téměř nespatřuji.

Vlastně nejprve mylně předpokládám, že jsou naše vizuální 
nástroje poškozeny. Všechno je naprosto černé. A pak v dálce za-
plane bledé světlo, drobný pulz rozpadajících se fotonů. A v jejich 
krátké slézové záři zahlédnu cosi, co lze popsat jen jako…

Bouři.
Temnou bouři.
Je obrovská. Biliony na biliony kilometrů do šíře. Ale je zce-

la černá, až na ty drobné fotonové záchvěvy – olejovitá kypící 
prázdnota, tak naprostá, že v ní světlo jednoduše odumírá.

Vím, co to je.
„Bouře temné hmoty,“ zašeptám.
Její přítomnost by byla sama o sobě dostatečně podivná vzhle-

dem k tomu, že jsme jen před několika málo okamžiky byli na 
okraji terranského vesmíru, kde se takové prostorové anomálie 
vůbec nevyskytují. Ale ještě podivnější je to, že vidím i něco víc. 
Když zapojím přibližovací nastavení, potvrdím si své podezře-
ní. Na našem pravoboku se proti vířící temnotě té bouře stříbrně 
leskne… vesmírná stanice.
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Je to mohutná a velmi ošklivá konstrukce, očividně postavená 
pouze funkčně, nikoli esteticky. Zdá se, že byla poškozena – po 
jejím povrchu přebíhají veliké oblouky praskající energie, oslepu-
jící a bílé. Ze strany, která je k nám nejblíže, stoupají jakási obla-
ka: palivo, nebo pokud má posádka opravdu velkou smůlu, kyslík 
a atmosféra. Sráží se jako teplý dech za chladného dne a táhne je 
to přímo do té nekonečné bublající černoty.

Pokud jde o terranskou konstrukci, pak jsou stavební plány 
rozhodně zastaralé.

Ale to nevysvětluje, co tady vůbec dělá.
Nebo jak jsme se sem dostali my.
Nic z toho nedává smysl.
„Zilo?“ ozve se Scarlett. „Co se tam venku děje? Vidíš ešvárskou 

Zbraň? Jaký je status nepřátelský flotily? Jsme v nebezpečí?“
„My…“ Nejsem si jistá, jak na její otázky odpovědět.
„Zilo?“
Ze stanice se táhne tlustý kabel z lesknoucího se kovu. Stov-

ky tisíc kilometrů dlouhý, stáčí se a vlní, ale pevně se na jednom 
konci drží té dobité konstrukce. Na druhém konci, daleko u okra-
je bublající bouře temné hmoty, je na obdélníkovém rámu nata-
žená veliká rtuťovitá plachta, jejíž povrch se měňavě leskne jako 
ropná skvrna. Připadá mi opravdu maličká, ale abych ji vůbec 
mohla odsud vidět, musí být ta plachta nesmírně velká.

Skoro bych si myslela, že to je…
„Neznámé plavidlo, vstoupili jste do omezeného terranského 

prostoru. Identifikujte se a poskytněte nám přístupové kódy, nebo 
na vás budeme střílet. Máte třicet vteřin.“

Hlas zapraská kokpitem, tvrdě a neharmonicky. Tep se mi 
o něco zrychlí, což je naprosto neužitečné.

Jiné plavidlo nevidím. Odkud ten hlas přichází?
I pokud opomineme skutečnost, že žádné kódy neznám, netu-

ším, jestli nás kontaktoval spojenec, nebo nepřítel.
Ne že by teď moje jednotka měla dlouhý seznam spojenců.
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Stisknu tlačítko komunikace v rámci jednotky a naléhavě pro-
nesu: „Scarlett, prosím pospěš rychle na můstek. Je vyžadována 
diplomacie.“

„Neznámé plavidlo, identifikujte se a poskytněte nám ověřovací 
kódy. Neuposlechnutí bude interpretováno jako nepřátelský záměr. 
Zbývá vám dvacet vteřin.“

Přejedu očima po kontrolkách a natáhnu se – každý Syldra-
than starší dvanácti let je vyšší než já –, abych zmáčkla tlačítko, 
které náš kanál přepne z audia na vizuál. Musím zjistit, kdo nás 
to kontaktoval.

Tvář, která vyplní obrazovku, je zakrytá černým dýchacím 
přístrojem, pryč z obrazu se táhne tlustá hadice. Maska zakrývá 
všechno pod očima pilota a helma zase všechno nad nimi.

Dívám se však na Terrana, nejspíš původem z východní Asie, 
věk a pohlaví nejisté. Jakkoli podivná je moje situace, možná 
bude možné se s Terranem nějak domluvit – koneckonců jsme 
stejný druh.

„Prosím, zadržte,“ pronesu. „Snažím se zavolat Tvář mého 
týmu.“

„Identifikační kódy!“ dožaduje se pilot a přimhouří oči. „Hned!“
„Rozumím,“ potvrdím. „Nemohu kódy poskytnout, ale…“
„Narušujete terranský prostor s omezeným přístupem! Máte de‑

set vteřin na to, abyste poskytli řádnou identifikaci, nebo na vás 
začnu střílet!“

Všude kolem mě ožijí poplašná zařízení, rudá světla se rozbli-
kají a syldrathské symboly rozsvítí, zatímco na mě štěká hlas z re-
produktoru. Slovům nerozumím, ale vím, co mi říkají.

„Varování, varování: plavidlo bylo zaměřeno.“
„Pět vteřin!“
„Prosím,“ řeknu. „Prosím, počkejte…“
„Pal!“
Sleduju, jak se na našich skenerech objeví maličkaté světlo.
Nemáme motory. Navigaci. Obranné systémy.
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Už bychom měli být mrtví. Měli jsme shořet spolu s Aurorou 
a Zbraní. Ale teď se mi zdá jaksi nespravedlivé zemřít.

Světlo se blíží.
„Prosím…“
Střela dopadne.
Můstkem se prožene oheň.
BUM.



23

2.1
SCARLETT

Na kůži mi bíle žhne černý světlo. Můžu ochutnat zvuky kolem 
sebe, vzadu na jazyku cítím kov, slyším dotek a nahmatávám pa-
chy, jak se všechno, co jsem a co jsem byla a kdy budu, trhá na 
kusy a spolu a spolu a spol…

„Scar?“
Otevřu oči a uvidím před sebou pár jiných očí.
Velký.
Černý.
Pěkný.
Finian.
„Ty jsi…?“ zeptám se.
„Bylo to…?“ řekne Fin.
„Divný,“ zamumláme.
Rozhlídnu se kolem nás, nahoru po páteři se mi šplhá podivný 

smolný pocit plíživýho déjà vu.
Stojíme v chodbě před strojovnou, právě tam, kde jsme byli 

před minutou, když ešvárská Zbraň vypálila pořádný paprsek 
planety ničícího zla přímo do našich nejoblíbenějších tváří a pak 
se sama rozprášila na cimprcampr. Ale radost nad radost, nako-
nec přece jen nejsme mrtvý.

A to jsou dobrý zprávy hned z několika důvodů.
Zaprvý, samozřejmě, a budu teď mluvit upřímně, by od vesmí-

ru bylo pěkně tupý, kdyby takový zadek, jako mám já,  vyplýtval 
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tím, že by ho spálil na popel v ohnivý explozi v hlubinách niče-
ho. Jako fakt, takový zadek se vidí jednou… já nevím, možná za 
tisíc let.

Zadruhý, znamená to, že kluk stojící naproti mně taky není 
mrtvý. A co je divný, je to pro mě najednou o dost důležitější, než 
bych připustila jen pár hodin zpátky.

Finian de Karran de Seel.
Rozhodně to není můj typ. Má spíš mozek než svaly. Věčně se 

cítí ukřivděně a naštvaně na celou galaxii. Ale je statečný. A chyt-
rý. A když stojí takhle blízko, nemůžu si pomoct a všímám si toho 
chomáče bílých vlasů a hladký bledý pleti a rtů, který jsem skoro 
políbila, když jsme měli umřít.

Ale to je jediný důvod, proč jsem to udělala.
Protože jsme měli rozhodně umřít, že jo?
Zíráme na sebe, jsme si vědomi toho, jak blízko u sebe stojí-

me. Ani jeden z nás se neodtáhne. Zadívá se mi do očí a já otevřu 
pusu, ale poprvý, co pamatuju, netuším, co říct, a to, co mě za-
chrání před tou nekonečnou trapností mlčení, když jediný, v čem 
jsem skutečně dobrá, je mluvení, je Zilin hlas, který zapraská 
v komech.

„Finiane, Scarlett, ještě pořád…?“
„Dýcháte?“ pronese Finian trochu roztřeseně.
„Očividně.“
A pak to přijde znovu. Ten stejný děsivý pocit, jako by po tvým 

hrobě chodila černá kočka. Pocit, že…
„Právě teď jsem dost zmatený,“ pokračuje Fin.
„Copak jsme před chvílí… nevybouchli?“ zeptám se.
Znovu se mi zadívá do očí. Pořád mezi námi cítím ten skoro-

polibek a vím, že on taky. A vidím, jak se obrní, zhluboka se na-
dechne.

„… mrknu na to,“ řekne.
Ucítím elektrický výboj, když se konečky prstů dotkne těch 

mých. Vezme mou ruku do svojí a zadívá se na mě jen o vteřin-
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ku dýl v němý otázce, a rozhodně není můj typ, ale já se pořád 
neodtahuju. A teď se ke mně naklání blíž a blíž, a i když už nej-
spíš neumřeme, líbá mě, a tyjo, Tvůrce, líbá mě, ten pocit je jako 
mravenčení, jako proud bzučící mi na rtech a dolů po páteři. Cí-
tím, jak se k němu přitisknu, jak ho líbám na oplátku, všechno 
ve mně zvoní, když mi rukou přejede přes boky a dolů na zadek, 
co se ani vesmír neodvážil jen tak vyplýtvat, a zmáčkne ho úplně 
správným způsobem.

No, Finiane de Karrane de Seele. Hvězdy ať ti žehnají.
Kdo v celý galaxii by hádal, že to zrovna ty máš v sobě?
Naše rty se odtrhnou a jedna část mě zabolí, když se odkloní 

a znovu promluví do komů.
„Jo,“ ohlásí, „rozhodně jsme pořád naživu.“
„Shromažďuji informace,“ řekne Zila. „Prosím, vydržte.“
V komech to zapraská a my zůstaneme sami. Fin a já se pořád 

tiskneme k sobě a ten polibek mezi námi visí, a jestli jeden z nás 
něco neřekne, vím, že začneme znova. Vzhledem k okolnostem 
to pravděpodobně není nejchytřejší nápad.

Podívám se dolů na jeho ruce.
Jo. Pořád na mým zadku.
„Víš, když Zila řekla ‚prosím, vydržte‘, nejsem si jistá, že mys-

lela zrovna tohle, de Seele.“
Nervózně se zasměje a uvolní to sevření. „Promiň.“
„Neomlouvej se.“
A pak se zase vrhnu na jeho pusu, jen krátký setkání, tvrdý 

a rozpálený. Kousnu ho do rtu, když se od něj odtahuju, abych mu 
dala najevo, že jsem pořád hladová.

„Ale musíme přijít na to, co se sakra zrovna stalo.“
„Jo.“ Zhluboka se nadechne a o krok ustoupí, kovem obale-

nými prsty si prohrábne rozježenou změť bílých vlasů. „Jo, to jo.“
Pořád stojíme v tý chodbě před strojovnou a dveře jsou pořád 

zapečetěný. Vzduch tu ostře zapáchá spálenou plastocelí, zkrato-
vanými dráty a kouřem. Podívám se skrz plexisklo a vidím, co to 
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dělo provedlo po zásahu s našimi motory, a i když nejsem expert, 
jsem si dost jistá, že by motory neměly být rozsekaný na padesát 
kousků.

„Ty motory potřebujeme k letu,“ řeknu.
„A tobě že někdo tvrdil, že se nehodíš na Techa?“
„Každej instruktor, kterýho jsem na akademii kdy měla, spolu 

s mým poradcem a taky velitelem divize inženýringu.“
Finian se ušklíbne a rozhlédne se. Tmavýma očima bloudí po 

stropě i zničený strojovně. A pak zabrouzdá k mýmu hrudníku. 
Trošku mu poklesne čelist a já prakticky vidím, jak se mu za kon-
taktními čočkami zamžívají oči.

Co ty kluci s těma prsama mají, no fakt?
„Hele,“ lusknu prsty. „Vím, že jsou perfektní, ale teď se vážně 

soustřeď na práci, de Seele.“
„Ale ne.“ Poklepe si na hrdlo. „Tvůj přívěsek, pamatuješ?“
Sáhnu si na krk. Na přívěsek, co jsme našli v trezoru repozitá-

ře Dominia ve Smaragdovým městě. Na každýho z nás tam v tre-
zoru čekal jeden dárek od admirála Adamse a bitevní velitelky 
de Stoyový. Tyler dostal nový boty, Kal pouzdro na doutníky, co 
mu zachránilo život, Finian propisku, což ho dost vtipně otrávilo, 
Zila nový náušnice s jestřáby. A já jsem dostala tenhle diaman-
tový přívěsek, ve kterým byly vyrytý slova Vyber si plán B. Až na 
to, že těsně před tím, než jsme měli být rozstřílený na molekuly, 
si Fin uvědomil, že to vůbec není diamant.

„Je to ešvárský krystal.“
A jo, to je divný. Našli jsme už předtím jeden ešvárský krystal 

v Přehybu – sondu, která Auri dovedla na Ozvěnu. Ale to ve sku-
tečnosti nevysvětluje, proč by mi velitelé akademie dali přívěsek 
ze stejnýho materiálu.

Ani to, proč nejsme mrtvý.
Adrenalin z toho, že jsme skoro umřeli a skoro se políbili a pak 

jsme rozhodně neumřeli, ale rozhodně se políbili, už pomalu vy-
prchává a já cítím, jak se mi třesou ruce. Ale očima pořád pát-
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rám po Finianově těle, zatímco on se rozhlíží po chodbě tím otrá-
veným/zmateným způsobem, jako by se vesmír rozhodl působit 
nepříjemnosti právě jemu konkrétně. Končetiny má obalený tím 
stříbrným materiálem svýho exoskeletu, kůži bledou jako duch 
a oči černý jak smůla přimhouřený, když najednou nakloní hlavu.

„Ne že bych si stěžoval,“ pronese opatrně. „Ale byli jsme v syl-
drathský lodi zaseknutý na místě uprostřed masivní bitvy na ter-
ranským území. I kdybychom přežili ten výbuch Zbraně… ne-
měl nás už touhle dobou rozstřílet na puzzle nějaký terranský 
letoun?“

Zamračím se a poklepu na kom.
„Zilo? Co se tam venku děje? Vidíš ešvárskou Zbraň? Jaký je 

status nepřátelský flotily? Jsme v nebezpečí?“
„My…“ Její hlas se vytratí.
„Zilo?“
A pak se podívám na Finiana a cítím to v něm, stejně jako to cí-

tím v sobě. Ten děsivě plíživý pocit na páteři. Pocit, jako kdyby…
„Scar, tahle konverzace mi přijde… příšerně povědomá.“
„Vím, co myslíš.“
Zavrtí hlavou a zamračí se. „Bude to znít ujetě, ale mám straš-

ně silný pocit…“
„Déjà vu.“
Zamrká. „Co je do háje déjà vu?“
„Pocit. Dojem, že jsi něco už řekl nebo udělal někdy dřív.“
„Aha. Jasně.“ Zuřivě přikývne. „Jo. Rozhodně mám přesně to-

hle. Ale Betraskani tomu říkají tahk ‑she.“
„Jo, já vím, ale na Teře to je déjà vu. Francouzsky.“
„Neumím francouzsky.“
„No, tak se mě drž,“ mrknu. „Něco tě naučím.“
Zilin hlas se znovu prodere komy, tentokrát zní naléhavě. „Scar‑

lett, prosím pospěš rychle na můstek. Je vyžadována diplomacie.“
A mě se znovu zmocní ten pocit. Že jsme už tohle řekli, udě-

lali… už jsme tenhle okamžik prožili. A co víc, že to skončilo 
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vážně, doopravdicky blbě. Natáhnu ruku a Fin mě za ni bez pře-
mýšlení popadne a pak spolu běžíme chodbou. Finův exoskelet 
syčí a supí, zatímco sprintujeme a naše boty buší do kovu, když 
se ženeme po schodech do kokpitu.

Zila sedí na místě pilota, vypadá poněkud poděšeně, což u ní 
naznačuje naprostý nervový zhroucení. Na první pohled půso-
bí všechny naše vizuální senzory mrtvě – nic než černota, na 
všech obrazovkách. Žádný planety, dokonce ani hvězdy, což je 
trochu…

Ne, momentíček. Aspoň některý kamery pořád jedou. Vidím 
malou, omšelou vesmírnou stanici, ze který se do jinak dokonalý 
temnoty táhne chumel těžkých kabelů.

To nedává smysl…
Jen před pár minutami jsme byli uprostřed obrovský vesmír-

ný bitvy na okraji terranskýho vzdušnýho prostoru. Kam všech-
ny ty flotily zmizely? Kde se tu vzala tahle stanice? A proč tu ne-
jsou hvězdy?

Zila se mi zadívá do očí, když u ní hledám odpovědi, a já vím, 
že to bude znít šíleně, ale jedna část mě ví ví VÍ…

„Takže také pociťujete vjemy, které naznačují, že se tento oka-
mžik opakuje pořád dokola,“ řekne.

„Je to francouzsky!“ prohlásí Finian.
Na obrazovkách najednou zapulzuje světlo. Má tlumenou slé-

zovou barvu, trvá to jen pár vteřin. Ale můj žaludek se ošklivě 
zkroutí, když mi dojde, že tam venku není jen temnota. Je tam 
taky nějaká… bouře. Olejnatá, převalující se hrouda temných 
úponků, tak velká, že mi to skoro přehřeje mozek.

Fin zamrká. „Je to…?“
„Bouře temné hmoty,“ zamumlá Zila. „Ano.“
Mrknu na komy, na jazyku cítím chuť spálenýho kovu, na ně-

kolika výstupních monitorech září syldrathský písmo. Na jedný 
obrazovce vidím rysy jakési mladé Terranky, ale její tvář je z vět-
ší části skrytá dýchacím přístrojem pro piloty a helmou. Na límci 
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má dva diamantové odznaky, což znamená, že jde o poručici, ale 
na sobě teda rozhodně nemá uniformu Terranských ozbrojených 
sil. Na první dobrou bych hádala, že je to fakt hustá profesionál-
ka, ale její hlas zní maliiičko nejistě.

„Poslouchejte… musíte se identifikovat a poskytnout ověřovací 
kódy. Máte deset vteřin.“

Technicky vzato je Jednotka 312 hledaná za galaktický teroris-
mus, takže se rozhodnu tak trošku mlžit, co se celý tý identifikace 
týká. Sčísnu si vlasy a z rukávu vyčaruju velmi uhlazený a klidný 
pohled, zapředu do mikrofonu.

„Ani nedokážu popsat, jak rádi vás vidíme, poručice! Mysleli 
jsme si, že jsme až po krk v potížích. Naše loď je poškozená, mo-
tory offline a potřebujeme vaši pomoc, přepínám.“

„Tohle je území s omezeným přístupem,“ odpoví pilotka pořád 
trochu roztřeseně. „Jak jste se sem dostali? A v čem to sakra letíte?“

„To je vážně dlouhý příběh, poručice,“ vřele a přátelsky se 
usměju. „Ale co se týká systémů podpory života, není to tu teď 
zrovna samé štěňátko a duha, takže pokud byste si nás mohli při-
táhnout, koupím vám drink a budu vám o tom vyprávět.“

Následuje dlouhá odmlka, během který zatínám čelist.
„Dobrá,“ prohlásí nakonec pilotka. „Vystřelím k vám tažné lano 

a přitáhnu vás do dokovacího oddílu. Ale stačí jediný špatný pohyb 
a rozstřílím vám zadky na maděru, ani nemrknete.“

Usměju se. „To jsou skvělé zprávy, poručice.“
„Děkujeeeem!“ vykoukne zpoza mě Finian a zamává. „Jste 

stejně moudrá, jako jste krásná, madam!“
Pilotčin hlas zledovatí. Ačkoli z ní vidím jen maličko, její vý-

raz se zcela očividně zatvrdí jako kámen. „Máte na palubě zatra-
cenýho Betraskana?“

Všude kolem nás ožijí poplašný zařízení, rudý světla se roz-
blikají a syldrathský symboly rozsvítí, zatímco na nás štěká hlas 
z reproduktoru.

„Varování, varování: plavidlo bylo zaměřeno.“
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Na našich skenerech se objeví droboučká světelná čárka. Po-
dívám se na ostatní, bezradně, divoce. Nemáme motory. Naviga-
ci. Obranný systémy.

„Do prdele…“ vydechnu.
„Scar…“ zašeptá Fin.
Světlo se blíží. Naše prsty se dotknou.
„Nebojte se,“ zamračí se Zila. „Moc to nebolí.“
„… Co?“ zeptám se.
Střela dopadne.
Můstkem se prožene oheň.
BUM.
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2.2
SCARLETT

Na kůži mi bíle žhne černý světlo. Můžu ochutnat zvuky kolem 
sebe, vzadu na jazyku cítím kov, slyším dotek a nahmatávám pa-
chy, jak se všechno, co jsem a co jsem byla a kdy budu, trhá na 
kusy a spolu a spolu a spol…

„Scar?“
Otevřu oči a uvidím před sebou pár jiných očí.
Velký.
Černý.
Pěkný.
Finian.
„Ty jsi…?“ zeptám se.
„Bylo to…?“ řekne Fin.
„Divný,“ zamumláme.
Rozhlídnu se kolem nás, nahoru po páteři se mi šplhá podiv-

ný smolný pocit plíživýho déjà vu. Stojíme v chodbě před stro-
jovnou. A radost nad radost, nakonec přece jen nejsme mrtvý.

Ale…
Počkat…
Copak jsme před chvílí…?
Zírám na Finiana, jsem si vědomá toho, jak blízko u sebe sto-

jíme. Zadívá se mi do očí a já netuším, co říct, a jediný, co mě za-
chrání před tou nekonečnou trapností mlčení, je Zilin hlas, který 
zapraská v komech.
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„Finiane, Scarlett, ještě pořád…?“
„Dýcháte?“ pronese Finian trochu roztřeseně.
„Očividně.“
A pak to přijde znovu. Ten stejný děsivý pocit, jako by po tvým 

hrobě chodila černá kočka. Pocit, že…
„Právě teď jsem dost zmatený,“ pokračuje Fin.
„Copak jsme před chvílí… nevybouchli?“ zeptám se.
Znovu se mi zadívá do očí. A vidím, jak se obrní, zhluboka se 

nadechne.
„… mrknu na to,“ řekne.
Ucítím elektrický výboj, když se konečky prstů dotkne těch 

mých, a tyjo, Tvůrce, líbá mě, ten pocit je jako mravenčení, jako 
proud bzučící mi na rtech a…

„Přestaň,“ vyhrknu a odtrhnu se od něj. „Ne, přestaň, Fine… 
počkej…“

Dívám se na něj a on na mě zírá se stejným zmateným výra-
zem a nějak, nějak, ještě než promluví, vím, co řekne.

„Scar, mám strašně silný pocit…“
„Déjà vu.“
Zamrká. „… To je francouzsky.“
„A ty neumíš francouzsky.“ Žaludek se mi sevře.
Odstoupí ode mě a já mám pocit, jako by se mi paluba pod no-

hama posouvala, tam, kde dřív býval můj žaludek, je teď kostka 
ledu, zatímco on kouká všude kolem. Pořád jsme v chodbě před 
strojovnou, ve vzduchu pořád ostře visí puch spálený plastoceli, 
zkratovaných drátů, kouře. Když se podívám skrz plexisklo, po-
řád vidím zbytky motorů a vím, že nejsem žádný expert, ale tohle 
místo, tenhle rozhovor, nějak…

„Co to sakra je, Fine…?“
Mračí se, až má obočí celý pomuchlaný. „Tohle jsme už dělali.“
„Ale to… to není možný…“
Zvedne jedno bledý obočí, nějak se mu pořád podaří navzdo-

ry všemu se usmát. „Scar, věř mi, když říkám, že jsem si předsta-
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voval, jak tě líbám, dostkrát na to, abych si uvědomil, když se mi 
to povede dvakrát v jednom dni.“

V komech se ozve hlas. „Scarlett? Finiane?“
„Zilo?“
„Jste oba… v pořádku?“
„Nemám tušení.“ Zatne čelist, jeho hlas zní najednou pev-

ně. „Hele… možná to bude znít šíleně, ale vidíš teď někde před 
námi starou dobitou vesmírnou stanici? Bouři temný hmoty? 
A  terranský letoun, co hrozí, že nás rozstřílí na smutné malé 
kousíčky?“

„Takže také pociťujete vjemy, které naznačují, že se tento oka‑
mžik opakuje pořád dokola.“

Fin se na mě podívá a sevře rty.
„U Tvůrcova dechu…“ zašeptám.
„Hned tam budeme,“ řekne Fin.
Adrenalin z toho, že jsme skoro umřeli a skoro se políbili a pak 

jsme rozhodně neumřeli, ale rozhodně se políbili, už pomalu vy-
prchává a nahrazuje ho nemožnost toho všeho kolem. Nohy mám 
jako z želé, mozek mi v lebce tiše bzučí. Ale natáhnu ruku k Fi-
novi a pak spolu běžíme chodbou do kokpitu. Zila znovu sedí 
na místě pilota, znovu vypadá poněkud poděšeně, na obrazov-
kách znovu vidím malou, omšelou vesmírnou stanici v moři bez-
hvězdný temnoty i tu rozzuřenou terranskou pilotku.

Znovu.
Znovu.
Ale místo toho, aby byla jen maliiičko nejistá, teď už zní úplně 

hystericky. „Co se to sakra děje?“
Zila se dívá na Finiana, kouše si jeden pramen dlouhých kudr-

natých vlasů.
„Časové zkřivení?“ nadhodí Fin.
„Nedokážu přijít s jiným adekvátním vysvětlením,“  odpoví 

Zila.
„Do prdele,“ zašeptá on. „Efekt urobora?“
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„To je ale jen teorie.“ Naše Mozkovna zavrtí hlavou, podívá 
se na stanici, v temný bouři za ní krátce zapulzuje fialový světlo. 
„A navzdory našim lekcím časové mechaniky na akademii bych 
to považovala za nemyslitelné.“

„Hele,“ zamračím se na ně, „jediná hodina časový mechaniky, 
na který jsem byla já, padla na flirtování s Jeremym a Johnatha-
nem McClainovými…“

(Ex -přítel č. 35 a č. 36. Plusy: Jednovaječná dvojčata, oba stej-
ně sexy. Minusy: Jednovaječná dvojčata, takže si je člověk ve tmě 
snadno splete. Ups.)

„… a jestli jste si nevšimli, je tady jedna fakt naštvaná pilotka…“
V komech to zapraská a přeruší mě.
„Narušujete terranský prostor s omezeným přístupem,“ ozve 

se zmiňovaná pilotka. „Máte patnáct vteřin na to, abyste poskytli 
řádnou identifikaci, nebo na vás začnu střílet!“

„Zdá se, že prožíváme časové zkřivení, Scarlett,“ vysvětlí Zila. 
„Ty, já, Finian, naše loď… Jakkoli bizarně to zní, stále se nám tu 
dokola a dokola opakuje několik minut.“

„Deset vteřin!“
„Je to časová smyčka, Scar,“ řekne Fin. „Jsme v nějaký časový 

smyčce.“
„Která končí naší smrtí,“ kývne Zila. „A resetuje se do mo-

mentu, kdy jsme se sem dostali. Jako Uroboros. Ten had z egypt-
ské a řecké mytologie, co si požírá vlastní ocas.“

Znovu se na ně zamračím. „To není možný.“
„Je to extrémně nepravděpodobné,“ souhlasí Zila. „Ale jak-

mile eliminuješ nemožné, to, co zbyde, a je jedno, jak nepravdě-
podobné…“

„Byli jste varováni!“ vyštěkne pilotka. „Zahajuji palbu!“
Všude kolem nás ožijí poplašný zařízení, rudý světla se roz-

blikají a syldrathský symboly rozsvítí, zatímco na nás štěká hlas 
z reproduktoru.

„Varování, varování: plavidlo bylo zaměřeno.“



35

Na našich skenerech se objeví droboučká světelná čárka. Podí-
vám se na ostatní. Nemáme motory. Navigaci. Obranný systémy.

„Nebojte se,“ řekne Zila.
„Moc to nebolí,“ zamumlá Fin.
Natáhnu se po jeho ruce, strach mi promění žaludek v kus 

ledu.
„Doufám, že máte pravdu,“ vydechnu.
„No, jestli ne… chceš se ještě trochu pomuchlovat?“
BUM.
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2.3
SCARLETT

Černý světlo žhne. Můžu ochutnat zvuky kolem sebe, jak se všech-
no trhá na kusy a spolu a spolu a spol…

„Scar?“
Otevřu oči a uvidím před sebou pár jiných očí.
Finian.
„Co…“ zeptám se.
„To má…“ řekne Fin.
„Bejt,“ zamumláme.
Rozhlídnu se kolem nás, déjà vu se mi zase šplhá nahoru po 

páteři. Zase stojíme v chodbě před strojovnou. A radost nad ra-
dost, nakonec přece jen nejsme mrtvý.

Zase.
Zírám na Finiana, a i když je to všechno nemožný, jsem si vě-

domá toho, jak blízko u sebe stojíme. A malililičkatá část mě si 
uvědomuje taky to, že když jsme tohle dělali naposled, tenhle ble-
dý krásný kluk mě asi tak… za pět vteřin políbil. Ale zbytek mě, 
ta rozumná část, ječí na moje ženský orgány, ať kurva sklapnou, 
protože koho zajímá, co se stalo, když jsme tohle dělali předtím, 
vaječníky, zásadní je, že TOHLE SE UŽ STALO.

„Co to sakra je, Finiane?“ zašeptám.
„Finiane?“ zapraská v komech hlas. „Scarlett?“
Fin na ně poklepe a rychle promluví. „Jsme tady, Zilo.“
„Zase,“ dodám.
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„Navrhuji, abyste sem oba hned přišli. Rychle.“
Nemožnost toho všeho kolem mi proměnila nohy v želé, mozek 

mi v lebce tiše bzučí. Fin mě popadne za ruku a pak spolu běžíme 
chodbou do kokpitu. Zila znovu sedí na místě pilota, znovu vidí-
me převalující se temnotu, krátký záblesky světla, vesmírnou sta-
nici. Všechno je stejný, jako když se tohle stalo předtím, a u Tvůr-
ce, my jsme tohle už jednou dělali, UŽ JSME TO JEDNOU ZAŽILI.

Až na to, že tentokrát…
„Kde je ta pilotka?“ zeptá se Fin. „Ta Terranka, co nás rozstřílela?“
„Její loď je támhle,“ kývne Zila. „Vidím ji na senzorech. Ale ne-

zahájila rádiové spojení.“
„Počkat…“ zadívám se na Zilu a Fina a mozek mi jede na plné 

obrátky, až mě z toho bolí hlava. „Ty… myslela jsem si, že jste ří-
kali, že jsme v časový smyčce.“

„To je to nejpravděpodobnější řešení vzhledem k současným 
datům.“

„No a neměla by na nás teda ječet a vyžadovat identifikační 
kódy? Neměla by dělat pořád dokola tu samou věc?“

Zila se zakousne do konce jedné kudrny a zírá na maličkou 
tečku na našich sondách. Rychle něco naťuká do blikajícího řídi-
cího panelu a zamumlá si pro sebe.

„Zajímavé.“
Všude kolem nás ožijí poplašný zařízení, rudý světla se roz-

blikají a syldrathský symboly rozsvítí, zatímco na nás štěká hlas 
z reproduktoru.

„Varování, varování: plavidlo bylo zaměřeno.“
„Pro Tvůrce, to už by stačilo…“ zabručím.
Natáhnu se a dlaní najdu tu Finianovu.
Podívá se mi do očí a pevně zmáčkne.
Zila zírá na letoun na senzorech a pořád si kouše ten pramen 

vlasů.
„Velmi zajímavé.“
BUM.
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2.4
SCARLETT

Černý světlo žhne, jak se všechno trhá na kusy a spolu a spol…
„Scar?“
Finian.
Zírám mu do očí a světla kolem nás potemní. Všude kolem nás 

ožijí poplašný zařízení, zatímco na nás štěká teď už známý hlas 
z reproduktoru a mně spadne žaludek až někam do kalhot.

„Varování, varování: plavidlo bylo zaměřeno.“
„Tak jo,“ povzdechnu si, „tenhle den mě už fakt nebaví.“
„Scarlett? Finiane?“
„Jsme tady, Zilo,“ odpoví Fin.
„Pilotka se na nás znovu chystá střílet. Tentokrát ještě rychleji.“
„Hele,“ zasyčím do komů a snažím se udržet, abych se neroz-

ječela, dokud se můj hlas nerozsype na milion střípků spolu se 
zbytkem mě, „možná jsem nestudovala temporální fyziku, možná 
jsem jen blbá, ale jestli jsme zaseklý ve smyčce, nemělo by všech-
no kolem nás probíhat pořád úplně stejně?“

„Moje výstupy ohledně té stanice jsou shodné,“ řekne Zila. „Gra‑
vitonové výkyvy bouře, energetická stopa, kvantové  proudění – 
všechno v tomto scénáři se pokaždé zcela shoduje.“

Elektřina zapraská, když se Finovy konečky prstů otřou o mo-
je. „Víš, že nejsi hloupá,“ řekne mi. „Netuším, proč o sobě tak hle 
mluvíš.“

Podívám se na šedý kov všude kolem nás. Na záblesky, který 
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se odrážejí ve velkých pěkných očích toho kluka, co mě drží za 
ruku. A pak to uvidím.

Protože jo, možná nejsem Mozkovna týhle jednotky. Ale jestli 
jsme zaseknutý v časový smyčce a pokaždý se chováme jinak, a ta 
pilotka tam venku, co do nás tak ráda střílí, se taky chová pokaž-
dý jinak, existuje jediný řešení.

Eliminovat nemožné.
To, co zůstane, jakkoli nepravděpodobné, je pravda.
„Ta pilotka je s námi uvězněná ve smyčce,“ řeknu.
„Ty nejsi jenom pěkná Tvářička!“ usměje se Fin.
„Ha, povedená hříčka.“
Jeho úsměv maličko potemní, když se mu zadívám na rty. A ve 

chvíli, kdy přitisknu svou pusu na tu jeho, když mi polibek opě-
tuje, mi dojde, že jsou i horší způsoby jak umřít, znova a znova 
a znova.

BUM.
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3
TYLER

„TYLERE!“
Stěny kolem mě jsou duha.
Země se mi pod nohama chvěje.
V puse mám krev a nad hlavou se mi vzdouvá stín tak obrov‑

ský a hluboký a temný, že vím, že pohltí celou galaxii, když to do‑
pustím.

Nesmím to dopustit…
Sklání se nade mnou Syldrathanka, za ní se jako svatozář blýská 

kaleidoskop světla. Je krásná. Zářivá. Mladší než já, ale nějak taky 
starší, a její oči jsou fialkové a vlasy vypadají jako spředené zlato 
a já vím, že je pro mě celý svět, ačkoli netuším proč.

„TYLERE!“
Hlas se sem nese z mojí minulosti rovnou do budoucnosti – jiná 

dívka, kterou jsem znával, ale nikdy ne doopravdy, křičí zpoza hra‑
nic času a smrti. A já vím, že se mi snaží říct něco důležitého, ale ta 
Syldrathanka přede mnou natáhne ruce, má je pokryté krví (mojí 
krví) a ze zlatých vlasů najednou kape rudá a…

„… ještě to můžeš napravit, Tylere Jonesi…“
„Já ne…“
„Tylere Jonesi.“
Možná nezbyde nic.
Není nic, co…
„Tylere Jonesi!“
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Otevřu oči a do mozku se mi zabodnou kopí z jasného světla. 
Zamrkám na siluetu nad sebou.

Syldrathanka, jako ta z mého snu, krásná, zářivá. Ale tam, kde 
byly vlasy zlaté jako světlo hvězd, je teď půlnoční temnota, stejně 
tak se táhne jako pruh barvy přes její oči a leskne se jí na zvlně-
ných rtech.

„Konečně vzhůru,“ pronese Saedii s jedním obočím maličko 
pozvednutým. „Přemýšlela jsem, jestli hodláš prospat celou válku.“

Moje mysl zvoní a světla jsou příliš jasná, pulzování těžkých 
motorů otřásá bio -lůžkem pode mnou. Na paži mám kožní ná-
plast, v puse kovovou příchuť stimů a ve vzduchu cítím pach anti-
septik. Trošku mě bolí dýchat.

Jsem na lodi, dojde mi. Černý kov. Syldrathský styl. Ale světlo 
je šedé, ne rudé, takže jsme v Přehybu…

„U Tvůrcova dechu,“ zakašlu, „c -co se stalo?“
„Není to jasné?“ Saedii se na židli opře a zvedne vysoké černé 

boty, jeden ostrý podpatek si zapře o okraj lůžka vedle mě. „Sko-
ro jsi umřel, Tylere Jonesi.“

„… Kde to jsem?“
„Na palubě mojí lodi. Shika’ari. No…“ Rychle se rozhlédne a od-

hodí si silný černý cop z ramene. „Aspoň tedy teď je to moje loď.“
„Poslední, co si pamatuju… byla bitva na Kusanagi.“ Zved-

nu se na jednom lokti, v hlavě mi buší, jako kdybych tam měl 
válečný buben. „Utekli jsme z cely. Zaútočili na nás tvoji lidi.“ 
Znovu bolestí zamrkám, paměť mám zamlženou, ten podivný 
sen se mi pořád přehrává před očima. Jako by mě přejela náklad-
ní  gravoloď.

… ještě to můžeš napravit…
„Evakuovali jsme se… v únikových podech?“
„Terranští zbabělci na Kusanagi na tvůj pod stříleli.“ Saedii 

se ušklíbne, až se jí zaleskne jeden z naostřených špičáků. „Ale 
já už jsem byla na palubě Shika’ari. Naše obranná síť jejich stře-
lu zarazila, než tě zasáhla. Blízkost exploze ale vyřadila tvůj pod 
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z  provozu, zkratovala ti systémy podpory života. Skoro jsi umřel, 
než jsme tě zachránili.“

Nakrčí jedno ostré černé obočí.
„Ale my jsme tě vyléčili.“
Podívám se jí do černě lemovaných očí, do tmavě fialových 

duhovek přecházejících do šedé. Její tvář je samý ostrý úhel, do-
konalá symetrie, chladná a panovačná.

„Zachránila jsi mi život.“
Nakloní hlavu. „A ty mně.“
V tu chvíli ucítím dotek jejích myšlenek. Opatrný, jako by se 

chtěla ujistit, jestli to všechno, co jsme sdíleli ve vězeňské cele na 
Kusanagi, bylo opravdové. Odhalení o syldrathské krvi v mých 
žilách se mi do mysli pořád zabodává jako ledový střep. Myšlen-
ky na matku -Cestochodkyni, o které mi táta nikdy neřekl, se sví-
jí jako kouř.

Pamatuju si i ty ostatní pravdy, které jsme sdíleli. Pravdu o její 
pokrevní linii. Jméno jejího otce. Lež, kterou mi její bratr řekl. Ale 
než se stihnu moc rozzuřit při vzpomínce na zradu svého přítele, 
myšlenky na Kala mě zavedou k Auri, pak ke Scarlett a…

„Země,“ zasyčím a sednu si. „Nezlomení válčí se Zemí.“
„Ano.“
„Musíme to zastavit! Galaxie zmítaná válkou, to přesně  Ra’haam 

chce!“
Saedii pokrčí rameny a našpulí černé rty. „Tak to se na ně usmá-

lo štěstí.“
„Kde to sakra jsme?“ zvednu se z postele, hlava se mi točí, když 

se vyškrábu na nohy. „Musíme…“
Saedii se postaví, je tak vysoká, že si hledíme skoro z očí do 

očí. Položí mi jednu ruku na hruď, aby mě uklidnila. Cítím vůni 
jejích vlasů, kůže, květů liasovníku a stopy krve. Vzpomenu si, jak 
mi přitiskla rty na tvář, když jsme se loučili. Na pohled v jejích 
očích, její hlas v mé mysli, když jsem kryl její útěk.

„Máš odvahu, Tylere Jonesi. Tvoje krev je pravá.“
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„Právě teď jsme v procesu taktického ústupu,“ řekne Saedii. 
„Bitva s Kusanagi si vybrala svou daň. Přežil ji jen Shika’ari a jed-
na další loď. A obě plavidla utrpěla značné škody.“

„Potřebuju mluvit se svými lidmi z velení Aurory,“ trvám na 
svém. „S admirálem Adamsem a bitevní velitelkou de Stoyovou… 
závisí na tom osud celé galaxie…“

„Měl by sis dělat starosti s  vlastním osudem, Terrane. Ne 
s osudem galaxie.“ Její prsty se na mojí hrudi zacukají a přitisk-
nou se trochu silněji. „Koneckonců jsi teď můj zajatec. A tvoji 
lidi mi projevili opravdu nepěknou pohostinnost, když jsem byla 
v jejich péči. Veškeří mí podřízení si myslí, že jsem tě měla nechat 
umřít v tom únikovém podu.“

Moje mysl se vrátí k posledním minutám v zajetí. K té potyčce 
u podů, k těm očím, kdysi hnědým, teď modrým, které se zabo-
řily do těch mých. Mysl nepřítele, hlas kamarádky, který mě pro-
sil, ať zůstanu.

Tylere, nechoď…
Cat…
Miluju tě, Tylere.
Saedii se mi dívá do očí. Její ruka pořád spočívá na mojí hru-

di, cítím teplo její kůže skrz terranskou uniformu, kterou jsem 
ukradl. Ona se zase převlékla do barev Nezlomených – ostré čer-
né linie, ještě ostřejší křivky pod nimi. Pořád si umím vybavit po-
hled na ni svlečenou do spodního prádla v tom přístěnku, když 
se budu snažit, ale zoufale se pokouším si ho nevybavovat, pro-
tože lidi, kteří mají krev Cestochodců, očividně dovedou slyšet 
myšlenky druhých a to poslední, na co bych teď měl myslet, je…

„Co se stalo s Kusanagi?“
„Loď utrpěla závažné poškození, stáhli se.“ Nakloní hlavu. 

„Proč tě to zajímá?“
„Na palubě byli Terrani,“ odpovím. „Moji lidi.“
„A vážně tě zajímá tohle? Nebo tvoje milenka?“
„Tylere, nechoď…“
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„Cat není moje…“
„Byla.“
Přikývnu, polknu. „Ale to už není Cat.“
„Mhm.“
Saedii se ke mně nakloní, pohyby má jako had, pozoruje mě 

skrze dlouhé černé řasy. Když se budu trochu snažit, vycítím to 
z ní – radost z bitvy, ze které jsme právě uprchli, nadšení z pachu 
krve, kouře a ohně. Skoro jako by tím byla… opilá. A hele, já vím, 
že teď jsou v sázce mnohem důležitější věci, ale jedna část mě si 
nemůže pomoct, prostě vidím, jak dobře vypadá. Vzpomenu si, 
jaký to byl pohled, když jsme bojovali bok po boku, jak jí svítily 
oči a ve mně pulzovala krev.

Saedii mi tiskne konečky prstů na hrudník.
„My Válkonoši máme takové pořekadlo, Tylere Jonesi. Anai 

la’to. A’le sénu.“
„Neumím syldrathsky.“ Zamračím se na její nehty, dlouhé 

a černé, které se mi teď boří do kůže. „A tohle bolí.“
„Dnes žij,“ přeloží, „zítra zemřeme.“ Přejede mi prsty po hru-

di dolů, nehty se zadrhnou o látku. „My, kteří jsme se zrodili pro 
válku, se naučíme neplýtvat časem na zbytečnosti. Prázdnota ví, 
kdy náš čas vyprší.“

Přikývnu, myslím na cokoli kromě těch částí jejího těla, které 
se na mě teď tisknou. „Taky máme takové pořekadlo. Carpe diem. 
Užívej dne.“

Černé rty se zkroutí do úsměvu. „Naše je lepší.“
Zamrkám, když se mi její nehty zaboří ještě hlouběji do kůže. 

„Přestaň.“
„Tak mě donuť.“
„Nedělám si legraci,“ zavrčím a odstrčím její ruku.
Když se moje kůže dotkne její, pohne se a rychle jako blesk mě 

popadne za zápěstí.
Zalapám po dechu, když mi do ramene vystřelí bolest, pul-

zování v mojí hlavě je rázem zapomenuto, protože se mi snaží 


