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Vědci neusilují o pravdu; to pravda usiluje o vědce.

Dr. Karl Schlecta (1904–1985)
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Jedna

Kapitola, ve které vzniká vesmír, 

což se jeví jako nanejvýš příhodné pro začátek

Na začátku, tedy před nějakými 13,7 miliardy let, mám-li být

zcela přesný, byla jen taková malá tečka.1 Ta tečka, která byla

neuvěřitelně žhavá a neuvěřitelně těžká, obsahovala všechno, co

kdy bylo, je a bude, a to tak, že namačkané do co nejmenšího

prostoru. V té tečce byl obrovský tlak, protože byla tak napěcho-

vaná, a proto vybuchla, a všechno, co kdy bylo, je a bude, se při

tom rozprsklo do prostoru, kterému dneska říkáme vesmír. Vědci

o tom hovoří jako o velkém třesku, i když ve skutečnosti to žád-

ný velký třesk nebyl, protože se to stalo prostě všude a najednou.

Jo, a ještě jedna věc k téhle „vesmírné etapě“. Jsou lidé, kteří se

vám budou snažit namluvit, že Země je jen asi 10 tisíc let stará;

že lidé a dinosauři žili plus minus ve stejné době, trochu jako ve

filmech Jurský park a Milion let před Kristem; a že k evoluci –

postupnému vývoji dědičných znaků organismů předávaných

z generace na generaci – nikdy nedošlo. S přihlédnutím k na-

shromážděným důkazům se člověk jen těžko ubrání dojmu, že se

tito lidé mýlí. Mnozí z nich nadto věří, že vesmír stvořil během

sedmi dní stařík s plnovousem, a jen sem tam si udělal přestávku

7

1 Vědci tuhle tečku nazývají „singularita“. Nábožensky založení lidé ji mohou

pokládat za smítko v Božím oku. Jiní vědci vám budou tvrdit, že singularitě ani

představě všemohoucího boha či bohů nelze věřit. A totéž se vám budou snažit

namluvit zase jiní nábožensky založení lidé. Přesto lze věřit v singularitu a současně

v Boha, chcete-li. Záleží jen na vás. Jedno žádá důkaz, druhé víru. Není to totéž,

ale pokud to nebudete navzájem zaměňovat, všechno by mělo být v pořádku.
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na sendvič a na čaj. Možná je to pravda, ale jestli vesmír skutečně

vznikal takhle, byly to opravdu dlouhé dny; asi dvě miliardy let

dlouhé, plus minus nějaký ten milion, což je vážně hromada

sendvičů.

Každopádně zpátky k tečce. Jednu věc je třeba si ujasnit, neboť

je nesmírně důležitá. Stavební kameny všeho toho, co vidíme

kolem sebe – a zejména toho, co nevidíme –, se z té malé tečky

rozletěly tak rychle, že se vesmír v minutě rozrostl na miliony

miliard kilometrů a pořád se rozpíná, a tak nám ta tečka dala pla-

nety a asteroidy; velryby a papoušky; vás a Julia Caesara a Elvise

Presleyho.2

Jo, a samozřejmě Ďábla.

Protože se k tomu všemu samozřejmě přimíchaly i špatné věci,

věci, kvůli kterým jinak rozumní lidé ubližují jiným lidem.

Každý v sobě máme trochu téhle špatnosti a nejlepší, co můžeme

dělat, je snažit se, aby moc často neovlivňovala naše jednání.

A zatímco na sebe braly podobu planety a asteroidy a velryby

a papoušci a také vy, vzalo na sebe v těch nejtemnějších hlubi-

nách svou podobu i Zlo. Stalo se tak, když se Země ochlazovala

a přesouvaly se litosférické desky, což korunoval vznik života,

a právě tehdy našlo Zlo své pole působnosti.

Přesto na nás nemohlo, jelikož mu vesmír neříkal Pane, nebo

to tak aspoň vypadalo. Jenže ta věc v temných hlubinách měla

neuvěřitelnou trpělivost. Rozdmychávala plamen své nenávisti

a čekala, kdy dostane příležitost udeřit…

8

2 Ve skutečnosti přibližně jedno procento zrnění, které občas naskočí na televizní

obrazovce, je pozůstatek velkého třesku; a pokud byste dokázali pouhým okem

rozpoznat mikrovlnné záření – ne jen obyčejné světlo –, byla by noční obloha bílá

namísto černá, protože velký třesk byl tak rozpálený, že tuhle záři pořád ještě emi-

tuje. A jelikož jsou atomy tak malé a neustále se recyklují, vdechujete s každým

nádechem tytéž  částice, které vdechoval i Julius Caesar a Elvis Presley. Takže malý

kousek z vás vládl Římu a nazpíval Blue Suede Shoes.
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Dvě

Kapitola, v níž se seznámíme s jedním malým klukem, 

jeho psem a lidmi, kteří to nemyslí vůbec dobře

Ten večer někdo zazvonil u dveří, pan Abernathy šel otevřít a na

prahu uviděl stát malého človíčka zahaleného do prostěradla.

V prostěradle byly dva otvory pro oči, aby ten človíček za chůze

nenarážel do věcí, což bylo nanejvýš prozíravé, protože nosil

ještě ke všemu docela tlusté brýle. Brýle měl na nose nasazené

přes prostěradlo, takže vypadal jako krátkozraké a nepříliš stra-

šidelné strašidlo. Zpod prostěradla koukaly dvě tenisky, každá

jiná, jedna červená a druhá modrá.

V levé ruce držela postavička prázdný košík. Z pravičky vedlo

natažené vodítko připnuté k červenému obojku, jenž obepínal

krk trpasličího jezevčíka. Jezevčík upíral na pana Abernathyho

pohled, který pan Abernathy považoval za znepokojivě sebevě-

domý. Mít pan Abernathy víc rozumu, vyhodnotil by ten pohled

jako pohled psa, který ví, že je pes, a s přihlédnutím k okolnos-

tem z toho není dvakrát nadšený. Stejně tak se nabízelo, že ten

pes ví, že pan Abernathy není pes (psi totiž zpravidla v lidech

vidí jen velké psy, kteří se naučili chodit po dvou, čímž ovšem

psa ohromíte jen na chvilku). To panu Abernathymu napovědělo,

že má před sebou chytrého psa – mimořádně chytrého. Z po-

hledu, který pes na pana Abernathyho upíral, vyzařoval nesou-

hlas. Pan Abernathy cítil, že psovi není právě sympatický, a při-

stihl se, že ho štve a rovněž trochu skličuje, že zvíře zklamal.

Pan Abernathy přeskočil očima ze psa na postavičku a zase

zpátky na psa, jako by si nebyl jistý, který z nich promluví.

9
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„Koleda, koleda…“ vyhrkla nakonec postavička v prostěradle.

Pan Abernathy se zatvářil zmateně.

„Co?“ zeptal se.

„No, koleda, koleda…“ zopakovala postavička.

Pan Abernathy otevřel pusu a zase ji zavřel. Vypadal jako

ryba, která si něco rozmyslela. Tvářil se snad ještě zmateněji.

Podíval se na hodinky a zkontroloval datum pro případ, že snad

ztratil pojem o čase a od zazvonění do otevření dveří uplynulo

víc dní.

„Vždyť je teprve osmadvacátého října,“ prohlásil.

„Já vím,“ povídá postavička. „Napadlo mě, že všechny před-

běhnu.“

„Co?“ nechápal pan Abernathy.

„Co?“ řekla postavička.

„Proč říkáš ,co‘?“ zeptal se pan Abernathy. „Přece já jsem

řekl ,co‘.“

„Já vím. Proč?“

„Proč co?“

„Přesně na to se ptám,“ prohlásil človíček.

„Co jsi zač?“ zeptal se pan Abernathy. Rozbolela ho hlava.

„Jsem strašidlo,“ odpovědělo prostěradlo a nejistě dodalo: „Bu

bu bu?“

„Ne, ne ,co‘ jsi – ale kdo?“

„Aha.“ Postavička sundala brýle a nadzdvihla prostěradlo, pod

kterým se ukrýval asi jedenáctiletý pobledlý kluk s rozcuchanými

světlými vlasy a pronikavě modrýma očima. „Jsem Samuel John-

son. Bydlím v čísle pět set jedna. A tohle je Boswell,“ doplnil

a zvedl ruku s vodítkem.

Pan Abernathy, který se přistěhoval teprve nedávno, přikývl,

jako by to sdělení potvrdilo všechna jeho podezření. Když pes

zaslechl své jméno, zavrtěl ocasem, posadil se na zápraží a naklo-

nil hlavu. Pan Abernathy si ho nedůvěřivě změřil.

„Máš každou botu jinou,“ řekl Samuelovi.

10
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„Já vím. Nevěděl jsem, které si mám vzít, tak jsem si vzal od

každého páru jednu.“

Pan Abernathy povytáhl obočí. Nevěřil lidem, kteří vykazovali

známky individuality, zejména ne dětem.

„Takže,“ navázal Samuel. „Koleda, koleda…“

„Nic takového,“ opáčil pan Abernathy.

„Proč ne?“

„Protože ještě není Halloween, proto.“

„Ale vždyť jsem projevil snahu.“ Samuelův třídní, pan učitel

Hume, často říkal, že je důležité projevit snahu, byť kdykoli Sa-

muel nějakou snahu projevil, pan Hume to neschvaloval, což

chlapce krajně mátlo.

„Ne, nic takového,“ mínil pan Abernathy. „Jdeš moc brzy. To

neplatí.“

„No tak, prosím. Aspoň čokoládovou tyčinku?“

„Ne.“

„Ani jabko?“

„Ne.“

„Tak já přijdu ještě zítra, jestli to pomůže.“

„Ne! Běž pryč.“

S tím pan Abernathy zabouchl dveře a nechal Samuela s Bos-

wellem zírat na oprýskaný lak. Samuel si přetáhl přes hlavu pro-

stěradlo, udělal ze sebe zase strašidlo a nasadil si brýle. Podíval

se na Boswella. Boswell se podíval na něj. Samuel zkroušeně

zahoupal košíkem.

„Myslel jsem, že budou mít lidi radost, že už choděj strašidla,“

postěžoval si Boswellovi.

Boswell vzdychl, jako by chtěl poznamenat: „Já to říkal.“

Samuel se ještě jednou s nadějí zadíval na dveře pana Aber-

nathyho, co kdyby si to třeba muž rozmyslel a vrátil se aspoň

s malou koledou, třeba jen s jedním zapomenutým oříškem, ale

dveře zůstaly zavřené. Abernathyovi bydleli u nich v ulici jen krát-

ce a měli největší a nejstarší dům ve městě. Samuel tak trochu

11
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doufal, že ho Abernathyovi na Halloween řádně vyzdobí nebo

z něj udělají strašidelný zámek, ale po tomhle setkání s panem

Abernathym to nepovažoval za pravděpodobné. Manželka pana

Abernathyho navíc vypadala, jako že spolkla pěkně kyselý kus

citronu a rozhlíží se, kam by ho mohla nenápadně vyplivnout.

Ne, pomyslel si Samuel, dům Abernathyů se letos o Halloweenu

žádným zvláštním dějištěm nestane.

Nakonec to ale dopadlo úplně opačně.

Pan Abernathy stál tiše a nehybně za dveřmi. Díval se ven ku-

kátkem, dokud neměl jistotu, že kluk se psem odešli, načež dveře

zamkl a otočil se. Na protější zdi visel černý plášť s kápí, plášť

jako pro zlého mnicha, který chce lidi přimět bázní k pokoře.

Pan Abernathy si plášť opět navlékl, než sestoupil po schodech

dolů do sklepa. Vidět Samuel pana Abernathyho v tom plášti, asi

by si o něm přestal myslet, že nemá smysl pro oslavy Halloweenu.

Pan Abernathy nebyl šťastný člověk. Nynější paní Abernathy-

ovou si vzal za ženu proto, aby se o něj měl kdo starat, radit mu,

co si oblékat a co jíst, a on tak měl víc času na přemýšlení. Pan

Abernathy psal knížky, v nichž lidem radil, jak prožít šťastnější

život. Byl v tom celkem úspěšný, hlavně asi proto, že celé dny

snil o tom, co by jeho samotného udělalo šťastným, například

nebýt ženatý s paní Abernathyovou. Dával si dobrý pozor, aby

jeho čtenáři paní Abernathyovou nikdy nepoznali. Kdyby ji

znali, okamžitě by jim došlo, jak musí být pan Abernathy

nešťastný, a přestali by kupovat jeho knížky.

S rameny obtěžkanými dlouhým pláštěm sestoupil do setmě-

lého sklepení. Tam na něho čekali další tři lidé odění do podob-

ných plášťů. Na podlaze byla nakreslená pěticípá hvězda a upro-

střed hvězdy stála železná kamínka plná řeřavějících uhlíků.

Žhavé uhlíky byly posypané vonnou pryskyřicí, takže ve sklepě

visel hustý omamný dým.

„Kdo to byl, miláčku?“ zeptala se jedna z postav v kápi. Slovo

12
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„miláčku“ pronesla tónem, jaký by použila katova sekera, kdyby

při popravě mohla mluvit.

„Ten divnej kluk z pět set jedničky,“ odpověděl pan Abernathy

manželce, protože právě ona se ptala. „Se psem.“

„Co chtěl?“

„Koledu.“

„Vždyť ještě není Halloween.“

„Já vím. Říkal jsem mu to. Myslím, že není úplně normální.

A ten jeho pes,“ dodal pan Abernathy.

„No, ale už je pryč. Kluk hloupá.“

„Můžem pokračovat?“ zazněl mužský hlas zpod další kápě.

„Chci se jít domů dívat na fotbal.“ Dotyčný byl poměrně tlustý

a plášť mu sotva obepínal břicho. Jmenoval se Reginald Renfield

a nebyl si tak úplně jistý, co dělá ve sklepě plném čoudu, na sobě

hábit nejméně o dvě čísla menší, než by potřeboval. Přivedla ho

tam jeho manželka, a s Dorothy Renfieldovou se nikdo nehádal.

Byla větší, a dokonce ještě tlustší než její manžel, ani z poloviny

ne tak milá, a jelikož pan Renfield nebyl milý vůbec, byla ona

vysloveně protivná.

„Ale no tak, Reginalde, můžeš zmlknout?!“ napomenula ho

paní Renfieldová. „Věčně si jenom stěžuješ. Vždyť je to zábava.“

„Vážně?“ zapochyboval Reginald.

Na tom postávat v zatuchlém sklepě v nepadnoucím hábitu

a vyvolávat démony z onoho světa neviděl nic zábavného. Pan

Renfield na démony nevěřil, třebas si občas říkal, jestli se s jed-

ním omylem neoženil jeho přítel pan Abernathy. Paní Abernat-

hyová mu naháněla hrůzu, jak tak většinou silné ženy slabochům

hrůzu nahánějí. Jenže Doris nedala jinak, než že s ní musí jít na

návštěvu k jejich novým přátelům, kteří se do Biddlecombu právě

přistěhovali. Prý to bude „báječný“ večer. Paní Abernathyová

a paní Renfieldová se seznámily v knihkupectví, když si obě ku-

povaly knížky o démonech a andělech. Od té chvíle se náramně

spřátelily a přibraly do party i manžely. Panu Renfieldovi nebyli

13
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Abernathyovi zrovna sympatičtí. Na dospělých je nicméně zvlášt-

ní, že klidně budou trávit čas s někým, kdo jim nesedí, jen když

z toho pro ně kouká nějaký prospěch. Konkrétně v tomto případě

pan Renfield doufal, že by si pan Abernathy mohl v jeho obchodě

s elektronikou koupit drahý televizor.

„No, přinejmenším pro některé z nás je to zábava. Ty bys ale

zábavu nepoznal, ani kdyby tě chytila za ruku a polechtala v pod-

paží.“ Hlučně se zasmála. Jejímu manželovi to znělo, jako když

se zavře čarodějnice do sudu a hodí z vodopádu. A už si v duchu

představoval svou ženu v sudu padající do hluboké vody, a teprve

to ho malinko rozveselilo.

„Dost!“ prohlásila paní Abernathyová.

Všichni ztichli. Paní Abernathyová, přísná a krásná, zvedla oči

zpod své kápě.

„Chyťte se za ruce,“ řekla, a tak to udělali, spojili je do kruhu

kolem hvězdy na podlaze. „A teď začneme.“

A všichni najednou začali monotónně recitovat.

Většina lidí není v zásadě špatná. Jistě, dělají občas špatné věci

a vlastně v každém je kousek špatnosti, ale jen málo lidí je vyslo-

veně zlých a většina špatných věcí, které občas dělají, jim v dané

chvíli dává dokonalý smysl. Možná jsou jen znudění, možná

sobečtí nebo chamtiví, ale v drtivé většině případů nechtějí svými

špatnostmi nikomu doopravdy ublížit. Chtějí si jen trochu

usnadnit život.

Ti čtyři lidé dole ve sklepě spadali do kategorie „znudění“. Měli

nudnou práci. Jezdili nudnými auty. Jedli nudné jídlo. Jejich přá-

telé byli nudní. Z jejich pohledu bylo zkrátka všechno nudné.

Takže když paní Abernathyová vytáhla tu starou knihu, kterou

koupila v antikvariátu, a navrhla – nejprv manželovi a pak jejich

poněkud méně nudným přátelům Renfieldovým –, že by se jim

obsah knihy mohl postarat o zábavu přinejmenším na jeden

večer, prohlásili to všichni za vynikající nápad.

14

BrÆna do pekel.qxd  3.11.2011  10:56  StrÆnka 14



Kniha se nijak nejmenovala. Měla desky potažené ošoupanou

černou kůží s vyraženou hvězdou ne nepodobnou té nakreslené

na podlaze sklepa, stránky zažloutlé stářím. Byla napsaná jazy-

kem, s nímž se zatím nikdo z nich v životě nesetkal a jemuž

naprosto nerozuměli.

A přesto, přesto…

Paní Abernathyová se na knížku podívala a najednou přesně vě-

děla, co mají udělat. Bylo to, jako by k ní ta kniha promlouvala,

stačilo vzít ji do ruky. Její slova se sama překládala, podivné znaky

samy dešifrovaly. Kniha jí pověděla, že má ten večer vzít přátele

a manžela a sejít s nimi do sklepa, tam namalovat na zem hvězdu,

zapálit dřevěné uhlíky a začít prozpěvovat zvláštní mantry, které

jim právě teď vycházely z úst. Bylo to celé hrozně divné.

Abernathyovi a Renfieldovi nestáli o malér. Stejně tak nechtěli

udělat nic špatného. Nebyli zlí ani nelidští ani krutí. Byli jen

znudění a nevěděli, co s časem, a takoví lidé většinou skončí

u toho, že provedou nějakou lumpárnu.

Jenže stejně jako vždycky nakopou člověka, který má na čele

napsáno „Kopni mě!“, byla i tahle špatnost dost špatná na to, aby

vyvolala něco nevýslovně zlého, něco, co mělo za lubem daleko

horší věci než jen obyčejnou lumpárnu. A to něco čekalo už

dlouho. A jeho čekání se nyní nachýlilo ke konci.

15
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Tři

Kapitola, ve které se dozvíme 

o urychlovačích částic a o hraní „lodí“

Hluboko pod jednou horou v srdci Evropy se nic nedělo.

No, vlastně to nebyla tak docela pravda. Děla se tam fůra věcí,

některé dokonce přímo famózní, ale jelikož se odehrávaly na

mikroskopické úrovni, málokdo z lidí nad nimi mohl patřičně

žasnout.

Velký hadronový urychlovač byl, jak ostatně napovídá jeho

název, velký. Ve skutečnosti měřil nějakých 27 kilometrů na délku

a táhl se kruhovým podzemním tunelem zabořeným do skalna-

tého podloží poblíž švýcarské Ženevy. Velký hadronový urych-

lovač (LHC) byl největší urychlovač částic, jaký se kdy podařilo

sestrojit: zařízení, které mělo zařídit srážku protonů ve vakuu,

sestávalo z 1600 elektromagnetů ochlazovaných na –271 stupňů

Celsia (přeloženo pro lidi, jako jste vy nebo já, „vážně klendra jak

v márnici. Nepůjčil by mi někdo svetr?“) a vytvářelo silné elekt-

romagnetické pole. V podstatě jde o to, že dva paprsky vodíko-

vých iontů, atomů zbavených elektronů, se rozletí tunelem proti

sobě rychlostí asi 299 792 kilometrů za sekundu čili rychlostí

blízkou rychlosti světla, a pak se srazí. Když ke srážce dojde, bude

mít každý z paprsků energii automobilu jedoucího rychlostí

1600 kilometrů za hodinu.

V autě, které jede 1600 kilometrů v hodině a srazí se s jiným

autem, které jede stejně rychle, byste nechtěli sedět. Nedopadlo

by to dobře.

Až se ty paprsky srazí, ze zúčastněných protonů se uvolní ne-

16
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uvěřitelné množství energie, a právě tady to začíná být fakt zají-

mavé. Důvod, proč vědci sestrojili LHC, je ten, že chtěli zkou-

mat v důsledku srážky uvolněné, neskutečně malé částice: menší

než atomy, a už atomy jsou dost malé, dokonce tak malé, že by

jich k pokrytí tečky na konci téhle věty bylo potřeba deset milio-

nů. Doufali v objevení Higgsova bosonu, někdy nazývaného též

„božská částice“, což má být nejzákladnější stavební prvek veške-

rého hmotného světa.

A teď si představte ta dvě auta jedoucí 1600 kilometrů

v hodině krátce před okamžikem srážky. Je krajně nepravděpo-

dobné, že z nich po srážce něco zbude. Nejspíš se rozletí na kou-

síčky (a totéž bude platit i pro kohokoli, kdo bude mít tu smůlu

a bude sedět uvnitř). No, a vědci z Evropské organizace pro

jaderný výzkum (CERN) doufali, že srážka protonů za sebou

zanechá energetickou stopu připomínající tu, která existovala

pár vteřin po velkém třesku – když bouchla ta tečka, o které jsme

mluvili na začátku – a dost možná obsahovala Higgsovy bosony.

Higgsův boson by určitě nešlo přehlédnout, poněvadž by byl

větší než oba protony, při jejichž srážce by se uvolnil, ale museli

byste si ho všimnout fakt rychle, protože by téměř okamžitě zase

zmizel. Trochu jako by z oněch dvou aut vznikl při srážce na

zlomek vteřiny náklaďák a hned se zase rozpadl.

Jinak řečeno, vědci doufali, že přijdou na to, jak vznikl vesmír,

což je otázka, která se o dost snáz pokládá, než zodpovídá. Víte,

oni totiž vědci – dokonce i chytřejší z nich – chápou asi jen ze

čtyř procent podstatu vesmírné hmoty a energie, která tvoří

všechno okolo nás: hory, jezera, medvědy, artyčoky a takové věci.3

A tak se vědci dál drbou na hlavě nad těmi 96 procenty, a že je

17

3 A dokonce i všechny tyhle věci dávají dohromady o dost méně než jedno procento

toho, co samo o sobě není nic moc, protože víc než 99 procent objemu hmoty ves-

míru tvoří prázdnota. Kdybychom dokázali tuhle prázdnotu z atomů i z našich těl

odebrat, vešlo by se celé lidstvo do krabičky od zápalek, a ještě by zbylo místo na

většinu zvířectva. Jenže ouha, nezůstal by nikdo, kdo by tu krabičku hlídal.
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to nějakého drbání! Aby si ušetřili čas a předešli vážným pora-

něním hlavy, rozhodli se, že 23 procent z toho zbytku budou

nazývat „temnou hmotou“. Nikdo z nich ji sice nikdy neviděl, ale

vědí, že existuje, protože láme světlo hvězd.

Jakkoli pro ně byla temná hmota zajímavá, ještě zajímavější

bylo oněch zbývajících 73 procent všeho ve vesmíru. To vešlo ve

známost jako „temná energie“ a bylo to neviditelné; dočista

skryté. Nikdo nevěděl, odkud se to vzalo, zato bylo všem jasné,

co to dělá. Rozhánělo to galaxie směrem od sebe, dál a ještě dál,

a způsobovalo to rozpínání vesmíru. Z toho plynou dvě věci:

v první řadě, pokud lidé honem nevymyslí, jak se přestěhovat

někam jinam, zůstanou za chvilku ve vesmíru úplně sami, protože

všechny sousední galaxie přepadnou přes jeho okraj. Následně se

vesmír začne ochlazovat a všechno v něm umrzne. K tomu

naštěstí nedojde dřív jak za pár set miliard let, takže nemusíte

hned běžet shánět tlustý kabát. Ale můžete si na to vzpomenout,

až si zas budete stěžovat, že je zima.

Velký hadronový urychlovač asi pomůže vědcům všechno

tohle lépe pochopit, a návdavkem možná poskytne i důkaz o exi-

stenci jiných dimenzí, kde se to – jak všichni víme – hemží oblu-

dami a emzáky a vesmírnými loděmi s laserovými děly a…

No, každý už asi tuší…

Proto nyní nebude od věci zmínit jistou choulostivou záleži-

tost známou jako teorie možného zničení světa a nám známého

života. Je to jen podružný detail, ale opatrnosti není nikdy nazbyt.

V podstatě jde o to, že když se stavěl hadronový urychlovač

a fůra pánů v bílých pláštích mluvila o temné hmotě a srážkách

ve vysoké rychlosti, někdo podotkl, že by urychlovač mohl

mimovolně vytvořit černou díru, která by pohltila Zemi. Nebo

by třeba mohl zapříčinit vznik částic hmoty tak podivných, že se

jim říká strangelety, tedy jakési „podivnony“, které by ze Země

udělaly neživou šedou hroudu. Asi je jasné, že dotyčného jeho

kolegové vědci na vánoční besídku nepozvali.

18
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A teď čistě hypoteticky, kdyby někdo vám nebo mně pověděl,

že něco může – byť jen může – způsobit konec světa, přinej-

menším byste se na chvilku zarazili a zauvažovali, jestli je tedy

dobrý nápad v tom pokračovat. Jenže vědci nejsou jako vy nebo

já. Vědci místo toho prohlásili, že šance, že urychlovač způsobí

konec světa, je jen mizivá. Vážně, netřeba se vůbec znepokojo-

vat, říkali. Bez obav. Podívejte na tu naši velkou mašinu. No

není nádherná?4 A to nás přivádí zase zpátky k těm důležitým

věcem odehrávajícím se ve velkém hadronovém urychlovači.

Prováděné experimenty se monitorovaly detektorem známým

jako VELO neboli Vertex Locator. VELO detekuje všechny čás-

tice uvolněné při srážce paprsků. Může určit jejich pozici s přes-

ností dvou setin milimetru čili jedné desetiny tloušťky lidského

vlasu. To všechno bylo úžasně vzrušující, ne však pro dva muže,

kteří měli za úkol sledovat dění na obrazovkách, takže dělali to,

co muži obvykle v takových situacích dělají.

Hráli lodě.

„Bé čtyři,“ vypálil Viktor, což byl Němec a měl husté vlasy sta-

žené do culíku a pár mu jich padalo do obličeje.

„Vedle,“ prohlásil Ed, který byl Brit a vlasů už mu na hlavě

moc nezbývalo, rozhodně ne tolik, aby mu padaly do obličeje.

Přesto měl Ed Viktora rád, ačkoli měl dojem, že něco z těch vlasů,

co dostal Viktor do vínku, mělo padnout spíš na jeho hlavu.

19

4 Tak či onak, vědci si spočítali, že pokud ke konci světa opravdu dojde, nebude

nikdo, kdo by jim to vyčítal. Bude sotva čas na to říct „Hele, říkali jste, že žádný

konec světa ne-“, načež se ozve rána jako z děla a pak ticho. Vědci jsou sice

nesmírně inteligentní, ale někdy věci tak úplně nedomyslí. Kupříkladu takový

pračlověk, který našel pěkný kousek kamene, přivázal ho liánou na klacek a pak si

pomyslel: „Hm, právě jsem vynalezl věc, kterou půjde mlátit do jiných věcí. Jsem si

jistý, že ji nikdo nepoužije, aby s ní praštil někoho po hlavě.“ Což někdo okamžitě

udělal. Ve skutečnosti pravděpodobně praštil po hlavě přímo dotyčného vynálezce,

aby mu tu věc ukradl. A stejně to dopadlo i s jadernými zbraněmi, jakkoli vědci

tvrdí, že se jen pokoušeli vynaleznout něco, na čem by si podusili tuřín.
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Viktor se soustředěně zamračil. Někde uprostřed Edova širo-

širého čtverečkovaného moře číhala ponorka a letadlová loď,

jenže on je pořád ne a ne zasáhnout. Prolétlo mu hlavou, jestli

mu třeba Ed nelže, když říká, že netrefil, ale nakonec usoudil, že

Ed není typ lháře. Ed neměl velkou představivost a podle Vik-

torovy zkušenosti lhali zpravidla lidé s fantazií. Při lhaní si musel

člověk vymýšlet a k tomu je fantazie potřeba. Viktor měl před-

stavivost o trochu větší než Ed, a proto lhal o trochu víc. Ne

o moc, ale o trochu ano.

Ed slyšel, jak Viktor hlasitě začichal.

„Fuj!“ vyhrkl Viktor. „Tos byl ty?“

Teď to ucítil i Ed. Místností zavanul sirný odér pukavců.

„Ne, to jsem nebyl já,“ ohradil se mírně dotčeně Ed.

Podruhé za tu chvilku Viktora napadlo, jestli mu Ed nelže.

„No nic,“ pokračoval Ed, „jsem na řadě. É tři.“

„Vedle.“

Píp.

„Co to bylo?“

Viktor ani nezvedl oči. „Říkal jsem, vedle. To to bylo: minela.“

„Ne,“ na to Ed. „Já myslel tohle!“

Pravým ukazovákem mířil na monitor počítače, který zobrazo-

val všechny ty vzrušující věci odehrávající se v urychlovači částic

a který právě pípl. Diagram na monitoru vypadal jako tornádo,

akorát že místo kuželu měl tvar všude stejně širokého válce.

„Nic zvláštního nevidím,“ prohlásil Viktor.

„Jeden prcek právě odfičel,“ mračil se Ed. „A píplo to.“

„Prcek?“ podivil se Viktor. „Tady nejsme na dětským cyklozá-

vodě. Tyhle prckové jen tak neodfičej.“

„Tak dobře,“ prohlásil Ed s otráveným výrazem. „Nějaká částice

se podle všeho oddělila od svazku a opustila urychlovač. Lepší?“

„Myslíš, jako že jeden prcek právě odfičel?“ zopakoval Viktor

a v duchu dodal: kdo říkal, že my Němci nemáme smysl pro

humor?

20
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Ed se na něj podíval. Viktor na jeho pohled reagoval po-

vzdechem.

„To není možné,“ pokračoval. „Je to uzavřený prostor. Částice

se jen tak neseberou a nejdou na túru. To bude asi nějaká mou-

cha.“5 „Žádná moucha,“ nesouhlasil Ed. Vstal od lodí a začal

zuřivě bušit do klávesnice. Na vedlejším monitoru zobrazil jinou

verzi grafického znázornění procesu, zkontroloval čas a pustil

záznam pozpátku. Po dvaceti vteřinách se na levé straně moni-

toru objevila malá zářivá tečka a připojila se ke svazku. Ed záznam

zastavil a pustil ho normálně, ovšem zpomalený na poloviční

rychlost. Spolu s Viktorem viděli, jak jeden prcek odfičel.

„To není dobré,“ poznamenal Viktor.

„Ne,“ přitakal Ed. „Ani by to nemělo být možné.“

„Co myslíš, že to je?“

Ed se zadíval na záznam. „To nevím.“

Prsty obou mužů kmitaly nad klávesnicí. Ve stejné chvíli oba

vyvolali na monitor textový záznam procesu ve snaze anomálii

přesně vystopovat.

„Nic nevidím,“ mžoural Ed na obrazovku. „Bude to zakopaný

hodně hluboko.“

„Počkej,“ přerušil ho Viktor. „Něco mám – ne! Co to je? Co se

to děje?“

Datový záznam se Viktorovi a Edovi přímo před očima začal

sám přepisovat. Řetězce kódu se měnily; z nul se stávaly jedničky

a z jedniček nuly. Oba muži se zoufale snažili proces ukončit, ale

marně.

„Musí to být chyba programu,“ kroutil hlavou Viktor. „Zahla-

zuje to po sobě stopy.“

21

5 Když někdo použije slovo „moucha“ ve smyslu porucha systému, mělo by se vás

okamžitě zmocnit podezření, protože to znamená, že dotyčný vůbec neví, o co se

jedná. Technik, který říká, že je nutné „vychytat mouchy“, je jako lékař, který

zkonstatuje, že na vás „něco leze“; až na to, že doktor vás nepošle domů s tím, že se

máte zkusit vypnout a zase zapnout.
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„Někdo se musel nabourat do systému,“ konstatoval Ed.

„Pomáhal jsem ten systém vyvíjet,“ namítl Viktor, „a dokonce

ani já bych se do něj nenaboural, ne takhle.“

A pak, ani ne minutu po tom, co přepis kódu začal, zase skon-

čil. Ed zkusil znovu pustit záznam, kde se částice oddělila od

celku, jenže na něm byl vidět už jen jednolitý svazek energie plný

protonů, které dělají přesně to, co mají.

„Budeme to muset nahlásit,“ řekl Ed.

„Já vím,“ odtušil Viktor. „Jenže nemáme žádný důkaz. Jenom

naše slovo.“

„A to nestačí?“

Viktor přikývl. „Asi ano, ale –“ Zadíval se na monitor. „Co to

mělo znamenat? A kam se to podělo?“

„A co ten smrad…?“

Vědci nebyli jediní, kdo sledoval dění v urychlovači.

Z hloubi temnot, kde se ukrývají největší zrůdnosti, pozorovalo

stavbu urychlovače s velkým zaujetím prastaré Zlo. Ten tvor dlící

v temnotách měl mnoho jmen: Satan, Belzebub, Ďábel. Tvorové

dlící v temnotách spolu s ním ho titulovali Vaše Zlolajnosti.6

Jeho Zlolajnost se krčil v temnotách už neskonale dlouho. Byl

zde již miliardy let před lidmi či před dinosaury či před malými

22

6 Pro ty, kdo byli zrovna „nemocní“, když se to probíralo ve škole, tak „zlolajnost“

znamená „nenávist“, ovšem nenávist opravdu hlubokou a zákeřnou. A mimocho-

dem, dáte-li nějaké slovo do uvozovek, jako jsem to udělal já se slovem „nemocní“,

znamená to, že nevěříte, že je pravdivé. V tomto konkrétním případě je mi celkem

jasné, že jste nebyli doopravdy nemocní; jen se vám nechtělo do školy a měli jste

chuť dívat se v pyžamu na pohádky v televizi. Proto „nemocní“, a ne nemocní. Až

budete chtít někoho fakt naštvat, zkuste udělat ironické uvozovky rukama – zved-

nout dva prsty každé ruky a malinko je ohnout, až dané slovo budete říkat, trochu

jako byste lechtali v podpaží neviditelného elfa. Můžete to například zkusit, až vás

máma zavolá k večeři a na talíři bude dušená ryba s brokolicí. Tehdy můžete říct:

„Tak jo, tak já tedy sním tu ,večeři‘,“ a udělat při tom rukama ty uvozovky. Už teď

vidím, jak se vaše máma směje, až se za břicho popadá.
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