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Prolog

Na začátku byla pidistranička, které se všichni smáli. Jak sílila, rostly také
pokusy o její zničení. Odrovnání...

Nedala se. A rostla. Nakonec začala naplňovat motto, které měla už od začátku
a kvůli kterému byla dlouho terčem posměchu:

„Od Cherbourg po Vladivostok, od Nordkappu po Catanii!“
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Imperium Evropa
V létě toho roku nebyla žádná okurková sezóna. K Impériu se postupně připojily

pobaltské státy - Litva, Lotyšsko a Estonsko. Pěkně v rozestupu tří týdnů, aby
novináři nezaháleli. Imperium již tvořilo předěl mezi západem a východem. Na
podzim to ještě stihlo Slovinsko, takže Imperium získalo přístup k oběma mořím,
stejně jako kdysi Rakousko-Uhersko. A v zimě před Vánoci přišel šok - o přistoupení
k Imperiu zažádalo Švýcarsko. Zapříčinila se o to Yuma s Luckou:

Yuma: Hele, Lucinko, všimla sis, že se do Imperia hlásí jen ty menší, nedůležité
státy? Rakousko si vzpomnělo na dávné časy, Bavorsko se od Německa odtrhlo
a ještě chtělo ochranu...

Výsledek byly takzvané Spanilé jízdy. Lucka začala organizovat zájezdy Zářících.
Zářící jsou lidé s vyléčenou psychomotorickou chorobou, projevující se
nedostatečným propojením mozek - tělo. Po vyléčení nevědomky vyzařují až na
padesát kilometrů dobro a kupodivu lásku k Čechům a Česku. Zářící byli dlouhou
dobu v útlumu a tak se jim Lucka rozhodla rozšířit obzory. Počátkem léta si udělali
krásný výlet do Litvy. Lodí do Klaipedy, vyhlídkovým autokarem do Kaunasu
a potom třídenní pobyt ve Vilniusu, hlavním městě Litvy. S Lotyšskem to bylo
podobné. Lodí do nezamrzajícího přístavu Liepaja, okružní cesta nádherným
vnitrozemím a tři dny v hlavním městě, Rize. Za další tři týdny to bylo Estonsko, už
jen na potvrzení správnosti teorie a jak se říká, do třetice...

Teprve, když byla teorie potvrzena trojnásobnou praktickou zkouškou, navštívila
Lucka tátu, pana Macáka. Ten poslouchal a mračil se. Nakonec řekl:

„Milá Lucko, to vše je proti mým zásadám. I když, mírné popostrčení není žádné
násilí. Zatím to nech spát, ať na nás není fronta. Na začátku zimy vezmeš Zářící na
lyžařský zájezd do švýcarských Alp spojený s návštěvou města Bernu. Pak přijď,
počkáme, co to udělá...“

Mezitím se přihlásilo Slovinsko, naprosto dobrovolně, bez zájezdu Zářících.

Jak to všechno začalo? Zanícený speleolog se rozhodl pořádně prozkoumat
spodní jezírko propasti Macocha. Spolu s ním bádali jeho slečna Lucie i její táta,
toho času někdo ve vojenské kontrarozvědce. Průzkum skončil katastrofou, přišli
i o speciálního robota. To ale byla jen kamufláž. Pod spodním jezírkem se ukrýval
zatopený jeskynní dóm a na dně vrak kosmické lodi s nahranou posádkou. Nastala
oboustranná utajovaná spolupráce, výsledkem byl vznik Imperia jako soustátí
samostatných států po vzoru Evropské Unie, než se z ní stal obrovský moloch, státy
pod sebou spíše drtící... Svou roli sehrály i USA, která tak dlouho strkaly svůj nos do
věcí, po kterých jim nic nebylo, až přes ten nos dostaly. V Praze dostalo výpověď
celé velvyslanectví, následný vpád třetího obrněného brigádního bojového týmu, 4.
pěší divize, z Fort Carson v Coloradu byl zničen na dálku neznámou zbraní, proti níž
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neměla obrany.

Jako každý stát přistupující k Imperiu dával do souladu s Imperiem své zákony.
Švýcarsko se opřelo o český Zákon o bankách. Hlavní článek tohoto zákona zněl
nekompromisně:

„Veškerý zisk, které banka dosáhne v České republice, musí zůstat v České
republice. Jakékoliv přesouvání takto vytvořeného zisku mimo Českou republikou je
zakázáno. Výjimku tvoří splátky mezinárodních půjček a akontace. Každá taková
výjimka bude prověřena dvěma na sobě nezávislými komisemi.“

Švýcaři ho poněkud rozšířili a přidali jednu důležitou část:
„Každý bankovní účet může být vlastněn pouze ověřitelnou fyzickou nebo

právnickou osobou. Takzvaná tajná a anonymní konta budou muset být ve lhůtě
dvou let od data platnosti zákona převedena na ověřitelnou fyzickou nebo
právnickou osobu. Konta, které nebudou v této době převedena, propadají ve
prospěch Švýcarského státu, potažmo Imperia.“

I zvedl se nářek nesmírný, lidově řečeno se ozvaly hlasy, že dotyčný má tajné
anonymní konto, aby se mu v něm nikdo nevrtal. Oblíbená odpověď zněla, že to
v tom případě zavání špinavými penězi. Majitel takového konta dostal cejch, který
smyl až převedením na normální účet.

Teď to ale vypadalo, že si Imperium dává oddych. Přeci jen, v poměrně krátké
době přijmout několik rozdílných států do jednoho seskupení tak, aby si nešly po
krku, byl dost obtížný úkol. Nyní proto jezdily národní delegace k sousedům, tam
debatovaly a srovnávaly názory. Pomalu se státy dopracovávaly k určitým
pravidlům soužití, takže pomalu mohly být rušeny hranice a ze soustátí se stávalo
skutečné Imperium. Trochu problém vznikl při požadavku, aby mělo Imperium své
hlavní město a také vlajka Imperia by byla zapotřebí. Na serveru fsn.cz se rozhořela
diskuze, tentokrát mnohonárodní. Mnozí navrhovali Vídeň což odmítalo Rakousko,
že by výsledný produkt hodně připomínal Rakousko-Uhersko, což by v některých
zemích mohlo probudit negativní asociace. A navrhlo Brno. Dost velké město, aby
se v něm pár úřadů uchytilo a nebránilo. Není to žádné hlavní město, takže odpadá
panovnický komplex. A když se to vezme geograficky, je pěkně uprostřed. Vypukla
sháňka po někom, kdo by vyhlásil referendum. Nakonec to byl už postarší pan
Macák jako zástupce státu, který prakticky myšlenku Imperia začal a i přes
posměch držel. K tomu jen podotkl, že to bude jeho poslední státnický čin, už se
necítí na to být trvale na špici. Celé Imperium zahalilo překvapené ticho, načež se
zvedl přímo uragán proseb, aby to ještě chvilku vydržel, že vybrat jeho nástupce
nebude procházka šípkovým sadem.

Na fsn.cz vznikla další bouřlivá diskuze, která zcela zastínila diskuzi o hlavním
městě Imperia. To se zase nelíbilo panu Macákovi, jménem prvního mezi rovnými
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stopl novou diskuzi a prohlásil, že ji nespustí, dokud nebude vyřešeno hlavní město.
A že pokud vybrané město nebude mít minimálně 66%, tak zruší celé hlasování
a začne se znovu. A opět se ukázala pravdivost větičky Když se chce, tak to jde.
Kandidát na hlavní město Imperia, Brno, dostal 66% již za tři a půl hodiny.
V celkovém součtu dostalo Brno 83,45%, čímž bylo uznáno jako hlavní město
Imperia. Slavnost k tomu nějaká bude, ale až se vyřeší problém s panem Macákem.
Ten nyní zastínil vše. Ukázalo se to při prozkoumání fronty kandidátů na premiéra.
Ta zela prázdnotou. Vypadalo to, že funkce pana Macáka je doživotní. Pan Macák
prohlásil, že se stěhuje do chaloupky v Ostrově u Macochy, přímo na hrázi
Ostrovského rybníka, kde si bude číst, na co nebyl čas, cachtat se v rybníce
a podobně. Pro naslouchající dodával v duchu: Vést sáhodlouhé disputace se
Yomem a Yumou, mám je kousek od baráku. Když bude zapotřebí, do Prahy dojede
za hodinku. Poslední dobou spočívá činnost premiéra v tom, že občas přivítá
nějakou delegaci, popřípadě podepíše lejstro. Ale nehodlá to přehánět, to s tím
koncem myslil vážně a další premiér v záloze by měl být...

Diskutující to vzali na vědomí a okamžitě začali další diskuzi. V ní dominoval
jeden názor: Nyní máme příležitost přetvořit Imperium několika států na skutečné
Impérium Zvolme si Imperiální vládu! A taky konečně tu vlajku! Otázka vlajky se
táhla delší dobu, takže asi už nastal čas. Moderátoři založili diskuzi Vlajka s tím, že
oproti jiným diskuzím zde budou jen grafické návrhy s popisem o maximální délce
sto padesát znaků, které ostatní uživatelé budou hodnotit plusovými nebo
minusovými body. Nějaký vtipálek tam okamžitě dal vlajku Evropské unie, která
hned v první hodině klesla na samotné dno hodnocení. Pak začaly v diskuzi
přistávat grafické návrhy s vysvětlením, proč zrovna tenhle. Některé dokonale
graficky vypracované, některé jen zhruba načrtnuté na papír a vyfocené. Kupodivu,
ty druhé se držely poblíž vrcholu. Hlavními tématy byly různé druhy map,
zeměkoulí, pohledů z vesmíru, ale stále to nebylo ono.
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Vlajka Imperia
Pak tam kdosi vložil návrh s tím, že tohle dělal jeho osmiletý syn. A popsal

obrázek tak, jak mu to říkal syn:
„Nahoře je černý vesmír. Pod vesmírem je kus země a větší kus moře. A na to

všechno svítí sluníčko, které nám dává teplo a pocit bezpečí. Jako Imperium.“
Nejdřív stoupal návrh pomalu, pak se najednou přihrnula vlna souhlasných bodů.

Jestli všechny dojala bezprostřednost návrhu a jeho popisu, nebo již byli lidé
znechuceni všelijakými mapami, zkrátka s velikým náskokem se návrh vyhoupl do
čela. A tam už zůstal. Trochu si s ním ještě pohráli profesionálové, protože vlajka
musí splňovat nějaké předpisy. Má být rozpoznatelná na dálku, na moři
dalekohledem na deset kilometrů. Takže nesmí obsahovat příliš malé detaily
a mnoho barev, špatně by se vyráběla a nebyla by zřetelná. Prostřední pruh bude
zelený jako tráva, to neurčité cosi by se špatně vyrábělo a ještě by se nám smáli,
že nám pouští barva.. Děti to musí umět namalovat i pastelkami! Výsledek předčil
očekávání. Imperiální radou prošel návrh také bez zdržení...

Vlajku bychom měli, tak teď tu vládu! To bylo slovo do pranice. Příspěvky
přibývaly rychlostí blesku., tvořily se nové oblasti, ty vzápětí vynikly, zanikly nebo
se spojily s jinými. Pak z toho mumraje začaly vynikat oblíbené perly.
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Imperiální rada sestává ze dvou zástupců od každého samostatného území,
které vstoupilo do Imperia

Imperiální rada je nejvyšší orgán Imperia, teprve pod ní jsou Imperiální
ministři

Členové Imperiální rady jsou si rovni

Imperiální radě předsedá jednomyslně zvolený člen rady. Je to čestná,
nevýkonná funkce

Není žádného Imperátora!

U každé takové perly byla dlouhá diskuze. Některé perly se držely dlouho,
některé zazářily a zhasly, některé připomínaly kometu - objevily se, zapadly,
objevily se, zapadly atd.

Stále více se ukazovalo, že mnohé ministerské funkce jsou na úrovni bývalých
vlád zbytečné. Úplně by stačilo Ministerstvo pro místní rozvoj, které by v sobě
zahrnovalo očesané ministerstvo zemědělství, protože něco jiného se dá pěstovat
v maďarské stepi a něco jiného v Bavorských Alpách, o Estonsku ani nemluvě.
Taktéž obchod uvnitř Imperia nemuselo řídit mamutí ministerstvo, stačilo oddělení
vnitřního obchodu. Hranice, ozbrojené síly, zahraniční vztahy, zahraniční obchod by
mělo řídit Imperium. Samozřejmě, vše šlo přes Radu, takže se nedalo mluvit
o nějakém obcházení jednotlivých území. Diskuze na toto téma byla dlouhá hlavně
díky všelijakým patriotům, kteří hlásali, že neopustili EU, aby hned vlezli do
chomoutu Imperiu. Posléze i oni pochopili hlavní rozdíl proti EU, totiž že jim nedává
příkazem nikým nevolený úředník z Brusele, kdežto v Impériu je to Rada, ve které
jsou zástupci všech vlád a oblastí. A ti všichni se musí shodnout!

Mezitím uplynula dvouletá lhůta, kterou dalo Švýcarsko na odstranění
anonymních kont. Projevilo se to tak, že u chaloupky pana Macáka zastavilo
nenápadné auto, vylezli tři trochu pomuchlaní pánové a zazvonili u vrátek. Pan
Macák, byvše informován předem, kdo to k němu jede, je přivítal, poptal se na
cestu, zanadával si s nimi na nefunkční GPS a pak je pozval do pokoje k planoucímu
krbu. Tam se dozvěděl důvod návštěvy. Po uplynutí dvouleté legalizační lhůty
zůstalo ve švýcarských bankách několik desítek tisíc účtů. Ty byly po lhůtě
automaticky zablokovány a proběhla na nich inventura vkladů. K některým účtům
patřily i bankovní schránky, tam to také bylo překvapení za překvapením. Nakonec
se vše dopočítalo a po převedení na zlatý standard dle troyské unce se zjistilo, že je
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Imperium bohatší o sedmnáct set tun zlata. Kardinální otázka teď zní. Co s tím
vším zlatem?

Pan Macák prohlásil, že se mu již delší dobu motá v hlavě jeden nápad, ale on
je pouze první mezi rovnými, takže svolá Imperiální Radu, hodí myšlenku v plen
a počká si na výsledek. Pak bude na řadě diskuze... Obrňte se trpělivostí, ono to
nějak dopadne. A dopadlo. Návrh byl prostý: Máme Imperium projevující se
navenek jako jeden státní útvar, Imperiální dvůr, ale platby jsou stále v národních
měnách jednotlivých států. Chtělo by to jednotnou imperiální měnu. Návrh vzbudil
v Radě docela rozruch, chvilku to trvalo, ale koncept byl schválen. I diskuze se
dobře rozběhla, padaly krásné návrhy, jak měnu pojmenovat, hodně velkou
podporu měl například název Eurodolar. Pak přišel jeden názor, který byl natolik
závažný, že ho moderátoři orámovali a přilepili na začátek diskuze, takže ho viděl
každý, kdo do diskuze vstoupil.

Používáním slova dolar se přiznáváte k obdivu ke zlodějům. Jako téměř vše, co
USA mají, je i název dolar ukraden! Název dolar vznikl z historického jména

českých stříbrných mincí, tolarů, ražených od 15. ledna 1520 jako lokální měna
z jáchymovského stříbra. Jáchymov leží v Česku, historicky první zemi Imperia.
Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Všechny názvy, které obsahovaly slovo

dolar, zmizely v propadlišti dějin. Chvilku padaly všelijaké názvy, třeba hřivna (to
neprojde, většina světa neumí Ř), zlatý podle Polského zlotého, i groš se objevil,
ale ten byl vždy malá mince a my chceme velikou! Pak se ozval jeden zanícený
numismatik:

„Vážení, my chceme solidní měnu. V celé historii platidel je jen jeden takový.
Používali ho staří Římané a udržel si svoji hodnotu přes 700 let! Jmenoval se
Solidus, zkrátil bych to na Solid, zkratka by mohla být SOL, což je mimochodem
latinsky Slunce, naše měna tímto bude zářit. A jelikož náš solid bude krytý
skutečným zlatem, oproti dolaru, který je krytý jen zbožným přáním, kurz by mohl
být 1SOL = 10USD.“

To vzbudilo všeobecné pobavení, ale i podporu. I vášniví zastánci imperiálů
usoudili, že solid zní lépe. Ještě to pár týdnů trvalo, ale solid zvítězil na plné čáře.
Ještě trochu rozruchu vzbudila volba názvu mincí, na který se bude solid dělit.
Veliké pobavení vzbudil návrh, aby to byl cink. A proč cink? Když spadne mince na
beton nebo jiný tvrdý povrch, co zazní? Cink! Tomu nikdo neodolal, takže do
Imperiální rady odešel návrh na novou Imperiální měnu - solid, zkratka SOL, dělení
1SOL = 100cinků, kurs 1SOL = 10USD.

8



Tahanice o zlato
Když už tady byla řeč o měnách, bankovním zlatě a podobně, obrátilo se

Bavorsko na Imperiální radu se svým problémem: Kdysi dávno, když bylo Bavorsko
samostatná republika, vlastnilo a mělo uloženo v bankách značné množství zlata.
Když přistoupilo do spolku jménem Německá spolková republika, odevzdalo tohle
zlato, tak jako ostatní, centrální bance, aby spolek nezačínal od nuly. Nyní, když je
Bavorsko opět samostatné, chce toto zlato od Centrální banky Německa zpět. Nikdo
se však o tomhle tématu nechce bavit, Němci hrají mrtvého brouka. Pomůže
Imperiální dvůr?

Imperiální dvůr chvíli dumal, jakou formou se Německa na toto téma zeptat.
Nakonec zvítězil tradiční postup. Ministr zahraničních věcí Impéria si předvolal
Německého velvyslance k závažnému rozhovoru. Jak moc závažnému, pochopil
velvyslanec, když na druhé straně stolu spatřil pana Macáka. Ministr květnatě, ale
rázně zpravil hosta o problému s Bavorským zlatým pokladem. Pan Macák plynule
navázal, že je ochoten si o věci povídat, každopádně očekává odpověď na
diplomatickou nótu do měsíce. Než se velvyslanec mohl začít zajímat, jakou nótu,
otevřely se dveře a vstoupila sekretářka s brokátovými deskami v rukou. Pan Macák
se hostu omluvil za zpoždění způsobené tiskárnou, která se odebrala do
křemíkového nebe uprostřed tisku. Sekretářka pak před něho položila desky, pan
Macák vytáhl starodávné plnicí pero a rozmáchle podepsal. Pak složku posunul přes
stůl k velvyslanci. Ten si ji přečetl, zbledl, dvakrát polkl naprázdno a pak prohlásil,
že ji nejbližší diplomatickou poštou odešle do těch správných rukou.

Odpověď dorazila skutečně velmi rychle, již za tři týdny. Pan Pavel Macák
u ministra četl sáhodlouhé memorandum a stále víc se mračil. Milion květnatých
slov a v nich zabaleno stručné vyjádření: Jelikož Bavorsko opustilo SRN bez
předchozí domluvy, nemá nárok na nic, naopak, ať je rádo, že po něm SRN
nepožaduje dlužnou částku za platby do pokladny EU. Došlo to až tak daleko, že
musela zasáhnout Yuma a bezhlasně miláčka Pavla uklidnit. Velkou oporou jí byla
Zářící, která tvořila retranslační síť. Nakonec vzal pan Macák do ruky telefon,
zavolal místní vládě do Mnichova a začal organizovat setkání. Přitom upřesňoval,
koho by na setkání rád viděl. Domluvili se na příští týden, času na sezvání hostů
bude dost.

Neformální mezioborové setkání proběhlo úspěšně. Bavory nadchlo, že se
o tento problém stará legendární pan Macák a ochotně poslouchali, jak co zařídit,
vyzkoumat a vypátrat. Byla k tomu nutná spolupráce mezi místní vládou,
univerzitou i prostými lidmi s odpovídajícími znalostmi. Nakonec byl vypracován
bodový plán, co vše je nutné udělat:

kolik zlata odevzdalo Bavorsko centrální bance SRN
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platby Bavorska do SRN
platby SRN Bavorsku
podíl Bavorska na platbách SRN do EU 
účetní uzávěrka a stavy financí ke dni opuštění SRN
další iniciativě se meze nekladou, pokud se někdo ujme

přepočítání financí na troyské unce, bude to průkaznější
termín: Včera bylo pozdě. Zase to neuspěchat, aby se

nenasekaly zbytečné chyby, které by celý proces znevěrohodnily.
Když byla zpráva hotova a pro jistotu ještě třikrát zkontrolována, uspořádal pan

Macák jako šéf Imperiální rady výpravu do Německa. Dohadování podrobností
nechal na tajemnících, takže se ani moc nerozčiloval. Letěl jich nakonec houf. Pan
Macák, imperiální ministři obchodu, financí a zahraničních věcí, k tomu předseda
bavorské vlády a dva slovutní univerzitní profesoři, kteří znali zprávu i prameny
doslova nazpaměť. Letěli novým vládním speciálem, který však byl jedenáctým
vyrobeným strojem. Předchozích deset byly prototypy, část skončila při crash
testech, některé byly doslova přetíženy při letových zkouškách. Dva seděly na zemi
a byly z nich používány náhradní díly. Už na první pohled vypadal zajímavě.
Představte si francouzský dvoupatrový TGV Double, lokomotivu a první vagon, ale
místo hranaté karoserie trochu boubelatější. Místo železničních podvozků otočná
šestice kol jako od auta. Okna samozřejmě neotevíratelná. Řízeno a kontrolováno
pěticí nezávislých počítačů. O pohon a vznášení se stará čtrnáct levitačních
jednotek. Za letu panuje příjemné ticho, přistání je usnadněno trojicí
Dopplerovských radarů.

Na Braniborském letišti bylo již vše připraveno. Čestná stráž Bundeswehru
v parádních uniformách, na boční pojezdové dráze červený koberec, jeden konec
obehnaný provazovým zábradlím, v pozadí posádková hudba. To byla největší
starost - co Imperiu zahrát. Vlastní hymnu ještě nemělo, byly důležitější starosti.
Prozatím bylo domluvena skladba Johna Williamse The Imperial March, a to jen
úvodní část. Hlouček politiků se bavil vedle ohraničeného konce, hlavní ceremoniář
neklidně pochodoval podél koberce a každých pět minut volal dispečery na letištní
věži, jestli se návštěva už ukázala aspoň na radarech. Po neustálé záporné
odpovědi začínal propadat panice. Blížila se desátá hodina a s ní sjednaný přílet
Imperiální delegace. Už bylo skoro deset, když byl zrovna u hloučku politiků a říkal:

„Asi nepřiletí, nikde nejsou vidět, ani na radaru. Asi to budeme muset odpískat...
Co tak zíráte?“

Ten nejbližší odpověděl:
„No, právě přistáli! Přesně v deset!“
Ceremoniář si málem ukroutil hlavu, jak se otočil. Skutečně, u konce červeného

koberce stálo ... cosi. Letadlo to určitě nebylo, nemělo to křídla... No, to je jedno,
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pomyslel si ceremoniář a pospíšil si k otevírajícím se dveřím... stroje. Umění pilota
toho, ehm, stroje dokazovala pouze centimetrová mezera mezi trupem a kobercem.
To už stanul u dveří a ceremonie mohla začít.

Po ceremonii odešli vojáci i jejich hudba, ostatní se odebrali do VIP salónku na
malé občerstvení a předběžné rozhovory, o čem všem se bude jednat. Tady se
muselo improvizovat, protože těsně před odletem dostal pan Macák výsledek
rešerše o německém zlatu. Cestou probral s ostatními možnou strategii, přesto si
nebyl jist. Nakonec zvolil přímou cestu. Bez okolků přistoupil k hloučku německých
politiků a začal:

„Dobrý den, pánové. Původně jsme přijeli jednat o jedné hlavní otázce a pak
o několika okruzích možné spolupráce. Cestou jsme studovali dokumenty, které
jsme dostali těsně před odletem a máme rozporuplné pocity.“

Německé zlato v americké úschově...
Z hloučku vystoupil vládní zmocněnec, odkašlal si a zeptal se:
„Jaké dokumenty máte na mysli, prosím?“
Pan Macák letmo usmál:
„Dokumenty o německém zlatě. Hlavně tedy tu nechutnou historii o části

vašeho zlatého pokladu v USA. Opravte mě, jestli se mýlím. Po válce bylo sídlo
německé centrální banky ve Frankfurtu, tedy jen 120 kilometrů od železné opony.
Panovaly obavy, že je zlato ohrožené, tak jste pro skoro půlku zlatého pokladu
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požádali o úschovu USA. Přesně je to 1536 tun, 45 procent německého zlata, 122
596 cihel, má být uloženo v trezorech FED na Manhattanu. Nyní je už SSSR
minulostí, studená válka skončila, Německo se sjednotilo, zlatý poklad se může
vrátit z USA zpět do vlasti. Tady se to zadrhlo, USA se tváří, že to zlato má, ale
nechce ho nikomu ukázat, natož ho vracet. Panuje obava, že z něj USA financovaly
své výboje ve světě.“

Pan Macák se rozhlédl po zachmuřených tvářích a dodal:
„Dohodli jsme se, že budeme jednat o obchodních smlouvách, mezinárodní

spolupráci a podobně. Zlato tentokráte vynecháme, přesto bych vám později rád
předal celkovou zprávu o Bavorském zlatu od historie po dnešek. Jen, abyste byli
v obraze.“

Napřáhl ruku ke svému protějšku, ten ji srdečně přijal. Bylo vidět, že mu spadl
kámen ze srdce. Pan Macák se k němu naklonil a tichým hlasem se zeptal:

„S Impériem by takhle nejednali, už poznali naši sílu. Nechcete se k nám
přidat?“

Němec sebou trhl, ale stejně potichu odpověděl:
„Já bych byl pro okamžitě. I s novým kancléřem by se dalo mluvit, oproti

kancléřce je to dost rozumný člověk. Problémem jsou Američané. Nacpali se sem
k nám za války a už neodešli, naopak se stále rozpínají. Někdy si sedneme do
tichého koutku a budeme si jen tak povídat, vy Češi máte občas báječné nápady.“

Pan Macák navrhl:
„Řekněte všem, že jste právě domluvil návštěvu toho pozoruhodného

prostředku, kterým jsme přicestovali. Tam se můžeme trhnout a popovídat si...“
Němec se usmál, zvednutím ruky si vyžádal pozornost a téměř doslova nahlas

zopakoval návrh pana Macáka. To vyvolalo oživení, návrh byl akceptován.
V hloučku, pomíchaní hosté i domácí, se odebrali za panem Macákem ke stroji. Tam
se pan Macák chopil průvodcovské role:

„Toto je hlavní vstup. Povšimněte si dvojitého těsnění, vnitřek je naprosto
oddělen od okolního prostředí. Výhodné ve stratosféře. Tahle malá komůrka hned
za dveřmi je nouzová přechodová komora, pomocí které se dá vystoupit do prostoru
bez toho, aniž by unikl všechen vzduch. Vlevo je chodbička do přední jednotky, kde
je řídící kabina a motorová část. Tam vás bohužel pustit nemohu, jistě pochopíte.
Dále jsou tam tři ložničky pro unavené cestující. Vpravo vidíte schodiště nahoru
a dolů. Půjdeme napřed dolů. Pod schody je malý skladovací prostor, pak jsou zde
dva hygienické kabinety, zvlášť pro muže a ženy. Podíváme se do pánského. Určitě
jste to někdy viděli v paneláku, sprchový kout, napůl oddělené WC, umyvadlo,
vestavěné police a tak dál. Hned vedle je sklad potravin propojený s kuchyňkou.
Dobrý den, pane šéfkuchaři. Co byste dělal, kdybychom se rozhodli rokovat tady
a pánové by dostali hlad?“

Zavalitý muž v bílé kuchařské haleně a pokrývce hlavy přejel očima hlouček,
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spočítal přítomné, poškrábal se na bradě, chvilku zapřemýšlel a pak vychrlil:
„Jako předkrm by byly šunkové závitky z pražské šunky plněné pařížskou

křenovou pěnou. Na dojedení plátky uzeného jazyka, moravského uzeného a variací
suchých salámů, k tomu čerstvý chléb. Výběr hořčic, kečupů a jiných příloh je
samozřejmostí. Zákusek by byla francouzská omeleta s brusinkovým džemem
a pravou šlehačkou. Na závěr káva, buď espreso nebo vídeňská káva. K pití... Kola,
pivo, voda...“

V hloučku to již šumělo, když se německý vládní zmocněnec otočil na pana
Macáka:

„Ehm, to sebou vozíte vždy? A co ten návrh na jednání tady?“
Pan Macák se zářivě usmál:
„Pan šéfkuchař je zbytečně skromný. Opustil šéfkuchařské křeslo v pražském

Hiltonu, aby mohl vařit jen pro pár lidí, ale pořádně. Má totiž svou práci jako
koníčka. Na druhou otázku odpovím o patro výše. Budeme pokračovat v prohlídce.
Vedle kuchyně jsou další dvě ložničky a dvojité schody nahoru.“

Dovedl hlouček doprostřed horního patra:
„Jak vidíte, na obou koncích jsou dva a dva soukromé salónky na separátní

jednání plus jednoduché WC. Tady uprostřed je taková malá zasedačka. Vypadá to
tady stísněně, jen metr od stolu je stěna. Nenechte se mýlit, stěny se dají
modifikovat. Předvedu.“

Pan Macák chvilku manipuloval s ovládacím panelem za nenápadnými dvířky.
Ozvalo se zabzučení a stěny se začaly rozvíjet jako květina. Po chvíli vznikl
elipsovitý sál, původní úzký stůl se změnil na elipsu. I za odsunutým křeslem bylo
dost místa. Pan Macák k tomu dodal:

„Tohle jsem měl na mysli, když jsem navrhoval rokovat zde. Co vy na to?“
Němec se podíval na stůl, okolo něj a na elipsovitý otvor ve stropě a prohlásil:
„A nebude na nás pršet tou dírou?“
Pan Macák se usmál. I na to byl připraven. Pootevřel jinou skříňku a vzal z ní

kulečníkové tágo:
„Zkuste si sám, jestli je to díra.“
Němec vzal tágo, zkusil ho jemně ohnout a pak s ním bodl kolmo vzhůru. Tágo

se zarazilo v úrovni stropu. To se opakovalo na několika místech. Němec vrátil tágo
panu Macákovi, načež se obrátil ke svým kolegům a řekl něco rachotivou němčinou.
Odpovědí mu bylo mohutné kývání hlavami. Otočil se tedy na pana Macáka
a prohlásil:

„My to bereme. Jak jednání, tak i oběd.“

Jednání proběhlo uspokojivě, byly podepsány příslušné smlouvy, i pozdní oběd
všem chutnal. Loučení proběhlo v srdečné atmosféře, všichni se usmívali, zvláště
vládní zmocněnec. Jeho jednání s panem Macákem v jednom z privátních salónků
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bylo vysoce inspirativní. Opravdu, ti Češi mají báječné nápady. V duchu si odříkával
nejdůležitější věci: Lidové hlasování, účast pouze lidé s německým občanstvím
trvale sídlící v SRN. To vyřadí většinu Američanů. Dále. Volební pozorovatelé. Tam
je důležitý výběr, je nutno najít takové, kteří nemají moc Američany v lásce, i když
se tváří jako spojenci, například Francie. Další pozorovatelé by mohli být z Ruska
a třeba z Mexika. A na doplnění počtu Velká Británie, oddaný přítel USA, i když už
i tam to skřípe. Pod takovým dohledem by si Američané nemohli moc vyskakovat...
Hned pozítří vytáhne kancléře na ryby a tam se s ním pomalu potichu dohodne,
v kanceláři radši ne, tam mají stěny nejen uši, ale i oči.

A ten další nápad... Na to by nikdy nepřišel. Sice je to na hraně zákona, ale kde
není žalobce... Když nemůže SRN vymoci zlato z USA, musí ho vzít jinde. Otázka
zněla, kde. Nejlepší by bylo odhalit nějaký vrak s pohádkovým pokladem, ale pouze
v pobřežním, dvanáctimílovém pásmu. Lodní poklad by šel do státního pokladu,
něco by šlo do muzeí... Kde ale vzít nějaký vrak s pokladem? Pan Macák měl řešení:
Najít nějaký neobjevený a přemístit ho do pobřežního pásma Německa a pak ho
slavně objevit. A kdo jiný to zvládne než Impérium s jeho vynálezy, z nichž bylo jen
několik představeno veřejnosti. Ovšem, tato záležitost musí zůstat absolutně tajná,
asi to zůstane jen mezi ním a panem Macákem...

Pan Macák se také usmíval. Ten jeho nápad s přemístěním vraků německého
vládního zmocněnce nadchl, i když byl na hraně. Ovšem pokračování bylo dost za
hranou, ale jakákoliv akce na sražení hřebínku Američanům v kontextu toho, co oni
udělali Česku, byla ospravedlnitelná. Jen to chce najít nějakou americkou loď, která
byla potopena těsně před a během druhé světové války, do skladových prostor
naskládat pár set kilo nacistického zlata a pak nechat tu loď někým objevit.
Konspirační teoretici budou mít žně: Co to dodávala Amerika Hitlerovi, že za to
Hitler platil zlatem?
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Piráti
V tom rozhovoru pan Macák jen mlhavě naznačil, že objevů bylo víc, než bylo

zveřejněno. Některé byly jen upřesnění a lepší využití již objevených, někde to bylo
jen rozšíření možností, ale některé byly utajeny v zájmu Imperia. Například, až
dosud byl svět přesvědčen, že ochranný štít lze vygenerovat pouze na nějaké síťce.
Petr Stahl však za pomoci Yoma vyzkoumal v technických databázích možnost
generování pole prakticky kdekoliv, stačilo mít příslušný počet zářičů. Pole vzniklo
v průsečíku svazků paprsků. Tvar byl omezen na kruh až elipsu, ale to na většinu
použití stačilo. Dalším zařízením byl rezonanční zářič. Určitě znáte všelijaké figurky,
které po vystavení světlu ve tmě svítí. Tomu jevu se říká luminiscence. Rezonanční
zářič dokázal vybudit a detekovat více materiálů, které normálně luminiscenční
nejsou, například hliník či zlato.

Některé objevy již byly používány v praxi. Loděnice v polské části Imperia již
začaly vyrábět revoluční pohonný systém pro lodní dopravu. V podstatě to byl
šestimetrový válec o průměru jeden metr. Na jedné straně masivní špice s malým
odporem, na druhé straně natáčecí tryska. Pár zamřížovaných otvorů hned za špicí
a dva pásy zamřížovaných děr okolo válce ve vzdálenosti jeden metr od špice. To
nejzajímavější bylo uvnitř. První metr za špicí tvořil miniaturizovaný MHD generátor
včetně bloku akumulátorů, nutných k jeho rozběhu. Vstup chlazení přes otvory
u špice, výpusti v přepážce do další části. Do té také ústily otvory v pásech. Tam se
také průměr zužoval do roury o průměru půl metru a končící v natáčecí trysce. Ve
zbylém prostoru bylo všechno ostatní zařízení a další bloky baterií. Ve vzdálenosti
třetiny délky odpředu i odzadu byl metrové pylony, které sloužily k připevnění na
trup lodě. Přes přední pylon procházely komunikační a řídící kabely. Co vyvolávalo
prvotní úžas u všech, kdo pohon viděli, bylo, že roura byla naprosto prázdná. Jak to
fungovalo? Jednoduše. Na začátku roury bylo vygenerováno silové pole, které se
pohybovalo dozadu, k trysce, kde bylo zrušeno. A nebylo jedno, když první odjelo
metr od začátku, bylo na začátku vygenerováno další. Rychlost pohybu polí byla
nastavitelná a tím i hnací síla. Samostatnou kapitolou byla ochrana a zabezpečení
takové pohonné jednotky. Celý obal byl dvojitý, v milimetrové mezeře byla síťka
silového pole, která ale nezakrývala otvory, ale mřížku ano. Samozřejmě,
spotřebovávalo to energii, proto tolik akumulátorů. Pro případ, že někoho napadne
si počkat, až energie dojde, je tady autodestrukce v okamžiku, kdy kapacita
akumulátorů klesne pod setinu procenta. Při ní se explozí výbušniny zničí veškerá
elektronika, MHD generátor, akumulátory a nakonec i generátor silového pole.
V návodu na použití bylo zakázáno pohonnou jednotku rozebírat či nechávat ji delší
dobu bez externího nabíječe, ale známe lidi...

Šest takových pohonných jednotek bylo připevněnu na trup vyřazené fregaty,
loď samotná byla upravena pro sedmdesát členů posádky a padesát vědců. Energii
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dodával zdvojený MHD generátor. Sklady plné potravin, vody a ostatních potřeb
umožňovaly dlouhý pobyt na moři. Výprava měla objet Zeměkouli, čímž by se
pořádně otestovaly pohonné jednotky při dlouhodobém zatížení. Přece jen,
v laboratoři nejde nasimulovat vše.

Start výpravy provázely protesty ekologických organizací ze zemí okolo Baltu,
kterým někdo nakukal, že energii bude vyrábět jakýsi pofidérní atomový reaktor.
Dokonce se výpravě postavila do cesty rybářská bárka, kterou ekologická
organizace Děti Země koupila za peníze sponzorů. Když už to vypadalo, že loď do
bárky narazí a tím ji zlikviduje, bárku imperiální námořníci pomocí silového pole
jemně odstrčili z cesty. Ekology, kteří z bárky vyskákali v předtuše nárazu, nechali
ve vodě, třeba vychladnou a dostanou rozum. Další ekology, tentokrát v rychlém
člunu, nechala loď daleko za sebou, když zvýšila rychlost. A to ještě neplula
maximální rychlostí, tu budou zkoušet v Atlantiku, Baltské moře je jen větší louže.

Rychlostní zkoušky dopadly na výbornou. Loď dosáhla rychlosti přes sedmdesát
uzlů, což je víc než dvojnásobek rychlosti amerických letadlových lodí třídy Nimitz.
Tyto moderní lodě jsou poháněny dvojicí atomových reaktoru a dosahují rychlosti
přes 30 uzlů, což je asi 56 kilometrů za hodinu. Anglii výprava obeplula širokým
obloukem přes Atlantik, aby se nemusela prodírat přeplněným průlivem La Manche.
V Gibraltarském průlivu ji zastihla zpráva, že navzdory mezinárodním úmluvám jí
Egypt nepovolí proplout Suezským kanálem. Bylo to flagrantní porušení
Konstantinopolské smlouvy z roku 1888, která prohlásila Suezský průplav za
neutrální území a zaručila volný průjezd všem zemím v době míru i války. Posádka
to přijala s humorem a přejmenovala výpravu. Nový název zněl Po stopách starých
plachetnic a plán cesty byl upraven tak, že obeplují Afriku a do Indického oceánu se
dostanou okolo Střelkového mysu. Známější Mys Dobré naděje není totiž nejjižnější
bod Afriky...

Plánovaná zastávka na Madagaskaru byla odvolána, když se zjistilo, ze na něm
propukly náboženské třenice. Náhradou byla možnost navštívit ostrov Mauricius. Pro
posádku to byl báječný týden na pevné zemi, pro techniky to byla možnost udělat
kompletní prohlídku lodě ze všech stran, i pod vodou. Byly dokoupeny potraviny,
vyměněna pitná voda v tancích a mohlo se plout dál, nejdříve na Cejlon, nyní Srí
Lanku a pak podél Sumatry k Austrálii.

Stalo se to druhý den po odplutí z Mauricia, těsně před západem slunce. Zpoza
západního horizontu, prakticky ze slunce se vynořily tři rychlé nafukovací čluny plné
černochů, kteří cosi vykřikovali a mávali zbraněmi. Kapitánovi se to celé nějak
nezdálo, před měsícem oznámili Indové, podporovaní Čínou a Ruskem, naprosté
vyčištění moře od Somálských pirátů. Nesrovnalostí si povšiml i druhý důstojník
a hned upozornil kapitána:

„Podívej se pořádně na prostřední člun. Ti černoši se od těch ostatních trochu
liší, i to oblečení nejsou žádné hadry. Navíc, když se pořádně podíváš,
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u kormidelníka sedí dva muži a strašně nenápadně granátometem na míří na krajní
čluny. Jejich osazenstvo se také stále na prostřední člun ohlíží.“

Kapitán lapidárně zhodnotil situaci:
„Nojo, máš pravdu. Vsadím se, že kdybychom zlikvidovali ten prostřední člun, ty

krajní se urychleně otočí a zmizí.“
Druhý důstojník se usmál:
„Uděláme to jinak. Orámujeme prostřední člun poli, zlikvidujeme jim motor, pak

si je přitáhneme a vyslechneme. Vsadím boty, že to jsou američtí vojáci. Pro jistotu
bych vypustil Včelu, ať na to dohlíží z výšky.“

Kapitán už mluvil do vysílačky a vydával rozkazy. Za můstkem se odklopila
střecha přístavby a vykoukl letoun. Skutečně připomínal včelu, až na barvy. Dvě
velká vypouklá okna vepředu, krátká křidélka s podvěšenými zbraněmi a na zádi
podivná krátká špičatá trubice. Hned po vzletu Včely se od ní zablesklo,
prostřednímu člunu zhasl motor a začal černě kouřit. Navíc to vypadalo, že narazil
do nějaké průhledné překážky. Ostatní dva čluny také zastavily a se zájmem
pozorovaly potíže prostředního člunu. Černoši v něm zahájili palbu jak na loď, tak
i na ostatní čluny, ale bez žádaného účinku. Osazenstvo jednoho krajního člunu
začalo jásat, pak jeden z nich vytáhl megafon a lámanou angličtinou spustil:

„Prosím, omluvit nás. My ne piráti, my rybáři. Ráno přijít do vesnice vojáci,
US Navy, nahnat nás do člun a mířit na nás. My museli hrát pirát! Zbytek voják ve
vesnici a na veliká loď. Prosím Imperium, vy pomoc my...“

Na to reagoval kapitán slovy:
„Vida, Imperium je už známé i v takovém... rusuturu, jako je Somálsko.

Nemůžeme nechat ty chudáčky, aby jim Amíci ubližovali. Vypusťte i Vosu, kdyby se
tady ometala nějaká jejich loď.“

Pak se obrátil na druhého důstojníka:
„Vezmi si megafon a běž se dohodnout s těmi Somálci, ať nezmatkují.“
Tentokrát se otevřela paluba na zádi a vylétl další letoun. Oproti Včele byl

o polovinu větší, křidélka měla o několik trubic víc, trubice na zádi vypadala jako
zasouvací do trupu a měla navíc dvojici manipulátorů v místě, kde má normální
vosa přední nohy. Vosa okamžitě nabrala výšku a začala prozkoumávat moře pod
ní. Za chvilku od její posádky došlo hlášení:

„Vypadá to, že Somálci mluví pravdu. U pobřeží kotví americký torpédoborec,
okolo něj se rojí motorové čluny. A ano, klasika, na pobřeží hoří domorodá vesnice.
Standardní postup amerických vojsk...“

Včela mezitím nalétla na uvězněný člun. Z megafonu v trupu se ozval hlas:
„Jménem Impéria. Za napadení lodi v mezinárodních vodách vás zatýkáme za

pirátství. Postup již dozajista znáte z dob, kdy jste zkoušeli přepadnout Českou
republiku. Pro ty, co neví, to znamená, že zbraně nahážete do vody a sami se
svléknete do spodního prádla. To, co svlečete, naházíte do vody také. Jedině tak si
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můžete zachránit život. Máte na to deset minut, pak vám prostřílíme váš člun
a nebudeme hledět na to, jestli v něm někdo sedí.“

Odpovědí byla smršť kulek, cvakavě se odrážející od trupu letounu. Jediná
odpověď byla, že se letoun trochu naklonil a pak se od něj mírně zablesklo.
V jednom plováku vznikla malinká dírka, kterou syčel ven vzduch. Vedle sedící
černoch na ni okamžitě přitiskl palec, ale bublinky vedle plováku prozrazovaly, že
průstřel je i na druhé straně. Navíc si všiml, že i ten plovák není tvrdý stlačeným
vzduchem, ale připomíná spíš měkkou houbu. Začal pokřikovat na kormidelníka, že
člun už dlouho nevydrží, torpédoborec trčí někde u pobřeží a on rozhodně nechce
zemřít. Kormidelník už hodnou chvíli nastavoval vysílačku na různé kanály, sprostě
u toho nadával, pole však bylo nepropustné. To vše zachytával citlivý mikrofon,
zvuk se nahrával a také posílal na výzkumnou loď. Jedna z několika parabolických
antén se natočila k obloze a ke komunikační družici začaly proudit obrazová
i zvuková data nejen ze Včely, ale i z Vosy. Zvlášť malebně se rýsoval torpédoborec
na pozadí hořící vesnice. Přičinlivá družice to okamžitě odesílala do velké antény
Imperiálního zpravodajství. Tak se kapitán torpédoborce, John Jamie Stuart,
dozvěděl o selhání mise tím nejhorším způsobem - přes televizní zpravodajství na
štábu a zprostředkovaně depeší mohutně naštvaného generála zodpovědného za
misi. Proto také hned hlásila posádka Vosy kapitánovi, že se torpédoborec chystá
k urychlenému vyplutí. Kapitán se rozmýšlel jen chvilku. Ještě se dotázal, jestli je
torpédoborec ještě stále v somálských výsostných pobřežních vodách. Po souhlasné
odpovědi vydal rozkaz:

„Jelikož nás obyvatelé Somálské federativní republiky požádali o pomoc proti
agresorovi, nařizuji toto: Zničte agresorovi lodní šrouby a kormidlo, aby se nemohl
hýbat. Agresor tak zůstane na místě pro případnou vyšetřovací komisi.“

Vose stačilo jen dostat se za záď torpédoborce a jen kousek nad hladinu,
protože šrouby a kormidlo jsou schovány pod trupem. Paprsek se šikmo zařízl do
vody, chvilku tam kmital, voda vřela a chuchvalce páry stoupaly nad záď. To už
hlásili ze strojovny, že se něco někde zadřelo, síla od motoru očesala převodovky
a samy motory jsou na odpis. Prostě, dál se nejede, tedy nepluje.

Od Včely se opětovně ozval megafon:
„Jménem Imperia. Upozorňuji, že právě uplynula polovina z vyměřeného času.

Dále si vás dovoluji upozornit, že záchrana se nekoná, neboť váš torpédoborec měl
blíže nespecifikovanou poruchu hnacího ústrojí, takže trčí hluboko v somálských
výsostných pobřežních vodách a nemůže se hnout.“

Černoch, stále držící palec alespoň na jedné díře, rezignovaně pokrčil rameny
a začal si přetahovat přes hlavu černé hadry, naprosto ignorujíc kormidelníkův řev.
Navíc, v okamžiku, kdy se kormidelníkovi objevila v ruce pistole a začala se
pohybovat k rebelantovi, práskl odněkud ze člunu výstřel. Kormidelníkovi odletělo
temeno hlavy, načež se zhroutil na sedadlo. Svlékání hadrů se rozšířilo na celý člun.
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Toto se do zpravodajství nedostalo, ale záznam jel stále.
Druhý důstojník se již dohodl se Somálci. Ti se uklidnili a jen sledovali striptýz

v posledním člunu. Nejdéle to trvalo mužům, kteří původně seděli u kormidelníka.
Ostatní jim museli pohrozit fyzickým násilím. Ukázalo se, že měli důvod nesvlékat
se. Oba byli chodící zbrojní sklad, ale jelikož na ně mířilo několik útočných pušek,
vše nakonec šlo přes palubu. Pak se zbraní zbavil i zbytek posádky. Jako by se
čekalo jen na to, člun se dal do pohybu. Bez motoru, kormidla, příď zvednutou na
vlně. Posádka člunu zírala dost vyděšeně. Člun nakonec zastavil pět metrů od
spuštěného provazového žebříku. Z letounu zazněl poslední pokyn:

„Jménem Imperia. Těch posledních pár metrů přeplavete a po jednom budete
na pokyn vylézat na palubu. Přece jen vám nevěříme natolik, abychom vás nechali
všechny naráz vtrhnout na palubu.“

Podle několika zklamaných obličejů byla obava oprávněná. Posádka v mezičase
upravila jeden prázdný záložní sklad na vězení. Do dveřního otvoru navařili technici
otevírací mříže, do rohu místnosti umístili dva chemické záchody a sprchový kout.
Místo lůžek umístili přes třetinu místnosti silové pole nízké intenzity, takže bylo
měkké a pružné. Pro nedostatek času byl znázorněn okraj pole jen čárou na
podlaze. Každý příchozí vězeň na to dost zíral a musel být strážci poučen, co a jak.
Jak přicházeli další a další, ti zase pro změnu zírali na kamarády, povalující se jen
tak ve vzduchu kousek na podlahou.

Prázdný člun skončil neslavně. Na Včele se několikrát zablýsklo, zasyčela pára
a když se rozplynula, po člunu nebylo ani památky. Pak se loď v doprovodu dvou
zbylých člunů vydala k pobřeží Somálské republiky, čluny dle domluvy v zákrytu za
lodí na ochranu proti možným útokům zmrzačeného torpédoborce.

Nejdříve se k torpédoborci dostala Vosa, zatímco Včela už mířila ke svému
hangáru. Vosa tím v praxi vyzkoušela další technologii, která nebyla zveřejněna. Ač
visela ve vzduchu na dosah od palubního rychlopalného kulometu, ten na ni
nereagoval. Kapitán, naštvaný ze ztráty pohyblivosti, vypěnil. Zvedl palubní telefon,
vytočil číslo na střelecké stanoviště a začal řvát:

„Sakra, co je tam s vámi? Spíte nebo co? Proč nestřílíte?“
Odpověď byla v podobném duchu:
„Střílet? A na co? Na radaru nic nemáme! Nemáte tam nahoře halucinace?“
Kapitán se raději podíval z okna. Bylo tam! Nepřátelské létající zařízení,

odhadem padesát metrů od lodi. Jakoby se na ně díval přes horký vzduch, obrys byl
nějaký neurčitý a vlnil se. A jakoby sledovalo kapitánovu činnost, pomalu přeletělo
nad loď, kde zůstalo trčet deset metrů nad můstkem. Byl to brilantní tah, tam bylo
kvůli různým střeleckým úhlům prakticky v bezpečí. Jediné nebezpečí hrozilo, kdyby
se někdo vydrápal na pozorovatelnu, ale zase neexistovala žádná přenosná zbraň,
která by letoun mohla ohrozit. Proč trčí zrovna tam bylo kapitánovi jasné za chvíli,
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kdy se v dohledu objevila loď výpravy. Velící důstojník střeleckého stanoviště
tentokráte nezaváhal. Loď byla označena jako nepřátelská, proto vydal rozkaz
k palbě. Jako první se k lodi otočil rychlopalný rotační kanónek, ale vystřelit
nestačil. V okamžiku, kdy se svazek hlavní roztočil, od letounu nad můstkem se
zablesklo. Svazek hlavní zasvítil bílým žárem a vlivem rotace se rozstříkl po okolí.
Kapitán opětovně vypěnil. Zvedl palubní telefon, vytočil číslo na střelecké
stanoviště a začal řvát:

„Okamžitě přestaňte střílet! Viděli jste, co udělali s kanónkem? Já nechci přijít
o všechny zbraně.“

Odpověděl mu vzteklý hlas:
„Tak si to sakra rozmyslete! Nejdřív máme střílet, teď zase ne...“
Loď mezitím doplula na kilometrovou vzdálenost, kde zůstala stát. Všichni

čekali, co se bude dít, kapitán s důstojníky dokonce vylezl na vnější ochoz můstku.
Když se z výšky od toho podivného letadla ozval hlas, všichni sebou škubli, na toto
připraveni nebyli:

„Jménem Imperia. Máme na lodi ve vězení několik vašich vojáků, kteří na nás
zaútočili v převlečení za somálské piráty. Vy to jistě víte, toto říkám jen pro
upřesnění do přímého přenosu zpravodajství.“

V kapitánovi Stuartovi hrklo. Oni to vysílají přímým přenosem! Honem si zakryl
tvář, ale nakonec uznal marnost toho počínání. Kamera s teleobjektivem jistě jeho
obličej již dávno poslala do světa. Hlas mezitím pokračoval:

„Obyvatelé Somálské federativní republiky nás požádali o pomoc proti
agresorovi, který zničil jejich vesnici a donutil je dělat piráty, aby se mezi nimi
ztratil útočný oddíl. Jejich lest však byla odhalena a vojáci zatčeni. Je teď na vás,
pro jaké řešení se rozhodnete. Můžete tvrdit, že jste tady náhodou a ...“

Hlas zmlkl. Letadlo vyrazilo prudce vzhůru, právě včas. Z několika míst na lodi
k němu zamířilo několik protiletadlových, ručně odpalovaných raket. Daleko však
nedoletěly. Od letadla se několikrát zablesklo a rakety zmizely v oblaku ohně
a kouře. Další záblesky mířily do míst, odkud se táhly kouřové čáry vypuštěných
raket. Těch raket bylo přichystáno víc, na několika stanovištích došlo k výbuchům,
jinde se objevil kruh rozpáleného kovu. Žádná další raketa už nevzlétla. To už ale
kapitán neviděl, řítil se na můstek k palubnímu rozhlasu:

„Okamžitě přestaňte střílet. To je přímý rozkaz. A přiveďte mi sem toho blba,
který tohle trapné představení nařídil!“

Střílet už asi neměl kdo a čím, ale k překvapení kapitána mu přivedli kuchaře.
Dlouho se nedivil. Doprovod vytáhl kuchaři z pod košile psí známky, přetáhl mu
řetízek přes hlavu a podal je kapitánovi a tím, ať si je pořádně prohlédne. Jeden
štítek byl poněkud tlustší a vypadal jako rozkládací. Po chvilce na způsob otevření
přišel a pak se nestačil divit. Ve štítku byl složený kus speciálního papíru, na kterém
byl rozkaz náčelníka generálního štábu, který stavěl jeho držitele nad kapitánovy
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pravomoci. Kapitán se podíval na kuchaře, ten ale hleděl do země a zarytě mlčel.
Kapitán proto rozkázal, ať ho odvedou do palubního vězení, tam si kuchař počká, až
dorazí vyšetřovací komise. Na odchodu se kuchař pootočil ke kapitánovi
s poznámkou, že bude zanedlouho venku:

„... protože nás doprovází jedna z ponorek Tichomořského loďstva. Její kapitán
má ...“

Co kapitán ponorky má se už nikdo nedozvěděl. Letoun trčící nad můstkem se
prudce pohnul, sletěl až skoro k hladině u mateřské lodi a tam vypálil ze všech
zbraní přímo do vody. Do vzduchu se vznesla oblaka páry a u lodi vyrostl sloup
zpěněné vody. Letoun se posunul o dvě stě metrů a opětovně vypálil do vody.
Tentokrát to nebyl sloup vody, ale velké množství bublin. Letoun opětovně zaujal
své místo nad můstkem. Ostatní sledovali, jak se za bublinami se vynořila věž
ponorky s viditelně dopředu nakloněným trupem. Za chvilku se ponorka ukázala
v celé své kráse, kterou hyzdila velká díra na přídi ponorky, zhruba v místech, kudy
se odpalují torpéda. Kapitán torpédoborce se otočil ke zkoprnělému kuchaři:

„Co jste to říkal o kapitánovi ponorky? Jak se tak koukám, tak má v ponorce
parádní díru. Je otázka, jak dlouho bude mít ještě tu ponorku. Každopádně má
kliku, že je v tom případě můžeme vzít na palubu. A už se mi kliďte z očí. Pánové
z eskorty, konejte svou povinnost.“

Jeho zástupce ho už chvíli gesty upozorňoval, ať se jde podívat. Jedna
z televizních obrazovek na můstku ukazovala Imperiální zpravodajství. Tam právě
asi už po několikáté ukazovali, jak posádka letounu viděla situaci pod sebou.
Nejdřív to byl pohled na oceán, torpédoborec a výzkumnou loď. Pak se výhled
přepnul a bylo vidět podstatně více. Oceán se změnil na jemnou mlhu, obě lodi se
změnily na duchovitá tělesa a o kus dál byla vidět ponorku vypouštějící torpédo
proti výzkumné lodi. Pak se vše na chvilku změnilo na rozmazanou šmouhu. Nový
pohled ukazoval rychle se blížící torpédo, několik bublinkových přímek k němu a pak
podmořský výbuch. Další šmouha a příď ponorky s otevřeným torpédometem,
odkud vykukuje čumák dalšího torpéda. Další bublinkové přímky, další výbuch,
trochu ztlumený tělesem ponorky. Z díry vyrazily velké bubliny, pak se záběr
rozšířil, jak letoun stoupal. Téměř na hranici viditelnosti byly matně vidět dvě další
ponorky, poklidně se vznášející vedle sebe. Podle komentátora to byla jedna ruská
a jedna čínská, které se připluly podívat, co to Američané zase provádějí.
Překvapením však nebyl konec. Na věži americké ponorky bylo špatně zamalované
číslo, které ji identifikovalo jako ponorku SSN - 690 jménem Philadelphia, která byla
ale podle oficiálních zpráv vyřazena a sešrotována v roce 2011. Komentátor si
neodpustil zlomyslnou poznámku, že dotyčný, co má tohle na svědomí, se určitě
potí až na prodloužených zádech.

Po shlédnutí zpráv si kapitán Stuart povzdechl:
„Takových miliard dolarů nacpaných do vojenského výzkumu a nic. A pár
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státečků z Evropy má takové vymoženosti! Silové pole, laserové zbraně,
antigravitační letadla, nový neslyšný lodní pohon... A ještě způsob, jak zprůhlednit
oceán, to je asi to nejlepší! Já snad budu muset i s lodí emigrovat do Imperia,
abych z toho také něco měl.“

Jeho zástupce strnul. Kapitánův nejoblíbenější film, The Hunt for Red October,
pojednává o kapitánovi nejmodernější ruské ponorky, který i s ní chce emigrovat do
USA, by pro něj mohl být skvělou inspirací. Kapitán se ušklíbl a uklidnil zástupce, že
to je jen slovní cvičení, tajné služby by ztrpčovaly život jeho příbuzným. Navíc by se
mezi posádkou našel nějaký uvědomělý člověk, který by tomu na poslední chvíli
zabránil. Ostatně, většina amerických filmů tak končí, že?

Přerušil ho telefon. Volali spojaři, že ponorka jim odeslala šifrovanou depeši, jen
co ji šifranti rozluští, bude informován. Netrvalo to dlouho, a z telefonu se ozval
hlas spojovacího důstojníka:

„Máme přímé spojeni s kapitánem ponorky. Chce s vámi mluvit, přijmete
hovor?“

Kapitán už tušil, oč se bude jednat, tak si jen povzdechl:
„No tak mi ho dejte...“
V telefonu luplo, zachrastilo a ozval se unavený hlas:
„Haló, je to kapitán Stuart?“
Kapitán Stuart neurčitě zachrčel. Hlas v telefonu pokračoval:
„Byli jsme napadeni při plnění mise. Žádám o poskytnutí pomoci a o ochranu

před nepřítelem. Přemístěte se k nám, budete dělat štít. Naše ponorka je
neschopná plavby.“

Kapitán Stuart chmurně odpověděl:
„No, na ponorku, která byla před pár lety sešrotována, se držíte skvěle. A co se

týče napadení, u nás nahoře to vypadalo jinak. Štít vám dělat nebudu...“
Z telefonu se ozvalo zavřeštění:
„To je odmítnutí pomoci, půjdete před vojenský soud!!!“
„Kdybyste mi neskákal do řeči, tak byste se dozvěděl o zničeném pohonném

ústrojí, o kormidlu nemluvě. Teď očekávám omluvu za vyhrožování.“
Dočkal se akorát cvaknutí, jak protějšek přerušil hovor. Po chvíli se znovu ozvali

spojaři, že kapitán ponorky se shání po vrchním kuchařovi, ale ten je nesehnatelný.
Kapitán Stuart jim přikázal přepojit hovor na něho. V telefonu zaskřípělo a pak se
zval hlas:

„No konečně! Hele, Stanley, mám problém s tím vaším kapitánem, nemohl bys
ho nějak eliminovat?“

Kapitán Stuart se chystal vybouchnout, nakonec se ovládl a odpověděl:
„Stanley vám nepomůže, nechal jsem ho zavřít za porušení rozkazu kapitána.

Máte ještě něco na srdci?“
Telefon ztichl, ale byl slyšet dech na druhé straně. Nakonec kapitán ponorky
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krotkým hlasem odpověděl:
„Kapitáne Stuarte, já se omlouvám za svá neuvážená slova jak před chvílí, tak

i teď. Věc se má tak, že jsme až po krk v problémech. Tato ponorka měla být
sešrotována, nakonec ji uchovali pro tajné operace. S tím je už konec, při explozi
v torpédovně se špatně uzavřela bezpečnostní přepážka a voda zaplavila i jednu
kajutu mužstva. Zůstalo tam několik mužů, další přepážka pomalu povoluje
a praská a hlavně netěsní. Pokud nevydrží, zbývá už jen jedna přepážka do
velitelského sálu. V ten okamžik budu muset vydat rozkaz k evakuaci ponorky.“

Z telefonu se ozval skřípot trhaného železa následovaný tlumenou ranou.
„No, už je to tady. Zkusíme se k vám nějak dostat. Pozdravujte doma. Sbohem.“

Ruská ponorka třídy Borej, K-550 Alexandr Něvskij
Kapitán Stuart vyhlédl z okna můstku. Díra na přídi již nebyla vidět, celá příď

byla pod vodou. Dělo se ale i něco jiného. Vedle poškozené ponorky se začala vařit
voda a vystupovat věž další ponorky. Kapitánův zástupce vytřeštil oči:

„To je, ehm, sakra, nejnovější ruská ponorka! Třída Borej! A tahle vypadá na K-
550 Alexandr Něvskij, jedna ze dvou v jejich tichomořské flotile!“

Kapitán Stuart také valil oči. Proti poškozené ponorce to byl obr - o třetinu delší,
o třetinu širší, a hlavně na hřbetě šestnáct poklopů na raketových šachtách. Na její
palubu vybíhali námořníci, natahovali lanové sítě, po kterých se dalo vyšplhat na
její palubu. Nahoře na věži stál její kapitán a megafonem se dohadoval
s důstojníkem na věži potápějící se ponorky. Ten nakonec pokrčil rameny a zakřičel
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rozkaz na námořníky na trupu. Ti se vrhli do moře a plavali k ruské ponorce. Ruští
námořníci jim pomáhali na palubu a vodili je na širší záď, kde bylo i víc místa. Jako
poslední, poté, co zkontroloval, jestli už všichni odešli, ji opustil její kapitán. Málem
to nestihl, poslední věc, co udělal, bylo otevření všech lodních přepážek a poklopů.
Vytřeštil oči na ponorku vedle, ale nezaváhal, skočil do vody a několika mocnými
tempy byl u ní. Chytil se lanové sítě právě včas, aby ho vír od jeho bývalé ponorky
nestáhl pod vodu.

Tak, co teď. Posádka potopené ponorky je zachráněna, ale je tady problém
s jejím předáním na torpédoborec. Věc vyřešily imperiální stroje. Torpédoborec
pomalu spouštěl kotvu, Vosa ji uchopila do manipulátorů a pomalu, kymácivě ji
vlekla k výzkumné lodi. Tam ji pomalu spustila na záď, kde se vhodně zaklínila.
Výzkumná loď zabrala a torpédoborec se pomalu hnul z místa. Pomalu byl dovlečen
do blízkosti ruské ponorky, pak Vosa shodila jeho kotvu do vody. Zbytek cesty
torpédoborec doklouzal. Nakonec zůstal stát jen malý kousek od ruské ponorky.
Teď bylo na něm, spustit lanové sítě, po kterých námořníci po pár tempech mořem
vylézali. Ruská posádka sklidila sítě, pak se muži otočili k americkému torpédoborci,
vypjali se do pozoru a zasalutovali. Kapitán Stuart a jeho pobočník salutování
opětovali. Rusové opustili palubu a jejich ponorka se začala pozvolna zanořovat pod
vodu.

Čluny se Somálskými rybáři mezitím odpluly ke břehu, kde se probírali zbytky
spálené vesnice. Doprovázela je Včela, to kdyby se tam schovával nějaký hrdinný
Američan. Jeden tam nebyl, byla jich tam pětice, na kilometr vzdálené pasece
hlídali ženy a děti rybářů. Byli velmi překvapeni zjevením Včely a rozkazem, aby se
okamžitě vzdali. Jeden pozdvihl útočnou pušku a vypálil na letoun. To neměl dělat.
Včele se nestalo nic, naopak se od ní blesklo a střelec se skácel s děravým
kolenem. To už na paseku vybíhali rybáři. Zbylá čtveřice pochopila, že se něco
zvrtlo a honem zdvihali ruce k nebi. Somálci by si na nich rádi zchladili vztek, ale
nad nimi visel ten podivný letoun. Proto Američany jen odzbrojili, svázali a hnali je
před sebou na pláž. Tam už čekal člun z torpédoborce. Jiný člun odvážel zajatce
z imperiální výzkumné lodi, to vše pod dohledem kamer. Tato závěrečná část byla
vysílána přímým přenosem, pro pobavení zbytku světa a ponaučení Američanům.

Po takových událostech by byla další cesta až neskutečně nudná, nebýt tajného
poslání výpravy. Od Šrí Lanky měla cesta vést okolo Sumatry a Jávy k Austrálii.
Okolo ostrovů Jáva, Bali, Lombok a dalších by měl ležet takzvaný hřbitov lodí.
Několik jich v minulém století objevil německý hledač pokladů Tilman Walterfang.
Jedním z objevů byl vrak arabské  lodi, ve kterém našel 60 000 kusů porcelánu,
zlata a stříbra z období čínské dynastie Tang (617 až 907). Loď patrně směřovala
na velkou svatbu do Arábie. Tento poklad Tilman prodal do Singapuru za částku
přes 30 miliónu dolarů.
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Jen málo lidí vědělo vše o levém prostředním motoru výzkumné lodi. Vypadal
stejně jako ostatní, také stejný byl. Podrobný průzkum upevňovacího pylonu by
našel vlasovou škvíru, obepínající část dna lodi. Ta se dala odklopit a objevila se
malá, dvanáctimetrová ponorka poháněná právě tímto motorem. Uvezla čtyři lidi
a pár tun nákladu. Nechyběly ani mechanické ruce, nastavitelné světlomety či
zařízení na zprůhlednění oceánu. Nejdůležitějším zařízením však byl rezonanční
zářič, pečlivě nastavený na zlato. Trup byl zpevněn obligátní mřížkou s generátorem
silového pole. To vše bylo napájeno z MHD generátoru z motoru. První zkouška byla
ještě v Atlantiku, druhá na cestě ze Šrí Lanky k Sumatře. Pilným cvičením dosáhli
námořníci i vědci krátkých časů uvolnění i zaparkování ponorky.

První pořádný nález zaznamenala výprava na cestě mezi zbytky sopky Krakatoa
a ostrovem Sangiang v Sundském průlivu. Původně chtěli vědci zkoumat stav
mořského dna po ničivé explozi v srpnu roku 1883, ale náhodně spuštěný
rezonanční zářič zaznamenal jiskřičku, paradoxně směrem ke zbytku sopky, ač by
tam nemělo mimo lávy nic být. Po chvilce plavby dospěla ponorka k neširoké
trhlině. Rezonanční zářič začínal rozpoznávat jeden velký kus a okolo něj několik
menších, navíc nehluboko pod okrajem trhliny, v dosahu manipulátoru a jeho
kamerových světel. První záběry vyrazily všem dech. Z lávové stěny trčel podlouhlý
zlatý nuget tvaru krystalu. Do užaslého ticha pronesl jeden vědec:

„To se mi snad zdá! Do dneška jsem byl přesvědčen, že krystalové zlato se
v přírodě vyskytuje jen v několikamilimetrových kouscích!“

Rozhořela se odborná diskuze, kterou přerušil strojník, řidič ponorky:
„Pánové, co s tímto kusem? Vzít sebou nebo to tady nechat?“
Chvilka dohadování, nakonec padlo rozhodnutí vzít sebou, pokud se to podaří

vypáčit ze stěny. Nesmírně pomalu a opatrně manipuloval strojník s mechanickým
pařátem, až se mu podařilo zlatý krystal pevně sevřít. Jakoby čekal zrovna na tuto
dobu, krystal se uvolnil ze stěny i s kusem lávy. Ponorkou to zahoupalo, ale pařát
ho držel pevně. Ani ho nedávali do komory, ale pluli přímo k lodi. Tam se na chvilku
vynořili, pár techniků v neoprénu uvázalo krystal lany a nákladní jeřáb ho vytáhl na
palubu. Vědci z ponorky pomohli pilotovi urychleně zaparkovat a pak už spěchali,
aby si mohli zblízka prohlédnout úlovek. Od jeřábu přicházel technik a kroutil
hlavou:

„Je to nějaké lehké, než aby to bylo celé ze zlata, jeřáb to zatížení skoro
nepoznal. Mě to spíš připadá jako krycí zlatá vrstva na nějakém kontejneru.“

Vědci se po straně šklebili, co asi má technik za halucinace. Po chvíli si však
mysleli, že halucinace mají oni. Zlatý krystal pozvolna měnil tvar, stále se víc a víc
zaobloval a odpadávaly od něj kusy lávy. Během hodiny z něj byla téměř dokonalá
dvoumetrová koule, jen v místě dotyku s palubou byla zploštělá. Tak už zůstala,
nereagovala na nic, jen se v případě možného poškození obalila silovým polem.
Vědci umístili kouli do skladiště s tím, že ji pořádně prozkoumají doma, navíc pluli

25



do více obsazených vod. Tam měli důležitější věci na práci. Pluli právě v Balijském
moři mezi ostrovem Bali a Kangeánskými ostrovy. Tady museli snížit citlivost
rezonančního zářiče, aby nehlásil každou malou hromádku zlatých mincí, jimiž bylo
dno doslova poseto. I po snížení citlivosti zbylo dost cílů, ale vévodila tomu ne
jiskřička, ale skvrna na zobrazení výsledků ze zářiče. Ta se vyskytovala třicet
kilometrů téměř přesně na jih od mešity Masjid Al-Musyawarah, ležící na ostrově
Pulau Tobototobu. Množily se dohady, jestli to nemá nějakou souvislost, to ale
popírala vzdálenost. Na místě byli k večeru, tak jen stabilizovali polohu a ve výzkum
budou pokračovat ráno.

Druhý den bylo mírně pod mrakem, což bylo ponorce naprosto jedno, slunce
stejně nedosvítí hlouběji než dvě stě metrů, kdežto dno tady bylo v hloubce okolo
sedmi set metrů. Na palubě probíhal meteorologický a hydrologický průzkum, takže
měla ponorka dokonalé krytí. Posádka ponorky byla pro tento sestup mírně
očesaná, hloubka ponoru byla hodně velká, i když se ke kritické hranici dvou
kilometrů ani nepřiblíží. Na samotném dně byl v místě zlaté skvrny jen nevysoký
kopeček, ze kterého trčely dva podivuhodně zachovalé stěžně i s ráhny a zbytky
plachet. Zachování pomohla skoro dokonalá tma, teplota okolo tří stupňů Celsia
a málo kyslíku ve vodě. Přesto však přítomné vědce znepokojoval fakt, že stožáry
jsou příliš daleko od sebe, jako kdyby to byl obří trojstěžník a zachovaly se pouze
krajní stěžně. Pak jim došlo jednoduché vysvětlení - v kopečku je pohřbeno více
lodí, tomu odpovídá i zlatá skvrna, na kterou zářič reaguje. Pomalu s ponorkou
obeplouvali kopeček, když se poněkud změnil tón akustické výstrahy rezonančního
zářiče. Kopeček byl téměř na kraji přeťat menším zlomem. Přes tento zlom se hnal
mořský proud vířící zrníčka písku. Ty vyleštily věc trčící z kopečku do nebývalého
lesku. Pilot se s ponorkou otočil k lesklému místu a zapjal i boční reflektory. Obraz
získal na plasticitě. Chvíli zírali na povědomý tvar. První to došlo pilotovi:

„To je ponorka! A moderní, z oceli! Proto se to tak leskne... Co se s ní stalo?“
Pak se ozval jeden z vědců:
„Připluj k ní trochu blíž, ale více zleva. Mám pocit...“
Nedořekl, ale usadil se k ovládání mechanických rukou. Jedna z nich zašátrala

pod trupem, na obrazovce z kamery klepeta se objevilo několik předmětů. Klepeto
vytáhlo článkovanou kovovou hadici a zamířilo ji na návěj písku na levém boku
ponorky čouhající z pahorku. Zabzučelo čerpadlo a z hadice vytryskl proud vody, až
se ponorka začala trochu stáčet. Pilot ji automaticky srovnal a pak už jen zíral.
Nebyl sám. Proud vody vířil písek, bahno a kal, které odnášel mořský proud
k pahorku. Pomalu se objevoval rozervaný bok ponorky. Velká díra ale vypadala
podivně, jako by se něco dralo ven z vnitřku ponorky. Výbuch torpéda vypadá jinak,
tady nebyly pláty oceli roztříštěné, ale vyhnuté ven, až praskly. A určitě to nebylo
nic malého, díra byla velká přes třetinu ponorky. Vědec ovládající trysku s vodou ji
trochu pootočil ve snaze zjistit, kam až díra sahá, náhle však sjel velký kus
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písčitého pahorku, jak byla narušena jeho statika. Odhalil nejen vršek ponorky, ale
i další záhadu - právě přes hřbet ponorky byla usazena středověká galeona. Její kýl
byl zabořen do trhliny táhnoucí se přes hřbet ponorky. Zaražené ticho přeťal
hysterický smích:

„Budeme přepisovat dějepis! Plachetnice zdevastovala ponorku kapitána Nema!
Nebo Leonarda daVinci! Třeba tam ještě sedí za kormidlem...“

Pilot se natáhl a pootočil jedním ventilem. Zasyčelo to a kabinou se přehnal
závan čistého vzduchu. Raději ještě překontroloval analyzátor ovzduší, který ale
hlásil vše v pořádku. Přitom přejel očima o monitor kamery průzkumného drona.
Nelenil a obrátil se k vědcům:

„Hele, Pjotře, neblbni. Podívej na Jorgena, jak to bere klidně. Navíc, nemáš
náhodou kurs ovládání pohyblivého příslušenství naší ponorky? Ať už jsi u ovládání
drona!“

Pjotr si poposedl, cvakly přepínače a rozzářila se orientační obrazovka.. Stiskem
dalšího se uvolnil malý strojek. Několik natáčecích vrtulek, pár reflektorů a hlavně
citlivá kamera. Rychle dorazila k děravé ponorce, trochu se zakymácela v mořském
proudu a přitom udělala první měření:

„Hele, ten mořský proud má jen tři stupně Celsia... Kdo by to řekl, v tropickém
moři.“

Další zastávkou byl okraj díry. Dron, poslušen programu, zaplul za vychlípený
plát a stále měřil intenzitu řídícího signálu. Po několika vteřinách vyplul zpátky
a odeslal naměřená data na ponorku. Tam projely analyzátorem, který potom na
obrazovce ukázal graf utlumení v závislosti na frekvenci signálu. Pjotr pokýval
hlavou a zapnul automatické dolaďování signálu. Nic už nebránilo průzkumu vnitřku
ponorky.

Na první potíž narazili hned u díry. Jakoby něco zabraňovalo dronu vplout do
díry. Naštěstí nebyl odpor příliš silný, stačilo trochu zvednout výkon. Následující
záběry přinutily Pjotra přepnout výhled na velkou obrazovku. Ponorka měla dva
trupy v sobě spojené lesem mohutných pružin. Ty tu teď potrhané trčely do
prostoru. Záhadou však byla neexistence další díry jako pokračování té venkovní.
Sice byl vnitřní trup všelijak pokrčen, ale žádná velká díra. Navíc to vypadalo, že
tady byl vnitřní trup promáčknutý. Ať to tedy bylo cokoliv, tady se to shromáždilo
a pak vyrazilo přes trup ponorky ven. Co to mohlo být zač?

Další průzkum odhalil jednu z cest, kudy se to sem dostalo. Vypadalo to, jako by
se pružinami něco protlačovalo a zanechávalo za sebou pokřivenou tunelovitou
cestičku. Dron do ní opatrně vklouzl. Po pěti minutách opatrné plavby se objevil
otvor ve vnitřním trupu. Pjotr se nenechal strhnout a nejdříve do něj zamířil
reflektory. Zlatě se zablýsklo a objevil se potrhaný zlatý balón. Pjotr ztuhl a pak
zašeptal:

„Není to bráška toho, co jsme ho vytáhli kus od Krakatoy?“
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Pilot jen zíral, ale ozval se Jorgen:
„To asi nebude Nemo nebo daVinci. Spíš něco z kosmu... Já bych to tady

zahrabal a udělal pořádnou výpravu s pořádným vybavením. My jsme jen
průzkumníci, pamatujte na to!“

Ostatní na něj zírali jako na strašidlo, ale pomalu jim docházelo, že má pravdu.
Na tento průzkum měli naprosto nedostatečné prostředky. Pjotr udělal poslední
snímek ve vysokém rozlišení, pak opatrně vymanévroval s dronem zpět do volného
moře. Výzkumná ponorka se mezitím vzdálila o hodný kus proti mořskému proudu
a když se dron přiblížil, začala manipulátory rozhrabávat dno. Pomáhal proud vody
z hadice, který usměrňoval písek a bahno do mořského proudu. Netrvalo dlouho
a nález překryly závěje písku. Ještě jednou ponorka sestoupila k místu nálezu,
tentokrát držela v klepetu kus sítě, v němž byl zabalený kulatý zlatý balon. Ještě
chvilka hrabání a pak zmizel i on. Na místě zůstal akorát poziční maják.
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Deutschland, Tag Null
Na základě zkoušek nového pohonu výzkumného plavidla i jeho ponorky se

začala stavět pořádná výzkumná ponorka. Projektanti byli asi fandové filmů Star
Trek, protože ponorka vypadala hodně jako kosmická loď Enterprise - oválný
placatý trup, nad zadní částí zdvojený motor, vždy v třetině šířky napříč. Na spodku
trupu byly dvě přechodové komory, klepeta manipulátorů a dvě malé, jednomístné,
průzkumné miniponorky. To vše doplňovaly rozvody vzduchu, vztlakových nádob
a podobně, vše obalené trubkovým rámem. Pro plavbu na hladině měla ponorka
dvě menší motorové jednotky zabudované v trupu. Místní si už zvykli na podivný
tvar, o to větší rozruch způsobila ponorka proplouvající průlivem mezi Dánskem
a jeho ostrovy na své cestě na místo zkoušek severně od Islandu. Byla to dost
odlehlá oblast, na zkoušky jako dělaná. Drobnou nepříjemnost znamenala základna
NATO blízko Keflaviku, všichni ale doufali, že po posledních událostech si Američané
dají na Imperium pozor a obloukem se mu vyhnou. Další výhodou byl ostrov Jan
Mayen, téměř ve středu oblasti. Ten měl za sebou také pohnutou historii.

Oblast zkoušek nové ponorky, skoro uprostřed ostrov Jan Mayen
Objevili ho pradávno Vikingové, dokonce na něm měli osadu u jednoho z jezer.

Pak byl dlouho klid, i když ho různí mořeplavci zahlédli, tak ho jen nějak
pojmenovali a zapomněli na něj. Teprve rok 1614 se také považuje za skutečně
doložený rok, kdy Evropané navštívili právě ostrov Jan Mayen. Tehdy sem zavítal
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i Holanďan Jan Jacobs May van Schellinkhout. Jeho první důstojník zakreslil ostrov
do mapy a pojmenoval ho po svém kapitánovi. Toto jméno už ostrovu zůstalo.
Nějak si přitom nepovšiml několika rybářských osad, ve kterých žili islandští rybáři.
V roce 1922 se ostrov pokusilo anektovat Norsko. Obsadilo ostrov, pranic nedbaje
protestů islandských rybářů. Málem se mu to povedlo, nebýt tvrdošíjnosti jednoho
z členů islandského parlamentu, Althingu. Ten využil sporu Anglie a Norska
o Severní a Norské moře a zároveň přítomnosti anglické bitevní fregaty, kotvící
v Reykjavíku. Domluvil se s kapitánem, který v tom viděl báječnou příležitost
bodnout soupeře do zad, nalodil se s několika dalšími Islanďany a nechal se zavézt
do Norska. Vylodil se pozdě večer na předměstí Bergenu, což je druhé největší
norské město, tam zapíchl do země harpunu a prohlásil místo za součást Islandu.
Provazem vyznačil území, postavil stan a očekával věcí příštích. Ráno nejdřív připluli
z lodi kapitán a první důstojník coby pozorovatelé, po deváté hodině dorazil z města
i četník. Chvíli poslouchal Islanďana, jak mu líčí zabrání neobydleného území pro
Island, pak se rozhodl to přenechat povolanějším. Za hodinu se objevil starosta
s několika radními, doprovázený vojáky ze zdejší posádky. Prvotní starostův nápad,
vyhnat cizince silou, ztroskotal na přítomnosti anglické bitevní lodi na moři
a anglických důstojníků na břehu, bavících se nenuceně s Islanďanem. Chvíli kroutil
hlavou nad provazem, nataženým okolo několika stromů a keřů, pak ho rázně
překročil. Vzápětí byl požádán o pas, neboť vstoupil na Islandské území. Chvíli se
pokusil vysvětlit Islanďanům, že to takhle nejde, jen tak si přijít a zabrat kus území.
Už to vypadalo, že bude mít s vysvětlením úspěch, pak se věc zadrhla na tom, že
není dostatečně kvalifikovaná osoba, neboť je jen starosta a Islanďan je člen
islandské vlády, takže ať hledí sehnat někoho z vlády, nejlépe ministra zahraničí.
Ministr zahraničí skutečně druhého dne přijel, vysvětlil Islanďanovi, že existují
nějaké mezinárodní zákony, které zakazují obsazování obydlených území a je tedy
třeba, aby Islanďané vyklidili pozice. Naběhl si tak na vidle, jelikož se ho Islanďan
zeptal, proč tedy Norsko tyto zákony nedodržuje. Následovala ministrova odpověď,
že tyto zákony Norsko samozřejmě dodržuje a proč se ptá? To už i Angličané
přistoupili blíže a pozorně sledovali, jak Islanďan popisuje obsazení ostrova Jan
Mayen Norskem bez ohledu na to, že je obydlen islandskými rybáři a i právně
přísluší Islandu. Ministr si chvilku hrál na duhu, pak ujistil Islanďana i Angličany, že
to je nějaké nedorozumění, že se poptá v hlavním městě a dá vědět. Dopadlo to,
jak mělo, Norové se s mezinárodní ostudou stáhli z ostrova a Island opustil těch pár
akrů u města Bergen.

Američané však opětovně začali dělat problémy. Jednostranně vyhlásili oblast
severně od Islandu za uzavřenou z bezpečnostních důvodů. Tentokráte pohořeli.
Imperium se vytasilo s písemnou smlouvou o pronájmu oblasti, uzavřenou mezi
Imperiem a Islandským parlamentem Althingem. Ta jí dávala právo provádět
provozní testy nové ponorky a zároveň popírala právo kohokoliv dalšího používat
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tuto oblast bez souhlasu Islandu a Imperia. Přisadila si Ruská federace, která byla
požádána Imperiem o dohled nad dodržování této smlouvy. Její Severní flotila již
byla na cestě. Se zaťatými zuby se USA podřídily, což jim nebránilo si stěžovat, že
nelze jen tak obsadit kus moře pro své účely. Když americký zástupce v Radě
bezpečnosti OSN chtěl rezoluci na toto téma, vyvolalo to akorát u mnohých
diplomatů záchvat smíchu. Posléze toto prohlášení bylo zapsáno na čelném místě
v neoficiální knize stupidních výroků.

Účast Severní flotily RF měla mít i praktickou stránku. Flotila disponovala
i ponorkami a dvě z nich měly specifický úkol - zkoušet sledovat novou ponorku
a naopak, pokusit se ji setřást a uniknout jí. Samozřejmě beze zbraní. K tomuto
účelu byla na velitelskou loď flotily, těžký atomový raketový křižník Petr Veliký,
umístěna několikačlenná mise Imperia včetně aparatury, jejíž součástí byl i přístroj
na zprůhlednění moře, který po skončení mise již na lodi zůstane jako neocenitelný
pomocník pro plavbu v Arktidě. Přístroj byl proto upraven tak, že se led označí ostře
fialovou barvou.

Zájem o možnost vyslat pozorovatele projevilo víc zemí, takže na ostrově Jan
Mayen vyrostlo sekundární pozorovací stanoviště, kam proudila data z primárního
stanoviště na ruské lodi. Ta se zobrazovala na několika rozměrných obrazovkách ve
velkém stanu. Okolo nich se tísnily skupinky armádních i civilních pozorovatelů.
A bylo na co koukat. Parádní kousek provedla ponorka hned na začátku. Klasickým
způsobem sestoupila do hloubky padesáti metrů, tam provedla něco jako stojku na
čumáku a velikou rychlostí zmizela v hlubině. Sonary lodí i ponorek neměly šanci.
Během půl hodiny byla zpátky, v jednom klepetu svírala půlmetrovou plechovou
značku, jednu z těch, které tam lodě Severní flotily naházely jako doklady
o přítomnosti na dně. Předmět v druhém klepetu vzbudil oprávněnou pozornost.
Dokládal tím důvod, proč Američané tak trvali na uzávěře oblasti. Kamera jednoho
z potápěčů, oblečeného v teplém neoprénu, aby v ledové vodě nezmrzl, najela
zblízka na bok kónického předmětu a na obrazovce se ukázaly zbytky namalované
americké vlajky - kus modrého podkladu s několika bílými hvězdami a bílo červené
pruhy. O účelu nemohlo být pochyb, což dokazovala další, líp zachovalá kresba.
Všichni poznali černo žlutý mezinárodní symbol pro radioaktivitu. Podle velitele
ponorky toho bylo na dně více, nejen zbraně, také jedna robotizovaná miniponorka,
taktéž s americkou vlajkou, která pravděpodobně uvízla v bahně při hledání hlavice,
o všelijakých zbytcích ani nemluvě. A než se pánové domluví, ponorka si mezitím
udělá kolečko u hranic oblasti. Za sedm hodin byla zpátky, plechové značky
navlečené na laně a přivázané k bezpečnostnímu rámu. To musel udělat člověk,
takže minimálně jeden zkušební výstup z ponorky proběhl.

Mezitím se pánové domluvili, i když poněkud jinak. Výzkumná ponorka se po
zkouškách vydá svojí cestou a Impérium zkonstruuje speciální úklidovou ponorku.
Ta nebude potřebovat tak velkou cestovní rychlost, zato bude mít za kabinou
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speciální klecovou nástavbu na nasbírané předměty, takže bude vypadat jako
podmořský náklaďák. Zůstane v majetku Impéria a kdo to bude potřebovat, ten si
její služby zakoupí. Už nyní si je zamluvila Islandská republika, když viděla, co vše
se válí na mořském dně okolo Islandu. Pro Imperium to bylo jednoduché řešení,
mohla použít upravené plány nákladní ponorky, která se stavěla pro plán Zlato pro
Německo. Když se totiž osamostatnilo Bavorsko a vstoupilo do Imperia, požadovalo
zpět své zlato, které spolu s ostatními vložilo do Německého spolku. Neúspěšně.
V průběhu studené války byla polovina německého zlatého pokladu dána do
úschovy USA. Studená válka pominula, ale USA zlato nevydalo. Prý ho má, ale
nehodlá to dokazovat a vracet až možná časem. Při jednání Imperia v Německu
ohledně bavorského zlata to neoficiálně přiznal i německý kancléř. Německo by
rádo vstoupilo do Imperia, ale USA ho drží pod krkem jednak díky německému zlatu
a tím, že po válce prakticky neodešly, ale začaly stavět základny pro trvalý pobyt.
Z toho vyplynula tajná dohoda, že se tajně přemístí několik lodí s pokladem do
německých vod a tam se slavně objeví. Neoficiální šéf Imperia, pan Macák hodlal
postoupit ještě o krůček dále. Mezi nalezenými loďmi bude i jedna americká,
potopená v začátcích války, která bude mít v trezoru pár set prutů nacistického
zlata. Tím okamžikem budou mít konspirační teoretikové žně - Co to Amerika
dodávala Hitlerovi, že za to platil zlatem?

Ač se to zdá nepravděpodobné, stavba nákladní ponorky probíhala v italském
Trieste, v místní firmě Cantieri Riuniti dell' Adriatico, která se specializuje na
ponorky. Celá tato oblast se již viděla v Imperiu, za což bojovala italská
tradicionalistická strana Liga Severu. Ta má mezi lidem obrovskou podporu, což se
projevuje právě u takových příležitostí. Jejich vzorem bylo právě Bavorsko, které se
dokázalo odtrhnout od Německé spolkové republiky. Sice s malou podporou
Imperia, ale Imperium je tady na severu populární a je jen prakticky pár kilometrů
daleko. V době, kdy probíhaly zkoušky nové ponorky u Islandu, probíhala i zkušební
plavba nákladní ponorky Středozemním mořem. Část posádky tvořili i Italové, kteří
byli u vytržení nad možnostmi ponorky. Samozřejmě, že se Imperiální námořníci
předváděli. Pomocí rezonančního zářiče našli první vrak, dopluli k němu, pomocí
průhlednosti ukázali vrak i jeho okolí a pak pomocí manipulátorů sbírali jednotlivé
mince, ukazovali do kamery a vraceli na místo, aby je později mohli Italové slavně
objevit.

Oboje zkoušky dopadly na jedničku. Nákladní ponorka vysadila v noci Italy na
nábřeží v Trieste a odplula směrem k Atlantiku. Výzkumná ponorka našla všechny
plechové značky, párkrát se ještě schovala před ruskými ponorkami, aby se o chvíli
později zjevila jako duch za nimi. Severní flotila zamířila k Murmansku, výzkumná
ponorka zamířila do Atlantiku, kde na ni již čekala nákladní ponorka. Začala jim
nudná práce s mapováním mořského dna na výskyt požadovaných vraků.
Samozřejmě, do map a pamětí počítačů se zadávaly všechny zajímavosti, na které
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narazily.
Za nějaký čas uvedla jedna z vysokých škol v Hamburku, Univerzita Helmuta

Schmidta, přelomovou práci doktorandů a výzkumníků z katedry historie. Z mnoha
zlomků sestavili Almanach ztracených lodí a jejich osudů od středověku po
současnost. Práce nikdy nevyšla tiskem, jednak by byla obsáhlejší než Ottův slovník
naučný, jednak z důvodu utajení polohy posledního spočinutí mnoha lodí před
nenechavými prsty hledačů pokladů. Naopak, německé organizace měly mít přístup
k Almanachu, ale pouze za podmínky účasti vědců z některé univerzity jako
archeologického dohledu. Pro všechny případy doprovázelo každou takovou
výzkumnou loď vojenské plavidlo. Němečtí výrobci lodí měli žně. Stavěly se hlavně
výzkumné ponorky, nejvíce však upoutané batysféry.
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Nacistické zlato
První nálezy na sebe nenechaly dlouho čekat. Západně od ostrova Helgoland

byly nalezeny pozůstatky tří vikingských lodí, potopených následkem vzájemné
srážky za bouře. Napovídaly tomu zlámaná vesla a probořené boky. Napomohlo
tomu i přetížení lodí, neboť byly vrchovatě naloženy zlatem, pravděpodobně
z loupežné výpravy v Anglii. Vzhledem k důležitosti nálezu uzavřela německá vláda
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přístup k místu včetně bezletového prostoru. Brzy následovaly další nálezy.
Převládaly vikingské lodě, ale objevovaly se i lodě moderní, potopené ponorkami či
letadly, popřípadě najetím na minu. Tak byla objevena i nenápadná americká
obchodní loď, pohřešovaná z doby těsně po začátku války. Tady narazili potápěči
na záhadu. Loď byla prakticky rozervána výbuchem torpéda, ale mezi troskami se
objevil pozoruhodně zachovalý, téměř neporušený sklad. To by ani nebylo tak
podivné, něco je odolnější, ale pozoruhodná byla konstrukce vchodu. Připomínal
vchod do trezoru včetně zámkového kola, navíc jak na dveřích, tak na stěně vedle
nich byly navařeny kroužky, kterými byl provléknut tlustý drát, který byl následně
zkroucen a opatřen pečetí. Na pečetích se střídala nacistická svastika a americký
orel bělohlavý ze státní pečetě USA. Po prvních fotografiích pečetí, uveřejněných
snad ve všech novinách světa vyhlásila německá vláda informační embargo. To
vydrželo jen tak dlouho, než byl ten kus trupu vyzvednut na palubu výzkumné lodi,
pod dohledem kamer podrobně prozkoumán a nakonec otevřen. Obsah skladu byl
natolik závažný, že se našlo několik cest, kudy se informace dostala do novin.

Pan Macák si mohl spokojeně mnout ruce, ale jen v soukromí. Veřejně se přidal
k mnoha světovým politikům, žádajícím dotčené státy o vysvětlení. Sklad totiž
obsahoval řadu plechových beden, opětovně zapečetěných americkou pečetí.
Mnoho beden obsahovalo zlaté destičky označené německou říšskou orlicí
s hákovým křížem, znakem to nacistické Deutsche Reichsbank. Každá bedna se
zlatem byla navíc zajištěna tak, že při neautorizovaném otevření explodoval granát,
který byl obložen několika plechovkami s nápisem Zyklon-B. Naštěstí se na to přišlo
před otevřením první neporušené bedny. Už se neví, kdo s tím přišel první, ale za
pár dnů už ve všech novinách řvaly palcové titulky: Co to Spojené státy dodávaly
Hitlerovi, že za to platil říšským zlatem?

Němci prohlásili, že nemají co skrývat a okamžitě zpřístupnili své archivy nejen
svým, ale i zahraničním vědcům, s jedinou výjimkou - vědci z USA neměli
k archivům přístup. Navíc, každý musel podepsat prohlášení, že nepostoupí
výsledky své práce Američanům. Svět očekával podobné gesto od Američanů, kteří
by se tím mohli zbavit podezření, ale byl krutě zklamán. Mluvčí Bílého domu
prohlásila, že proběhne pátrání v dokumentech, které jsou ale základem
bezpečnosti USA, takže k nim budou mít přístup jen ti vědci, kteří jsou Američané
a prošli tou nejdůkladnější bezpečnostní prověrkou. Těch bylo v celých USA jen asi
jeden a půl tisíce, takže se hledání mohlo velmi protáhnout.

Národy světa na tuhle aroganci reagovaly po svém. Jelikož už delší dobu nebyly
USA důvěryhodné, hlavně od pokusu o Pražský Majdan, nyní si pod sebou podřízly
větev úplně. Jako první to na půdě OSN předeslala Kuba. V červenci 1903 byla po
dlouhé americké okupaci sepsána dohoda mezi Kubou a USA, upravující pronájem
námořních a uhelných stanic v Guantanámu a Bahía Honda. Od roku 1959, po
úspěchu Fidelem Castrem vedené kubánské revoluce, se Kuba snaží tuto smlouvu
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vypovědět, naráží však na hradbu arogance. Už toho má tak akorát dost, proto tady
přede všemi vypovídá onu smlouvu a žádá o pomoc s prosazením tohoto úkonu.
Dává tímto USA lhůtu jednoho roku ode dneška, pak požádá svět o pomoc
s násilným vyklizením území.

Následovalo Japonsko, které se dlouhodobě snaží zbavit se americké letecké
základny Kadena na ostrově Okinawa. Další byl Island, který vypovídá smlouvu na
leteckou základnu USA u Keflaviku. Ostrov Guam, který je veden jako americké
autonomní území, ale nemá status amerického státu, tudíž žádná práva, se chce
osamostatnit a zbavit se letecké základny USA. Pak přichází bomba dne. Německo
uvaluje moratorium na jakékoliv smlouvy s USA, týkajících se americké přítomnosti
v Německu. V praxi to znamená, že ode dneška není žádná nová nebo prodloužená
smlouva a Američany platná. Staré smlouvy doběhnou a nebudou prodlouženy.
Smlouvy, ve kterých není uveden termín ukončení, budou zrušeny bez náhrady,
neboť neodpovídají mezinárodnímu právu ani dobrým mravům.

Američané také zareagovali po svém. Jelikož se podle nich stala OSN organizací
nepřátelskou USA, vojensky obsadila budovu OSN v New Yorku a vyhostila všechny
diplomaty. Navíc v kancelářích zůstaly všechny dokumenty, vojáci nedovolili nikomu
nic odnést. Svět strnul v šoku. Něco takového si netroufl udělat ani Hitler. Následný
úder odstartovalo Imperium. S okamžitou platností prohlásilo nad svým územím
bezletovou zónu pro jakékoliv americké letadlo včetně Američany pronajatých.
Samozřejmě si z toho Američané nic nedělali, oni jsou přece nejmocnější! Doplatil
na to Boeing letecké společnosti PanAm, letící z New Yorku do Istambulu
s mezipřistáním ve Frankfurtu. Chvilku po přeletu hranic, prakticky u města Cheb,
se z vnitrozemí přihnal letoun typu Vosa. Usadil se letadlu na hřbetě, manipulátory
se chytil křídel a bez ohledu na výkon motorů letadla ho táhlou zatáčkou obrátil do
protisměru. Těsně před hranicí letadlo pustil s upozorněním na nouzovém kanále,
který všichni povinně poslouchají, že toto bylo první varování, po kterém už
následuje jen střelba. Otřesený kapitán zamířil zpátky do Frankfurtu. Mocně toužil
po sprše a výměně spodního prádla. To už se k Imperiu přidávaly i ostatní země,
jako první Rusko s Čínou a Indií. Německo, jak už bylo v ráži a cítilo podporu
mnohých zemí, stanovilo pravidla bezletové zóny tak, že americká letadla mají
povolen start a let nad územím Německa jen v tom případě, že konečný cíl letu je
mimo území Německa. USA se pomalu, ale jistě dostávaly do izolace.
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Evropa imperiální
Evropská Unie se potácela v předsmrtných křečích. Bylo nadmíru jasné, že

Německo, do té doby tahoun Unie, za chvíli z Unie vystoupí a přejde pod Imperium.
To ještě nebyla konečná rána do vazu, ta přijde, až Unii opustí Francie. Španělsko,
Portugalsko a ostatní jižní státy se zadluženou ekonomikou Unii nezachrání. Navíc
se ve Španělsku rozmohly separatistické tendence. Po letech se znovu ozvalo
Baskicko, hlavně organizace Euskadi Ta Askatasuna , zkráceně ETA, která se
proslavila teroristickými útoky. To skončilo až s nástupem demokratické vlády,
která Baskicku zajistila omezenou samostatnost.

Na druhé straně šíje s hranicí mezi Francií a Španělskem je Katalánsko, jedno
z autonomních společenství a historické území při pobřeží Středozemního moře. Na
to, že má jen 6% rozlohy Španělska a 15% obyvatel dodává do španělského
rozpočtu přes 20%. Pomalu ale jistě získávají hlasy přívrženci úplné samostatnosti,
hlavně po zvyšování daní. Oblíbeným úslovím je Víte, jak bychom se měli dobře,
kdyby nás nevyžíralo Španělsko? Bylo dokonce uspořádáno několik referend, ty
poslední potlačila španělská vláda silou. Pravděpodobně nečetli chartu OSN
a odstavec o právu národů na sebeurčení.

V celé západní Evropě to vypadalo, že se nic moc neděje, ale pod povrchem to
vřelo. Prudce se zvedl počet vzájemných návštěv vládních zmocněnců nejen
u sousedů, ale hlavně do Impéria. Pomalu klesal i zájem o americkou loď
s nacistickým zlatem. Přes houfy badatelů se v německých dokumentech stále
nenacházelo nic, co by to vysvětlovalo. Sem tam se sice objevil náznak informace,
ale zatím šlo o slepé uličky. Rázný obrat nastal v okamžiku, kdy byl v dokumentech
nalezen odkaz na sekundární archiv včetně jeho umístění. Tajný archiv má být
umístěn na největším německém ostrově, Rujáně, poblíž bývalé Arkony.
Zkoumáním byl pověřen mezinárodní tým vědců, odborníků a techniků. Všichni s tím
byli srozuměni a souhlasili s tímto uspořádáním.

Kdo s takovým stavem nesouhlasil, byla vláda USA. Bylo možné, že tam jsou
i spisy o amerických tajemstvích a ty se nesmějí dostat do cizích rukou. Tajným
rozkazem dostala 6. flota - Velitelství námořních sil Evropa příkaz neprodleně
obsadit ostrov Rujánu a udržet ho do doby, než připluje hlavní úderná síla. Bohužel
pro USA, než se zpráva o rujanském archivu dostala na veřejnost, věděl o ní kancléř
a také podnikl příslušné opatření. Jedním z nich byla domluva s vládou Imperia. Již
delší dobu probíhala tajná jednání, takže to šlo rychle. Z Imperia přilétlo padesát
letounů typu Vosa a ty se připojily k ostraze ostrova, která se zatím skládala
z trojice korvet třídy Braunschweig a dvojice fregat třídy Sachsen.

Týden po ohlášení nálezu archivu, v deštivé noci, vyplula z tajné základny
v jenom z norských fjordů poblíž Stavangeru ponorka. Celá matně černá, bez
viditelného označení, si to pomalu šinula k ostrovu Rujána. V kajutách seděli
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nachystaní příslušníci americké tajné jednotky SEAL, na chodbách bylo naskládáno
jejich vybavení. Plán byl jednoduchý - deset kilometrů od pobřeží ostrova vystoupá
ponorka do periskopové hloubky a vysadí přes nákladovou komoru SEAL. Ti obsadí
ty německé kocábky, které dělají rámus a jsou slyšitelné už z daleka. Ponorka bude
mezitím dávat pozor, jestli se neblíží další nepřítel. Plán to byl hezký, ale nepočítal
s imperiálním letectvem. Pilotovi jedné Vosy se něčím nelíbil trajekt z Trelleborgu
do Sassnitzu, použil zařízení na průhlednost moře a našel v jeho stínu ponorku. Dál
to bylo jednoduché. Další přivolaná Vosa měla na palubě sonarové odborníky
včetně vybavení, které se na laně spouštělo do moře. Ti potvrdili ponorku, pak
z moře vytáhli sonar a spustili poblíž ponorky speciální podmořský výkonový
reproduktor. Chvíli ještě počkali, až bude ponorka skutečně v německých vodách,
pak vyslali přes reproduktor jediné vteřinové pípnutí na zvláště lidskému uchu
nepříjemné frekvenci, navíc silou sto dvaceti decibelů. Takový hluk dělá startující
proudový letoun. Ohlušili tím v ponorce všechny akustické přístroje včetně obsluhy
i posádky. Výsledek byl jasně viditelný, ponorka začala uhýbat ze směru. Piloti Vos
si živě představovali kapitána ponorky, vykřikujícího rozkazy, které nikdo neslyší,
ani on sám...

Ponorka se i přes občasné vychýlení z kurzu blížila k Rujáně, bylo zapotřebí
dalších akcí. Teď se ukázalo, na co má Vosa článkovaný výstupek tam, kde mají
vosy žihadlo. Jedna slétla až k mořské hladině. Článkované žihadlo se začalo
sklápět a prodlužovat. Pak se ostře modrobíle zablesklo. V režimu průhledného
moře bylo vidět, jak náhle zasvítil intenzivní žlutí střed vrtule. Její listy, prakticky
utavené u středu, odlétly na všechny strany. Zbavena odporu se zbylá hřídel
roztočila do vysokých otáček. Pryč však byla pečlivě vyvážená rovnováha, proto
hřídel přešla do vibrace a precese. Než stačil kdokoliv zareagovat, roztrhla se
převodová skříň, nejprve vycákl olej, ale okamžitě ho následovala precizně
obrobená soudkovitá ozubená kola. Nouzová automatika odpojila motor, ale škody
již byly napáchány. Ponorka se během chvilky bez pohonu zastavila. Přesto se však
SEAL pokusili o výpad. Piloti Vos však byli bdělí, pozvolna se otevíraná křídla
podmořských dveří přechodové komory obdržely několik zásahů, načež se zkroutily
a nešly ani otevřít, ani zavřít. Nedalo se nic dělat, ponorka se musela nouzově
vynořit. Tam ji zastihly helikoptéry německých státních i soukromých televizí, aby
natočily další z věrolomností USA. Nebýt úlohy, kterou ponorka sehrála, byl by to
idylický snímek - ponorka, pohupující se na hladině, osvícená vycházejícím sluncem.

Také se toho chytili odborníci na styk s veřejností, takže zpravodajství probíhalo
v duchu hesla Nový úsvit pro Německo. V mnoha městech se konaly demonstrace
proti další přítomnosti amerických vojsk v Německu. Kancléř, jak zdůraznil ve svém
projevu, vyslyšel lid a s okamžitou platností vyzval USA k opuštění země. Jindy by
to byl hazard, protože stačilo jedna F16 ze základny USA Ramstein a cvičnou pumou
a letící směr Berlín. Tentokrát měl kancléř eso v rukávu. Letadlo skutečně vzlétlo,
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na hranicích základny Ramstein však narazilo. Doslova. Nejdříve to vypadalo jako
pružná stěna, pak ocelově tvrdé sklo. Před pádem letoun zachránil letoun typu
Vosa, který v tom již měl cvik. Nalétl nad F16, do klepet sevřel křídla hned u trupu
a pomalu se otáčel zpět k základně. Pilot, který se již chystal katapultovat se, si při
pohledu na šedivé břicho Vosy nad pilotní kabinou nouzové opuštění letadla
urychleně rozmyslel. Vosa s F16 v závěsu dolétla na letiště, uložila ji na ranvej před
letištní věží a v klidu odlétla, nic si nedělajíc ze zuřivé palby ze samopalů
a kulometů. Než někoho napadlo odpálit protiletadlové střely, Vosa zmizela
z dohledu. To už nebyl jen políček americké armádě, to už byla pravá a nefalšovaná
facka.

Byla to po Rujáně druhá pomoc Imperia Německu, a zrovna proti spojenci
z NATO. I když... NATO už dávno nebyl takový spolek jako kdysi, rozpadal se jako
EU, jen to odcházející členové nevytrubovali do světa. Odešly ty státy, které se
připojily k Imperiu, budoucí členové zvažují ukončení rozhovorů. Prakticky jediný
stát, který ještě chce do NATO, je Ukrajina. Dokonce i kanadský premiér se nechal
neoficiálně slyšet, že nastal čas přehodnotit členství v různých organizacích. Byla to
vlastně narážka na OSN, která byla ochromena poté, co ji USA označily za nepřítele,
její sídlo v New Yorku vojensky obsadila a vyhostila všechny neamerické občany,
bez ohledu na to, jestli to je diplomat nebo sekretářka. Náhradní sídlo nabízely
všechny větší státy, Ruskem, Čínou a Indií počínaje. Imperium se moudře drželo
stranou, asi právě proto bylo stále častěji vyzýváno, aby se i ono zapojilo do
hledání sídla OSN či jiné nástupnické organizace.

Nakonec byla svolána konference o osudech OSN. Po mnoha jednáních
a kompromisech byla uskutečněna ve Sjezdovém paláci v Moskevském Kremlu. Je
to nejnovější a prý nejohavnější budova Kremlu. Základními materiály použitými na
výstavbu byl beton, sklo a mramor. Byl postaven v letech 1960-1961 pro sjezdy
komunistické strany. Jeho hlavní sál má kapacitu až 6 000 osob, což bylo tak
akorát. Jednání byla dlouhá, projevy ještě delší, každý vychvaloval to svoje řešení.
Největší poprask však vyvolal projev somálského šéfa vlády. Poreferoval
o incidentu, kdy americká armáda silou donutila somálské rybáře předstírat, že jsou
piráti a zaútočit na Imperiální výzkumnou loď. Mezi piráty se skrývala i speciální
přepadová jednotka amerického námořnictva. Plán byl překažen, imperiální síly
ochromily doprovodný americký torpédoborec a zlikvidovaly i americkou ponorku,
speciálně přizpůsobenou pro tajné operace. Somálec ukončil svůj proslov tím, že
valná většina států by si za pomoc žádala nějakou odměnu, nejčastěji kus území na
základnu. Lidi z Imperia se prostě jen rozloučili, zamávali a pluli dál. Proto si
Somálská republika myslí, že by garantem a ochráncem míru a světa mělo být
právě Imperium.

V sále nastalo ohromené ticho, pouze z několika míst se ozval potlesk. V jednom
takovém místě vstala mladá žena. Chvilku si počkala na bezdrátový mikrofon, který
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jí od předsednického stolu donesl malý dron. Pak začala hovořit:
„Dobrý den, jmenuji se Emilie Cortéz. Toto jméno vám pravděpodobně nic

neřekne, tak si dovolím menší rekapitulaci. Narodila jsem se v Portugalsku, kde byli
moji rodiče umístěni na vojenské základně. Vyrůstala jsem na vojenských
základnách USA po celém světě, takže není divu, že jsem se nakonec stala
vojákem. Dotáhla jsem to až na poručici. Pak jsem byla s kolegy převelena na
dočasnou základnu u hranic s Českou republikou s tím, že tam budeme mít v brzké
době nějakou práci. Ta práce mělo být to, čemu se začalo říkat Pražský Majdan. Puč
se nepovedl, nikdo přesně nevěděl, co se kde vlastně stalo, tak velení vyslalo malý
oddíl na průzkum. Ten byl znehybněn pouhými třemi muži. Nevidět to na vlastní oči,
nevěřila bych. Ti muži normálně vyskočili z nízko letící helikoptéry, po dopadu se
jen oklepali a postavili se proti našemu oddílu. Blázni! Oni byli tři a náš oddíl měl
přes padesát bojových vozidel. Co se stalo potom mi připomínalo špatné scifi. Muži
pobíhali mezi vozidly, holýma rukama na ně plácali výbušninu, kterou vzápětí
odpalovali. Nic jim ty exploze nedělaly, stejně jako střelba z útočných pušek.“

Žena se odmlčela, upila z láhve s minerálkou a pokračovala:
„Nakonec přeskočili svodidla a zmizeli v lese. Zanechali za sebou konvoj ve

zmatku, neboť čelní i týlová vozidla byla zničena a nedala se objet či přejet. Pak
přijely od hranic dva džípy s nějakými důstojníky, spolu s nimi několik autobusů.
Megafonem nás vyzvali ke kapitulaci, za což si vysloužili smršť kulek z těžkých
kulometů vozidel. A opět - nic si z toho nedělali, nic se jim nestalo, akorát nechali
do konvoje odpálit protitankový granát, který zničil několik vozidel a zranil další
vojáky. Pak převzal vedení kapitán Davis, vzdal se a tím to skončilo. Ehm, skoro.
Podmínkou kapitulace bylo svléknutí se do spodního prádla jako důkaz, že
neskrýváme zbraně. Jedna mladá poručice si to ráno nevzala podprsenku, takže se
jí do svlékání moc nechtělo, šla tedy oblečená se zvednutýma rukama, že se
vzdává. Jednou, ehm, mistrovskou ranou mi ... ehm, jí, ehm, ano, byla jsem to já!
Odstřelili mi opasek i se sumkami a kusem kalhot, zbytek kalhot mi spadl ke
kotníkům, takže jsem byla donucena sundat zbytek. Když jsem si sundala triko, pod
kterým jsem nic neměla, očekávala jsem, že budou všichni čumět a pást se na
mém ponížení. Kolegové by to tak určitě dělali, Češi mi však okamžitě řekli, že triko
jako spodní prádlo bohatě stačí. Od té doby na ně nedám dopustit.“

Žena s půvabným ruměncem sklopila hlavu a tišeji pokračovala:
„Celé to mělo nepříjemnou dohru. Po mnoha výsleších, proč jsem si já mohla

nechat triko, jsem byla nakonec z armády vyhozena, a jelikož jsem měla, díky
porodu v civilní nemocnici, i portugalské občanství, zbavili mě toho amerického
a deportovali mě do Lisabonu. Naštěstí matčina kamarádka, která mi byla za
kmotru, stále žila, takže jsem neskončila v nejbližším nevěstinci, protože mi služné
propadlo a byla jsem v cizím městě naprosto bez prostředků.“

Žena si sedla a opřela si hlavu o rameno muže vedle, který ji hned ochranitelsky
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objal. Celá zrudla, když se ozval mohutný potlesk. Všichni oceňovali odvahu,
s jakou vystoupila s tak osobní věcí na veřejnost. Následovalo několik dalších
řečníků s dlouhými vzletnými proslovy, které však nic nového nepřinesly. Byly však
i některé přínosné, například Islanďan povykládal, jak Imperium čistí mořské dno
v okolí Islandu za vcelku velmi levnou sazbu v porovnání například s organizacemi,
které odstraňují následky lodních havárií. Mimochodem, říkal, na místě zrušené
vojenské základny u Keflavíku bude muzeum exponátů toho, co se zatím podařilo
vylovit. Zatím nejkurióznější nález je neoznačená miniponorka zabořená v bahně,
která v klepetech svírá pětimetrovou kostru samice žraloka šedého. Vedle ležící
protilodní střely Harpoon, která byla pravděpodobně primárním cílem, si operátor
ponorky ani nevšiml...

Nakonec si vzal řeč německý kancléř. Ve svém projevu mimo jiné prohlásil, že si
je vědom nechuti mnohých států svěřit ochranu míru ne mezinárodní organizaci, ale
přímo jednomu ze států, ale musí být nějaká protiváha stále dost silných USA,
protože ty se občas chovají jako spratek, kterého omylem zamkli v domě se
sousedovou škaredou dcerou. Proto navrhuje na zkoušku jmenovat Imperium
garantem míru v Evropě. Byl to jasný vzkaz: Dříve nebo později se Imperium rozšíří
do celé Evropy. Uvnitř Imperia vládne spokojenost, o které si EU mohla jen nechat
vlhce snít. Proč odkládat nevyhnutelné?

Po mnoha dalších proslovech a mnohých zákulisních jednání byl tento návrh
schválen. Jediným, kdo byl ostře proti, byl malinký městský státeček Vatikán. Ten
povolil až poté, co mu bylo slíbeno zacházet s ním jako s rovnoprávným partnerem.
Jen na doplnění, paní Emilie Cortéz stála později v čele úspěšné snahy připojit
Portugalsko k Imperiu.
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Úder z nebe
Jak se dalo čekat, v brzké době přistoupilo k Imperiu Německo, těsně

následovaná Itálií, Holandskem a Dánskem. Belgie dala veřejně najevo, že by se
také ráda připojila, nejdříve se ale musí zbavit molocha jménem Evropská Unie,
který se usadil na jejím území. Na tento popud proběhl v Evropské Unii interní
převrat, nastartovaný dávnou návštěvou pana Macáka v jejím sídle v Bruseli1.
Zkostnatělí byrokraté, držící se zuby nehty svých výsostných korýtek, byli smeteni
a nahrazeni realistickou frakcí. Ta měla za dlouhé roky panování starých dinosaurů
rozebrané Unijní zákony i s možnostmi vylepšení. Nyní to měli Realisté trochu
ztížené jmenováním Imperia Garantem míru v Evropě, proto také vedla první
zahraniční cesta nového vedení do Brna, kde se nacházely všechny imperiální
úřady. Tam je již očekával nestárnoucí, i když notně prošedivělý pan Pavel Macák,
neoficiální šéf Imperia. Ne, že by vládl, stačilo mu jen naznačit, jak by to či ono
mělo vypadat. Téměř nikdo nevěděl o dlouhých diskuzích s Yomem a Yumou,
mimozemšťany, kteří tady kdysi dávno ztroskotali. Právě s jejich podporou
a technickými knihovnami lodi byly postaveny pevné základy Imperia, na nichž šlo
stavět.

Pan Macák se srdečně přivítal s bývalým šéfem Evropské komise, se kterým se
seznámil za dost pohnutých okolností. Ostatní uctivě přihlíželi. Jednání mezi
Imperiem a Novou Evropskou Unií byla krátká, leč výživná. Šlo prakticky o rozdělení
úkolů a oblastí, na které budou společně dohlížet. NEU - zkratka byla zvolena
úmyslně, evokovala cosi nového - se změní z byrokratického molocha na poradní
a styčný objekt mezi Imperiem a zbytkem Evropy i světa. Poněkud složitější bylo
rušení spletence smluv mezi EU a USA, které, dotažené do detailu, by umožnily
Spojeným státům řídit EU přímo. Nakonec nynější šéfu NEU zvedl telefon, prokřičel
se až k hlavnímu tajemníkovi ministra obchodu a na rovinu mu řekl, že když nemusí
smlouvy dodržovat USA, jak to ukázala při obsazení budovy OSN, tak se NEU necítí
být vázána vzájemnými nevýhodnými smlouvami s USA. Pan tajemník začal cosi
blekotat, ale to už mu šéf NEU praštil s telefonem. Chvíli seděl v křesle, funěl jako
po dlouhém běhu. Pak se rozhlédl po svém štábu, přikázal nějak to vyřčené
zcivilizovat a odeslat do USA. Přihlížející host z Imperia se jen usmál a zvedl palec.

Paní doktorka Lucie Stahlová, rozená Macáková, měla plnou hlavu starostí.
Nakonec se v myšlenkách spojila s Yumou, aby se poradila:

- Ahoj Yumo, jak se vede?
- U mě dobrý, ale tebe něco trápí, i když se snažíš nedávat to najevo. Povídej,

co bys ráda.
- Víš, jde o tátu. Už je přece starší pán a měl by být na odpočinku a starat se

o vnoučátka. On je ale citově navázaný na Imperium. Je to přece jeho dítě a každá
náhlá událost ho vyvádí z míry. Bojím se, že to jednou nerozdýchá. Samozřejmě
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vím, že tady nebude věčně...
- ... a ty pro něj chceš něco, co by ho stabilizovalo, že?
- No, to snad ani ne, to by už nebyl on. Spíš se chci zeptat, jak vás nahráli do

lodi, jestli by to šlo udělat na člověku a jestli už máme natolik dokonalou techniku.
- Tedy holka, teď jsi mě dostala nepřipravenou. Víš co, já se na to téma

poradím s Yomem, ty sežeň Petra a spojte se s námi zítra touto dobou, možná už
budeme vědět řešení.

Spojení se muselo odložit, ani Petr, ani Yom neměli čas. Řešili právě jednu
kosmickou záhadu. V blízkém kosmu stále obíhala Zemi Mezinárodní kosmická
stanice, známá spíše pod anglickou zkratkou ISS. Tvoří ji slepenec všelijakých
modulů, slunečních baterií a podobného harampádí. Její údržba je velmi nákladná
a sem tam tím pádem nedokonalá, takže ze stanice občas něco upadne a vzápětí
shoří v atmosféře. Problém by mohl nastat, kdyby upadla věc natolik hmotná, že by
v atmosféře neshořela a dopadla až na povrch. A jelikož se na stanici používaly
různé experimentální zdroje energie, mohly by při dopadu udělat dost nepořádku.
Úplně nejhorší možnost by byla, kdyby věc neupadla samovolně, ale někdo by jí
pomohl. Vzhledem k tomu, že v poslední době Spojené státy zintenzivnily lety
k ISS a spolu s jejich známou nevraživostí k těm, kteří je nechtějí poslouchat, by to
nemusel být až tak nereálný scénář. Na veřejnost se to ještě nedostalo, ale
astronomové již hlásily podivné úpravy na ISS.

Výrobní dílny prototypů při ČVUT Brno, založené a podporované Petrem
Stahlem, se už dávno rozrostly na specializovanou výrobu prototypů
a malosériových edicí. Tam byl vyroben vládní speciál, který kdysi v Německu
způsobil tolik rozruchu. Nyní konstruktéři oprášili jeho plány a trochu je
přepracovali, aby vyhověli požadavku. Mělo jít o dobře ovladatelný stroj jak ve
vzduchu, tak i v kosmu, s podporou života pro posádku pěti osob po dobu
minimálně jeden měsíc. Výzbroj měla být jak částicové zbraně typu žihadla
z letounu Vosa, tak obyčejné výkonné lasery či malé raketky na pevné palivo.
Z Vosy také byly upravená klepeta. Ochranný štít byl již dávno základem každého
letounu, stejně tak i malý MHD generátor. Samozřejmě, stranou musela jít
velkolepá kuchyně i rozkládací zasedačka.

Provozní zkoušky probíhaly vždy, kdy byla ISS na opačné straně Zeměkoule.
Špionážní družice se již nad Imperiem nevyskytovaly, jen telekomunikační, vědecké
a televizní. Byl z toho kdysi dost poprask, když Imperium vyhlásilo, že sestřelí
každou družici, která prolétá nad jeho územím a nebude uvedena v katalogu.
O jeho vytvoření požádalo Imperium tehdy ještě fungující OSN. Samozřejmě,
nejvíce lamentovaly USA, které tím přišly jednak o všechny špionážní družice
v Evropě, jednak tím bylo porušeno jejich svaté právo dělat si na světě cokoliv.
Kupodivu, katalog družic se utěšené plnil a k Imperiu se přidávaly další státy, které
nechtěly mít zaneřáděnou oblohu. Nejzajímavější ovšem bylo, že jako druhý stát
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hned po Imperiu se do katalogu přihlásilo Rusko. Ještě téže noci bylo vidět na
mnoha místech světa padající hvězdy, jak ruské družice zanikaly v atmosféře. Bílý
dům, FBI, CIA, NSA a další americké tajné služby měly poplach nejvyššího stupně
a všem generálům se v hlavě honilo jediné: Co to má Rusko za novinku, že se tak
lehce zbavuje špionážních družic? Že by i Rusové chtěli mít čisté nebe, nevěřil
z Američanů nikdo.

Jeden z konstruktérů byl vášnivý fanda scifi seriálu StarWars, dělal proto vše
možné, aby se výsledný produkt podobal co nejvíce tvaru kultovního kosmického
korábu Milénium Falcon. To se mu povedlo, pokus o oficiální pojmenování však
zkrachoval. Technici si z jeho vášně dělali tak dlouho legraci, že Falcon, sokol je
vlastně takové přerostlé kuře, až se plavidlu začali říkat Kuře i oficiálně. První Kuře
již bylo zalétáno, byly odstraněny chybky a problémy, opraveny plány a rozjížděla
se výroba série šesti kusů, aby se Kuřata mohla střídat. První Kuře zaujalo místo
několik set metrů nad ISS, takže mělo na nacházející události přímý pohled.

První Kuře právě končilo hlídku, druhé ji nastupovalo, takže v kritické chvíli byla
po ruce obě. Nejdříve se oslnivě blýsklo v jednom z modulů. Kulaté okno do
vesmíru se změnilo na oblak jemných střípků, tryskající do prostoru. Chvíli se
nedělo nic, pak se téměř naráz otevřelo několik poklopů a od nich vystartovaly
postavy ve skafandrech směrem k raketoplánu. I ten měl najednou napilno.
Manipulační rameno, přidržující raketoplán u stanice, se pustilo úchytu a rychle se
skládalo do nákladního prostoru raketoplánu, bez ohledu na to, že cestou urazilo
několik panelů slunečních baterií a jednu parabolickou anténu. Přilétající astronauti
se chytali ramena a jiných úchytů uvnitř nákladového prostoru. Sotva dovnitř vplul
poslední, raketoplán z trysek vychrlil oheň a začal se vzdalovat od ISS. Teprve
potom se začala zavírat vrata od nákladového prostoru raketoplánu.

Obě Kuřata napodobila raketoplán a vzdálila se od ISS na několik kilometrů.
Právě včas, od ISS se modrobíle zablýsklo a rozletělo se mračno trosek. Když
mračno prořídlo, byla vidět rozpadající se ISS, ale než přirozený rozpad to
připomínalo řízenou demolici. Vždy se zablesklo a od ISS se oddělil kus trupu.
Trosky navíc nepokračovaly v původním směru letu, ale odklonily se od něj o asi
patnáct stupňů. Teprve v dalekohledu byly vidět drobné jiskřičky manévrovacích
motorků, jak zaměřují trosky jedním směrem.

Na Zemi zatím vypukl poplach. Všechny americké zpravodajské redakce
přinášely informace o nešťastné události, kdy se inženýři pokusili opravit mikrofůzní
reaktor v jednom z ruských modulů. Oprava se nepovedla, reaktor vybuchl
a drasticky poškodil celou ISS. Odborníci z NASA nevylučovali pád trosek až na Zemi
se všemi tragickými následky. Jiní odborníci upřesňovali místo dopadu trosek,
zároveň se chystala obrovská expedice USA na pomoc postiženým oblastem. Celý
svět byl v šoku, celý svět sledoval se zatajeným dechem reportáže.

Do toho vpadlo silou dělostřeleckého granátu Imperium s přímým přenosem
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z obou Kuřat. Jak se ukázalo, USA o nich neměly sebemenší tušení, také díky tomu,
že Kuřata nepotřebovala obrovskou raketu, aby se dostala do vesmíru. To také
neopomnělo imperiální zpravodajství zvýraznit. Pak došla na samotné video, co se
tam nahoře vlastně stalo. Jak se ukázalo, vybuchlý modul nebyl ruský, ale přivezl
ho raketoplán spolu s ostatním vybavením při předposlední cestě. Krásný pohled na
ISS byl snímaný termokamerou - po ISS lezli lidi jako mravenečkové, občas se
zastavili, bleskla jiskra od svářečky a mraveneček spěchal dál. Pak došlo
k samotnému výbuchu, překotnému odletu raketoplánu a další exploze na ISS. Na
obrazovkách objevily dva překrývající se snímky. Jeden v infračerveném pásmu
s označenými místy, kde se ten lidský mraveneček zastavil a něco kutil na trupu
ISS. Druhý obrázek představoval aktuální stav, jak se rozpadala ISS. Výbuchy, které
lámaly trup, byly přesně v místech označených na druhém snímku. Pak následoval
detailní záběr z dalekohledu. Byly na měn vidět zášlehy trysek, jak odstrkávaly kusy
ISS na jinou dráhu. Nakonec následovala animace dopadů kusů ISS na zemský
povrch. Souřadnice dopadů byly v přímém rozporu s odhady expertů z NASA, kteří
je umisťovali do oceánů. Skutečné dopady trosek ležely většinou v Evropě na území
Imperia, několik trosek mířilo na Moskvu a Peking.

Celý svět opětovně strnul v šoku, tentokráte z proradnosti Američanů. Nebýt
Kuřat a jejich kamer a svědectví, všichni by uvěřili USA jejich pohádce o nehodě.
Jenže co teď? Taková akce zaslouží potrestání, ale kdo si na USA troufne? Jeden se
našel. Chtělo to trochu improvizace a spolupráce s ruským velvyslanectvím v Brně,
ale hlavní byla dobrá vůle. V okamžiku, kdy se v americkém zpravodajství objevila
prezidentova pracovna v Bílém domě, zazvonil prezidentovi u lokte známý červený
telefon se samolepkou Moscow. Prezident sebou leknutím škubl, podíval se na
telefon jako na jedovatého hada, opatrně zdvihl sluchátko a ohlásil se. V ten
okamžik se změnil obraz na jedné televizní obrazovce, monitorující vysílání
Imperiálního zpravodajství. Na polovině obrazovky byl převzatý obraz přímého
přenosu CNN z prezidentské pracovny, na druhé polovině záběr na starobylý stůl.
Na stole stál plochý televizor se stejným záběrem jako ten v první polovině, za
stolem seděl prošedivělý neoficiální šéf Imperia, pan Macák. V ruce držel telefonní
sluchátko a právě do něj začal mluvit:

„Jménem Imperia. Tady je Pavel Macák, hovořím za Imperium.“
Na záběru z CNN bylo vidět, jak americký prezident ztuhl. Pan Macák

pokračoval:
„Už jsem myslel, že vám to spadne na hlavu bez upozornění.“
Prezident se už vzpamatoval a do telefonu vyštěkl:
„Co si to dovolujete? Jak jste se dostal na tuto linku? Okamžitě zmizte, tady

řešíme krizovou situaci!“
Pan Macák se usmál:
„Krizovou situaci jste si zavinili sami a teď vám padá na hlavu. Teď držte zobák
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vy, nebudu to opakovat. Trosky ISS, původně namířené na nás, Moskvu a Peking
jsme odklonili a teď míří na Washington a další americká města. Máte poslední
možnost, jak zabránit jejich dopadu na vaše města. Řekněte si sami, kam mají
trosky spadnout. Jediná podmínka je, že to musí být vaše kontinentální území.
A pospěšte si, čas běží!“

Americký prezident byl vzteky modrý:
„To je, to je nepřípustné vyhrožování. My se budeme bránit a bude to vaše vina!

Okamžitě vraťte trosky na jejich původní dráhy, aby mohly neškodně spadnout do
oceánu!“

Pan Macák jen kroutil hlavou:
„Vy jste úplně blbej nebo to hrajete. Na váš přímý rozkaz byly trosky

nasměrovány na naše, ruské a čínské území.“
Byl přerušen hysterickým jekotem:
„To je lež. Okamžitě dělejte, co jsem řekl, nebo na vás povedeme preventivní

nukleární úder, který bude odpovědí na vaše bombardování našeho území!“
To už se pan Macák nepokrytě smál:
„Nechte si od generálů vykládat, jak skončila první bomba, kterou jste na nás

hodili. Zlikvidovali jsme ji tři vteřiny poté, co ji vypustil ten váš super neviditelný
bombardér. A to jsme měli jen primitivní lasery. Dnes by žádná vaše rachejtle
neopustila území Spojených států. Těch pár raket z ponorek sejmeme levou zadní.
A dost žvanění, máte posledních pět minut na výběr místa dopadu.“

Jak byl prezident vzteky modrý, tak teď byl sinavě bledý, až do zelena. Asi mu
právě teď došlo, že i kdyby odpálil celý americký jaderný arzenál, s dopadajícími
troskami by to nic neudělalo. Byl to pro něj obrovský šok, až se to projevilo i na
jeho dalším proslovu:

„Proboha, takhle narychlo! Já vás žádám, prosím, ve jménu lidskosti, někam
mimo města. Co já vím, někam do hor, do pouště!“

Pan Macák si neodpustil drobný žertík:
„Což takhle Yellowstone? Tam nikdo nebydlí.“
Prezident se nechal nachytat:
„Yellowstone, to jsou hory, že. Tam by to... Ježíši Kriste, tam také ne, tam je

ten jakýsi obří vulkán či co.“
Pan Macák se již uklidnil, takže promluvil klidným hlasem:
„Omlouvám se, to byl jen vtip. A mám pro vás dobrou zprávu - k vám doletí už

jen ty nejlehčí kusy. Tři čtvrtiny trosek spadnou do Tichého oceánu. Ale něco u vás
musí spadnout, berte to jako potvrzení, že Imperium není tak bezbranné, jak se
zdá. Takže pár trosek dopadne do Mojavské pouště, severně od Las Vegas. Třeba
z toho udělají novou atrakci.“

Americký prezident vypadal po těch šocích jako přešlý mrazem, skoro
k politování. I loučení podle toho vypadalo:
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„Pane Macák, já... Děkuju za sebe, za obyvatele i za ty zatracený šašky
z armády. Zkusím je trochu mírnit, snad neskončím jako Kennedy v Dallasu...“

Jen Lucka s Petrem věděli, jak moc pana Macáka vzalo toto poslední ohrožení
jeho milovaného výtvoru, jeho Imperia. Hned po zažehnání nebezpečí se vrátil do
svému domečku, toulal se rozlehlými lesy v okolí nebo sedával na sluníčku na lavici
u zdi. Tam ho jednou překvapilo štěně německého ovčáka, posadilo se před něj
a upřeně ho pozorovalo. Přes všelijaké pátrání nikomu nechybělo, tak ho pan Macák
adoptoval. Od té doby se toulali lesy oba. Mělo to tu výhodu, že pes vždy trefil
domů, i když předtím zabloudili.

Lucka, Petr, Yom a Yuma uspořádali nehlasnou konferenci, kterou Lucka načala
s Yumou před zničením ISS. Petr tlumočil Lucčiny přání do technických údajů,
paralelně totéž dělala Yuma a Yom trávil dny zahrabán do technických databází.
Takové pracovní nasazení muselo dojít odměny, takže se již po týdnu výzkumů
začala rýsovat cesta k přenesení lidského vědomí do počítače. Pak to šlo rychleji, až
narazili na parametry zařízení, které by dokázalo uchovávat nahraná vědění.
Podmínky provozu na zemi byly téměř nesplnitelné, ale v kosmickém prostoru by
byly lehce dostupné. Lucka si jen povzdechla, že kdyby ještě existovala ISS... Petr
téměř shodně s Yomem přišli s nápadem vybudovat náhradu za ISS. Imperium díky
antigravitaci nepotřebuje obrovské nemotorné rakety, jediné omezení je spotřeba
energie a ve vzduchu tvar. Jinak bylo možné dostat do kosmu téměř cokoliv
s nepatrnými náklady. Domluvili se tedy, že se Petr s občasnou Yomovou pomocí
vrhne na budování nové ISS, kde ono I na začátku nebude znamenat International
- mezinárodní, ale Imperial - imperiální.

Na veřejnost vyšel plán pod heslem Pomozte nám obnovit kosmickou stanici.
Plán doprovázely kresby, návrhy a vizualizace. První odezvy byly nedůvěřivé: Ten
hlavní tubus, to jsou rozměry ve stopách? Vůbec ne, skutečně je to patnáct metrů!
Prvotní pochybnosti opadly, když byl veřejnosti představen kosmický tahač, který
bude obstarávat dopravu nákladů do kosmu. S rozměry šedesát krát dvacet metrů
ložné plochy s množstvím úchytů a s nosností dvacet pět tun neměl srovnatelného
předchůdce ani současníka. Navíc byl dosti variabilní, aby se mohl během chvilky
změnit na nosič kontejnerů, cisteren nebo na habitat - ubytovnu pro kosmické
dělníky. Neobvyklá brázda vysokého tlaku a slunečného počasí, která se zrovna
pohybovala od východu přes Evropu, měla dle komentátorů souvislost s tím, jak si
ruští raketoví konstruktéři hromadně povzdechli. Jejich největší úspěch, kosmický
náklaďák Progress, měl nosnost necelé tři tuny.

První tahač skutečně obsahoval ubytovnu pro několik desítek kosmických
dělníků, konstruktérů a techniků, kteří stavěli skutečný vesmírný hotel, jak pro další
dělníky, stavějící ISS, tak i pro piloty lodí, členy různých delegací a komisí. Jako
naprosto nebývalá atrakce působil v Astro-hotelu bazén. Válcovitá hala se otáčela
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okolo osy tak rychle, že se voda držela v širokém korytě uprostřed válcové stěny.
Její hloubka byla jen jeden a půl metru, ale bohatě to stačilo. Hala s bazénem
zároveň sloužila jako stabilizační prvek hotelu, jako velký setrvačník.

I při stavbě bylo občas veselo, třeba když přišel předák techniků montujících
jeden z hlavních tubusů, že ten tubus nějak divně uhýbá, že to měřil několikrát
a furt je do oblouku. Šéfkonstruktér ho vzal na návštěvnickou galerii k modelu
stanice:

„Co vidíš?“
„Nó, stanici. Dvě kola kus nad sebou navlečený na tubusu.“
„Ten střed není tubus. Zkus to znova.“
„Ehm, sakra, my stavíme jedno to kolo! Ale to zase uhýbá dost málo. Leda...

Jaký bude mít to kolo průměr?“
„Necelý kilometr. Pokud bys to chtěl přesně...“
„Ne, děkuji, stačí! A já, proč si furt připadám jako mravenec.“
„To si zvykneš. Já s tím měl taky z počátku problémy.“
Nebylo to plánované, ale jeden rychle uvažující přihlížející celý rozhovor nahrál

a věnoval ho své snoubence, která byla naprosto čirou náhodou šéfka dramaturgie
čtvrtého kanálu BBC. BBC Four vysílá mimo jiné i pořad World News Today ,
zaměřený výhradně na světové zprávy. Tam se tento rozhovor dlouho držel na
prvních místech ve sledovanosti. Pro mnohé lidi to byl šok, když si uvědomili, za
jakou cenu byla vybudována ISS, která měla na délku podél hlavního nosníku něco
přes sto metrů. Teď si Imperium staví vlastní kosmickou stanici, která bude
desetkrát větší! Akcie podniků, zabývající se kosmickým inženýrstvím a dopravou na
burze mohutně kolísaly a nereagovaly na snahu o zklidnění. Imperium narychlo
jmenovalo Zmocněnce pro Vesmír, který hned začal s uklidňováním, že stanice
bude i nadále mezinárodní a je jen na jednotlivých státech, kdy nachystají své
výzkumné moduly. Jediná podmínka je váha do dvaceti tun. Moduly musí odpovídat
konstrukčním specifikacím, aby je bylo možné zabudovat do struktury stanice, proto
by bylo možná lepší odkoupit od Imperia již hotové, prázdné moduly a dovybavit je
vlastním vybavením. Přijde to ještě levněji. Přepravu ke stanici zajistí Imperium,
obsluhu svých stanic zase jednotlivé státy.

Zájem předčil očekávání. Nehlásily se jen státy, ale i bohatější korporace. Když
pak Imperium nabídlo slevu univerzitám, bylo nakonec rozhodnuto přistavět celé
další kolo. S tímto rozšiřováním stanice se v plánech počítalo, ale ne tak brzo.
Stavba zdárně pokračovala, davy čumilů na Galerii také neubývaly, takže bylo jen
otázkou času, kdy lidé zjistí další nepravděpodobnosti. Byl to jakýsi japonský
středoškolák, v poměru proti Evropskému školství génius. Ten zjistil určitou
nepravidelnost v letech nákladních dopravníků. Některý se jen pozastavil u stavby
a aniž cokoliv vyložil pokračoval dále do kosmu. Naštěstí ho nenapadlo vlézt do
nákladu, ale zeptal se na to šéfkonstruktéra, který mu dal obšírnou odpověď. Tak
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se lidstvo dozvědělo o dalších základnách. Dvě byly na Měsíci, jedna na přivrácené
straně a sloužila jako odpočinková zóna pro techniky konstruující vesmírnou stanici.
Ta druhá měsíční byla uprostřed odvrácené strany měsíce a sloužila čistě
k laboratorním pokusům v místě s nejmenším vlivem Země. Další tři byly na
největších asteroidech v pásu mezi Marsem a Jupiterem - na Ceresu, Vestě
a Pallasu. Ty tvořily základ pro další stanice, tentokráte na již průmyslově
využitelných asteroidech. Náklady na těžbu byly nyní astronomické, byl však
předpoklad brzké návratnosti, hlavně po nálezu tisícitunového asteroidu složeného
z 67% z iridia. Ta zbylá procenta byly rhenium, wolfram, osmium a další vzácné
prvky.

Svět na tyto zprávy reagoval všelijak. Mnozí ochránci přírody dali najevo
spokojenost, že se přestane plundrovat Matička Země, jiní Zelení však brojili proti
drancování Pásu asteroidů. Akcie hornických společností se mírně zachvěly, ale
zklidnily se po vyjádření expertů, že dodávky surovin na Zemi dlouho nehrozí.
V USA to tradičně svedli na toho, kdo po havárii raketoplánu Columbia v roce 2003
očesal rozpočet NASA. Taktéž v USA narostlo rozhořčení proti Imperiu, neboť
Imperium nyní těží tam, kde by nyní těžily Spojené státy, nebýt útlumu ve výzkumu
vesmíru. Dokonce sílily hlasy požadující ozbrojenou výpravu za účelem sebrání
nalezišť Imperiu, bohužel pro tyto hlasy bylo Imperium podstatně silnější než USA.

----------- Poznámky:
1 Brusel je výjimka, která se skloňuje podle slova prd.. ehm, vy víte
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Krádež
Touto dobou dokončila svoji plavbu výprava obeplouvající svět. Ještě to trvalo

několik dní, než se všechny zápisky dostaly do správce dokumentů v počítači, kde
k nim měl přístup i Yom. Proto Petra Stahla vzbudil o půl druhé vtíravý pocit, že
s ním chce Yom mluvit. Ještě v polospánku se ohlásil, ale po Yomově proslovu byl
naprosto čilý. Obvykle zdrženlivý Yom nyní na Petra vychrlil zmatené vysvětlení, do
kterého se stále víc a víc zamotával. Pak zasáhl Petr a začal se ho ptát na
posloupnosti. Ve zkratce bylo obsah sdělení takový: Ten vrak, co výzkumná loď
objevila v kopci písku, byl s nejvyšší pravděpodobností jeden z nákladních modulů
jejich lodi, ještě před rozpadem. Kulovitý robot to jen dotvrzuje, jedná se
u univerzální typ. Je zcela možné, že ten dříve nalezený se proboural z modulu,
když sháněl prvky pro svoji opravu. A nakonec perlička: Pokud by robota dostal
Yom pod kontrolu, mohl by podstatně účiněji pomáhat Petrovi, Lucce a nakonec
i panu Macákovi, o zbytku lidstva ani nemluvě. Naštěstí to znamenalo jen narušení
harmonogramu práce malé flotily nákladních ponorek, čistících dna světových moří
a oceánů. Okolo Islandu už bylo čisté, Island sám měl kopii databáze snímků
mořského dna ve vysokém rozlišení. Univerzita v Reykjavíku, islandsky Háskóli
Íslands, si musela dokonce pořídit nové diskové pole k univerzitnímu počítači, aby
se jí tam ty terabyty dat vlezly.

Dvě z těchto ponorek si cestou vyzvedly několik členů posádky výzkumné lodi,
hlavně pilota její ponorky a jeho tehdejší spolucestující. Pro ně to bylo podstatně
komfortnější cestování než v malé výzkumné ponorce. Na souřadnicích, kde měl být
kopeček s modulem a několika loďmi, však nebylo nic. Pilot výzkumné ponorky
brejlil do obrazovky, poznával okolí, i ten zlom mořského dna, ale to bylo vše.
K objasnění pomohla náhoda. Jedna z ponorek projela studeným vodním proudem
a důsledkem byl vznik malé turbulence v proudu, Malé, okem neviditelné vodní
tornádo rozčíslo písčitý povrch v místech, kde měl být kopeček. V mělké brázdě
vykoukl ze dna kus dřeva. Byl to vršek jednoho ze stěžňů ztroskotaných lodí.
Opatrné použití vodních trysek obou ponorek odhalilo zbytek. Kopeček se nikam
nepřestěhoval ani nezmizel, ale podle všeho se propadl do nějaké dutiny. Další
možnost byla natolik fantastická, že si ji připouštěl jen málokdo. Totiž, že robot je
stále funkční a ukryl sebe i nákladní modul. Nakonec se to prokázalo jako správná
možnost. Třesoucí se rukou odklopil velitel nákladní ponorky víko malé krabičky,
kterou dostal diplomatickou poštou. Pod víkem bylo pouze jedno rudé tlačítko, kryté
zvláštním plastovým krytem. Ten se musel zlomit, aby se velitel dostal k tlačítku.
To zmáčkl a podle instrukcí držel třináct sekund. Pokud se do hodiny nic nestane,
má zmáčknutí tlačítka zopakovat.

Nebylo třeba čekat tak dlouho. Už po dvaceti sedmi minutách se písčité pole
zachvělo a z jednoho místa vyrazil sloup písku. Z něj se postupně vynořilo sedm

50



metrových zlatých koulí. Tiše spočinuly na dně u nákladních ponorek. Oba kapitáni
měli teď podle instrukcí jen otevřít vrata do nákladových prostor. Zlaté míče do nich
vpluly. Od tohoto okamžiku přecházely ponorky na režim naprostého utajení. Směly
cestovat jen mimo hlavní lodní trasy a minimálně sto metrů pod hladinou. Absolutní
komunikační klid se mohl porušit pouze v případě takové havárie, která by přímo
ohrozila lidské životy. Vzhledem ke konstrukci ponorek toto hrozilo jen v případě
absolutního vyčerpání energetických zdrojů, popřípadě zalití ponorky lávou nebo
zavalení kamennou lavinou. Ukončení komunikačního klidu bylo povoleno až
u jadranského pobřeží Imperia, nejlépe u městečka Piran, v rozhovoru měl zaznít
odkaz na Venušiny kuličky. Pak měli jen čekat, až se dostaví někdo
z Technologického institutu Imperia a náklad si převezme. Dlouho nečekali, hned
následující noci přiletěly tři Vosy, upravené jako nákladní, zlaté míče převzaly
a zmizely směrem k Srdci Imperia, jak se poslední dobou začalo Brnu říkat.

Jak se později ukázalo, jazyk za zuby neudržela pomocná síla, umývačka
laboratorního skla. Od ní se dozvěděli o robotech děti, ty se pochlubily ve škole, ale
tam zprávu zaslechly nepovolané uši. Petra zase jednou vzbudil v noci Yom se
zprávou od robota o násilném přemisťování. Robot zatím na Yomův příkaz nekladl
odpor, pouze vytrvale vysílal poziční signál. Pak to šlo samospádem. Petr vzbudil
ředitele Institutu, informoval ho o události, aby byl v obraze. Pak vytočil číslo
strážního stanoviště, které mělo na starosti Technologický institut Imperia. Tam
nikoho budit nemusel, jednotka byla v pohotovosti. Zrovna před několik dny
nacvičovali akci s krádeží nějakého významného zařízení, takže všichni měli
v čerstvé paměti, jak postupovat. Nad Institut přiletěla Včela, vybavená sledovacím
zařízením. Předpokládalo se, že se zloději pokusí zařízení nenápadně, ale co
nejrychleji odvézt z Imperia. Robot byl uložen v kovové bedně, ta spočívala ve
vznášedlové dodávce, kterých bylo plno. Dodávku i s robotem naložili zloději na
kraji Brna do vznášedlového kontejnerového kamionu. Řidič dodávky a pomocníci
se vtěsnali do kabiny, dobře věděli, že by byli urputně pronásledováni Imperiem.
Neudělali dobře, syklo několik výstřelů a mrtvoly byly pohozeny u nejbližšího
prázdného dálničního lesního odpočívadla pár metrů od kraje lesa. Tři hlavní aktéři
pokračovali dále na severozápad, nenápadně sledováni techniky ve střídajících se
Včelách. Kamionu nikdo nevěnoval pozornost, vypadal stejně, jako ostatní, akorát
při důkladnějším zkoumání kontejneru by odhalila, že je to vlastně pancéřová
schrána. Kamion i s kontejnerem směřoval na atlantické pobřeží Belgie, do přístavu
Bruggy. U přístaviště Albert II tam čekala malá nákladní loď. Jeřáb popadl
kontejner, uložil jej do nákladového prostoru lodi, ta zahoukala a odplula. Už ji
nikdy nikdo nespatřil, pouze posádky tří střídajících se pozorovacích Včel věděli,
kam se poděla.

Loď plula přímo k severu, nijak rychle. Vše podstatné se odehrálo v noci. Sto
kilometrů od severodánského městečka Klitmøller loď zastavila. Hodnou chvíli se
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kymácela na vlnách, pak se kousek od ní vynořila věž ponorky. Bez označení, číslo
pozorně zamalované černou barvou. Sledující technici zpozorněli. Vzpomněli si na
nedávné setkání imperiální výzkumné lodě s podobnou ponorkou. Vypadalo to, že
o národnosti zlodějů není pochyb. Nákladní loď otevřela nákladový prostor a cosi
kutila u kontejneru. Pak zazněl tlumený výbuch a do nákladového prostoru se
začala valit voda. Spodem. Okolo kontejneru se nafoukl límec, zabraňující
převrácení a potopení kontejneru. Nákladní loď zmizela pod hladinou, na jejím
místě zbyl motorový člun. Pomocí něj se podařilo dostrkat kontejner na palubu
ponorky, hned za můstkem. Tam byl pro něj nachystán prostor pro uložení
a přivázání pomocí ocelových lan. Samotná operace trvala několik hodin, ale stihlo
se vše před úsvitem. Slunce osvítilo již jen prázdnou hladinu.

Ponorka samotná nehybně spočívala na dně a podle rozkazů měla tak zůstat
v tichém režimu ještě minimálně jeden den. Námořníci odpočívali, důstojníci se
tlumeně radili, jakou trasu zvolit pro další cestu, zato v kontejneru probíhala
bouřlivá činnost. Poslední relace od Yoma nařizovala robotovi přestavět strop
kontejneru na anténu pro vysílání a příjem signálů v oblasti velmi dlouhých vln. Nic
jiného se nedalo použít, přes masy vody vázne každé spojení. Neutrinový vysílač by
to zvládl, bohužel žádný nebyl k dispozici. Během pár hodin bylo dokončeno vše
k dokonalému představení. To si režíroval sám Yom, který od Čechů okoukal jejich
svérázný humor.

Usměvavá hlasatelka Imperiálního zpravodajství již od rána upozorňovala na
zvláštní zpravodajství, které začne přesně v patnáct hodin. To přitáhlo zájem nejen
diváků, ale i mnoha tajných služeb. Imperium obvykle netajilo informace, takže
byla dobrý výtěžnost. I tentokrát obsahovalo zpravodajství bombu. Reportér hovořil
s ředitelem Technologického institutu Imperia. Ředitel popisoval záhadný nález
tělesa připomínajícího ponorku, které však bylo pohřbeno pod mořským dnem
a několika vraky z dávných dob, takže to nemohla být moderní ponorka. Popisoval
nález podivného kulovitého předmětu zlaté barvy, který se ukázal být tvrdým
oříškem pro vědce z další ponorky, která byla přivolána. Nakonec se zjistilo, že
kulovitá věc je elektromechanické těleso, vybavené pokročilou umělou inteligencí.
Samo těleso mělo zájem o rozhovor, takže se podařilo najít cestu k porozumění.
Vědci bylo tělesu nabídnuta možnost pokračovat v konverzaci na půdě
Technologického institutu Imperia.

Jak už to bývá, pokračoval posléze redaktor, nic nepomůže informační embargo,
vždy se vše prokecá. V tomto případě se špatná informace dostala do zcela
nepovolaných uší. Jejich majitelé se spravedlivě rozhořčili, že Imperium má zase
něco, co by mělo patřit všem, tedy hlavně jim. Spukntovali pomocí spících agentů
smělou krádež jednoho zlatého tělesa. Vyřadili bezpečnostní okruhy Institutu, nebo
si to alespoň mysleli, zlatou kouli umístili do ocelové bedny a odnesli. K jejich
smůle byly bezpečnostní okruhy dvojnásobně jištěny, takže byla celá krádež
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podrobně zdokumentována včetně dalších událostí, neboť bezpečnostní služba
Imperia, starající se o Institut, má velmi vyspělé sledovací prostředky. Račte se
dívat!

Videohra Pacman. Kdo nezná, ať se stydí!
Pak běžely komentované záběry cesty dodávky na kraj Brna, uložení dodávky do

pancéřovaného kontejneru na tahači, neslavný konec posádky dodávky. Přejezd
Německa, Belgie až k přístavu, naložení kontejneru na loď, odplutí lodi a explozí
opuštěného tahače. Pak, v trochu rozmazaných barvách, jelikož se další část
odehrávala v noci, proběhlo vynoření ponorky, přepravení kontejneru na
vybudované lůžko hned za věží ponorky a s tím spojeného potopení lodi. Nyní leží
ponorka na dně a je vše připraveno pro další krok. Oproti předpokladu kapitána
ponorky onen krok učiní náklad. Následovala omluva za neostrý následný přenos,
protože přenosové datové pásmo je extrémně úzké.

Přenos začínal v kapitánské kajutě, jakoby byla nade dveřmi přilepena kamera.
Záběr zobrazoval kapitána, jak náruživě hraje na tabletu videohru Pacman. Chvilku
polyká body v bludišti s duchy, chvíli honí duchové jeho, chvíli on je. V mnoha lidech
to vyvolá nostalgické vzpomínky. Klidnou scénu rozerve řev sirény. Kapitán
vyskakuje na nohy, tablet padá na kovovou podlahu, přes displej běží puklina
a tablet vzápětí zčerná. Sbohem, kapitánovo nejlepší skóre!

V dalším záběru je vidět vytřeštěný obličej námořníka, kontrolující chodbu pod
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pláštěm ponorky, přímo pod místem, kde je umístěn kontejner. Ze stropu se sypou
kovové piliny a ze zvětšujícího se otvoru vyčnívá spodek zlaté koule. Námořníkova
ruka stále ještě spočívá na havarijním hlásiči, a teď už do něj zuřivě buší! Zlatý
záblesk a námořník se kácí na podlahu. Při pohledu zblízka je vidět zvolna se
pohybující hrudník. Námořník není mrtvy, jen je mimo hru. Kamera se otáčí
a sleduje zlatou kouli při její cestě chodbami ponorky. Každý, koho se koule dotkne,
padá k zemi. Nikdo není mrtvý, všichni dýchají, ale neprobouzí se. Nic kouli
nezastaví. Střelbu hned zpočátku zakáže kapitán poté, co zbloudilá a odražená
kulka poškodila navigační počítač. V jeho elektronickém mozku to zajiskřilo, jak
počítač spouští proceduru nouzového vynoření. Hermetické kovové dveře jsou kouli
pro smích, když se dokázala provrtat trupem, aniž by ponorku zaplavila vodou...
Tenčími dveřmi se provrtává, na ty pancéřové používá jinou techniku. Na dveřích se
začíná srážet jinovatka, která vzápětí zamrzá. Ode dveří táhne přímo kosmický
chlad. Pak stačí malý náraz a dveře se rozsypou na hromádku zmrzlých kovových
kostiček.

To už se ale po nouzovém vynoření kolébala ponorka na vlnách, čímž se
podstatně zlepšil přenos videa. Všichni, kdo sledovali reportáž, viděli, jak to vypadá
uvnitř americké atomové ponorky třídy Ohio. Do této chvíle úzkostlivě utajované
záběry jsou nyní vysílány naprosto veřejně! Americký prezident zelenal, náčelník
generálního štábu byl naopak naprosto rudý až do fialova, jak mu krevní tlak
stoupal do nebetyčných výšin. Zlatý balón mezitím prolézal ponorkou, uváděl
posádku do nevědomého stavu a při tom se vyhýbal kapitánovi. Ten se o něj
i několikrát otřel, ale nic se nestalo. Teprve ve chvíli, kdy byl kapitán poslední
osobou při vědomí, ožil nejbližší reproduktor:

„Vy ... nyní zavolat pomoc ... člun být potopen ... spěchat!“
Jak byl kapitán označován za odvážného, tak nyní pocítil ledové dotyky na

zádech. Chvíli nebyl schopen pohybu, pak zamířil ke kabině radistů. Samozřejmě
neznal všechny kódy, tak se s ním odmítly nejbližší jednotky US NAVY vůbec bavit.
Nakonec přeladil na nejsilnější signál v dosahu a začal volat o pomoc. Nejbližší
plavidlo byla norská rybářská loď. Její kapitán volání z ponorky pozorně vyslechl,
zpětným zavoláním si ověřil, že to není ničí podraz a nakonec nechal změnit kurs.
K ponorce se přesto dostal jako druhý, tím prvním byl vrtulník z amerického
výsadkového křižníku San Antonio, který plul z přátelské návštěvy základny
v severním Skotsku a zaslechl výzvu. Ten mohl jen přihlížet, jak se kapitán ponorky
domlouvá s kapitánem rybářské lodě. Maximálně mohl jen přispět nějakým
komentářem přes radio, přímo zasáhnout nemohl. Mohl jen bezmocně sledovat, jak
Norové mizí v ponorce a posléze se z ní vynořují obtěžkáni bezvědomými
námořníky. Když vynesli posledního, na věži ponorky zůstal jen kapitán, který ji
odmítl opustit. Chvíli se nic nedělo, pak se v odpoledním slunci objevil zlatý záblesk
na boku ponorky, dva metry pod hladinou moře. Zlatá koule se vynořila na hladinu.
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To byl konečně cíl pro těžký kulomet vrtulníku! Pak se téměř naráz stalo několik
událostí. Když první dávka střel dospěla ke zlaté kouli, ta se zakymácela a změnila
barvu na rudou. Pak se fialově zablesklo a posádka vrtulníku náhle zjistila, že je
nahá a sedí ve vzduch několik metrů nad hladinou Norského moře. Vzápětí je voda
objala do svého ledového objetí. Když se konečně ukázal člun z rybářské lodi,
přednostně zachraňující kapitána potápějící se ponorky, byl již pilot zimou úplně
promodralý. Ostatní na tom nebyli lépe... To byl prakticky konec reportáže
a přímého přenosu, protože se zasažená koule po zásahu potopila a již se na
hladině neukázala. Následoval ještě komentář ze studia, že díky americké
chamtivosti ztratilo lidstvo nevyčíslitelné bohatství informací a vědeckých objevů.
Co všechno mohlo lidstvo získat při přátelském kontaktu! Jen Petr a Yom věděli, že
zlatý robot spočívá v bahně na dně v klidovém režimu a očekává signál od Yoma.
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Soumrak Ameriky
Věc měla ještě jednu nepříjemnou dohru. Norskou rybářskou loď dohnal

výsadkový křižník San Antonio. Pod hrozbou potopení požadoval jeho kapitán
vydání trosečníků z ponorky. Na podporu svých požadavků vyslal jeden nafukovací
člun s výsadkem. Sice to hodně zavánělo pirátstvím na širém moři, ale zatím to
Američanům procházelo, ostatní měli strach se nějak projevit. Jediný, kdo se
s takovým stavem věci nehodlal smířit, byl mladý Swenson, kapitánův synovec. Na
lodi zastával funkce radisty. Byla to jeho první plavba po ukončení střední školy.
Tento idealista se zamčel v radiové kabině a začal na všechny strany volat
o pomoc. Samozřejmě, že ho slyšeli i na křižníku, takže velitel výsadku dostal pokyn
toto vysílání přerušit. Velitel nezaváhal a ještě s dvěma muži přes zavřené dveře
rozstřílel radiovou kabinu včetně radisty. Norskému kapitánovi se před očima zjevil
poslední rozhovor se sestrou, že se mladému Swensonovi nic nestane. Pak měl
kapitán před očima chvilku rudo a když se probral, nebyl na palubě žádný živý
Američan. Nezvládl to sám, i ostatní přiložili ruce k dílu. I oni a jejich příbuzní měli
děti stejného věku jako radista.

Na křižníku zachytili krátké zkomolené vysílání z vysílaček výsadku a okamžitě
o tom poreferovali kapitánovi. Ten se chvilku pokoušel spojit se s výsadkem přes
radiostanici na můstku, ale když se nedočkal odpovědi, vyhlásil bojový poplach. I na
rybářské lodi měli napilno. Sice neměli zbraně jako křižník, ale na gumové čluny
bohatě stačily proudy ledové vody z trysek na oplachování paluby. Jediné štěstí
norské lodi bylo, že ve výzbroji výsadkového křižníku byly mimo protiletadlových
raket jen dva kanónky MK46 Bushmaster II, střílející náboje ráže tři centimetry
a několik půlpalcových kulometů. I tak to Norům znělo, jako když se v plechovém
bubnu převaluje houf ocelových matek. Druhá událost se udála na německém
území Imperia, ale znamenala pro Nory záchranu. V reakci na napadení zlatého
robota odstartovaly z letiště kousek od hranic Imperia tři plně vyzbrojené
a vylepšené bojové letouny typu Vosa. Ty ještě po zaslechnutí přerušeného vysílání
mladého radisty zrychlily na maximum, neboť se dalo předpokládat ze strany
Američanů velmi neurvalé jednání.

Výsadkový křižník se přiblížil k unikající norské lodi natolik, že kulky
z Bushmasterů již začaly značně poškozovat loď. Jako první to odnesl můstek,
kterému palba roztříštila všechna okna, byť byly ze speciálního tvrzeného skla.
Kormidelník to vše přežil, jeho stanoviště bylo obklopeno barikádou z kovových
stolů a registraček. Jako další přišla na řadu anténa, i když už nikdo nevysílal. Pak
meteorologický i lodní radar, můstková nástavba... Potom se z nízkých mraků
zablýsklo a oba Bushmastery zmizely, jako kdyby je někdo sfoukl. Z mraků se
vynořily tři Vosy doprovázené dvěma Včelami Bezpečnostní služby Imperia a které
se přidaly cestou. V tu chvíli pochopil kapitán výsadkového křižníku, v jakém je
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nebezpečí. Sám, daleko od domova... Přesto nařídil vypálit po letounech salvu
protileteckých střel. Vosy i Včely zmizely v plamenné kouli. Radost obsluhy
protiletadlových stanovišť netrvala dlouho. Všechny letouny byly poněkud očazeny,
jedna Včela měla místo levého nosníku zbraní cosi připomínající moderní abstraktní
umění, ale to bylo vše. Vzápětí se jedna z Vos usadila těsně nad můstkem a od ní
zaburácel hlas:

„Jménem Imperia. Byli jste dopadení při činu pirátství na širém moři a při
pokusu o potopení neutrální civilní lodi. Dáváme vám pět minut na kapitulaci.
Pokud neuposlechnete, budete zničeni. Pokud budete klást odpor, budete zničeni.
Lhůta začíná teď!“

Jedna ze Včel se vydala zkontrolovat norskou loď, upoutal ji poskakující človíček
nahoře na střeše můstku mávající čímsi rudým. Zbytek posádky mezitím odklízel
věci ze střední části paluby, aby vytvořil místo pro přistání. Pilot však byl opatrný
a nejdříve zastavil ve vzduchu půl metru od postavičky na můstku. Pootevřel větrací
okénko na malou škvíru a rachotivou němčinou se zeptal, co se děje. Postavičkou
byl kapitán lodi a ten na pilota vychrlil přímo vodopád řeči. Když už se nemuseli
Norové bránit útoku, šli se podívat na škody v kabině radisty. Když se jim podařilo
otevřít vzpříčené dveře, objevili radistu. Živého, ale na pokraji smrti. Mladík se
duchapřítomně schoval za blok baterií, které napájely přístroje při poruše
generátoru. Několik kulek i tak prorazilo, takže se ke střelným zraněním přidalo
poleptání kyselinou. Teď má kluka v rukách lodní doktor, ale ten, jak sám přiznal,
mnoho nedokáže. A jelikož byla vysílačka rozbitá, musel kapitán vylézt nahoru na
můstek a pokusit se přivolat pomoc máváním parádním ručníkem. Pilot si prohlídl
kus paluby, kapitánovi oznámil, že to půjde a ať zatím skočí za doktorem a připraví
kluka na převoz. Drobný zádrhel nastal, když pilot chtěl, aby s nimi cestoval nejen
doktor, ale i kapitán. Vysvětlil to kapitánovi tak, že doktor musí letět, protože je to
on, kdo chlapce ošetřoval, ale kapitán musí letět už jen z toho důvodu, že je
chlapcovým nejbližším příbuzným. Kapitán to uznal. Předal velení svému zástupci
a odklusal vzít si z kajuty nějaké osobní věci. Mezitím jeden z posádky Včely zavolal
ostatním, co se děje, aby se nelekli, až oni odlétnou. Druhá Včela po odletu
přistane na uprázdněné palubě a bude nahrazovat rozbitou vysílačku.

Na výsadkovém křižníku zatím vládla pochmurná nálada. Po menších peripetiích
se spojařům navázat spojení s generálním štábem. Tam sice rychle sehnali
odpovědného generála, ten se ale jen zeptal, kolik a jakých sil ta má Imperium. Po
odpovědi, že dva menší a tři větší letouny nastalo na lince ticho, až si kapitán
myslel, že spojení vypadlo. Pak se přeci jen generál ozval:

„Hm. V tomto případě mám pro vás jedinou radu. Vzdejte se. Nevidím jedinou
cestu, jak vám pomoct. Prostě se vzdejte a zachraňte alespoň posádku, když už
nezachráníte loď...“

Kapitán jen zíral a jen se zmohl na poslední otázku:
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„Pane generále, to myslíte vážně? Oni by mě pro takovou prkotinu potopili?“
Odpověď ho šokovala:
„Pro ně to není prkotina. Jestli to nevíte, tak má Imperium titul Strážce Evropy

a povinnost ochraňovat národy Evropy. Je mi líto, ale tak to je. Prostě se vzdejte,
jestli to chcete oficiálně, dostanete do hodiny rozkaz od prezidenta.“

Kapitán ztratil na chvilku řeč:
„Ale... ale co ochrana demokracie!? A bezpečí našich lidí? A za hodinu mi ten

rozkaz nebude nic platný, zbývá poslední minuta lhůty!“
Z druhé strany zaznělo jen unaveně:
„Je to na vás. Já radím, vzdejte se. Stáhněte pruhy a hvězdy na půl žerdi, oni to

pochopí.“
A tak v posledních několika vteřinách lhůty se kapitán vzdal. Vzápětí dostal úkol

držet se půl kilometru od norské lodi. Ta popluje do přístavu Eigersund, křižník
zakotví u majáku na ostrůvku Vibberodden a pak se bude řešit, co dál. Na norské
lodi pustili technici tento příkaz přes venkovní reproduktory Včely. Kapitánův
zástupce zavelel, loď se mátožně pootočila a zamířila k Norsku. To už začali
technici z Včely s přenosem informací o radistovi. Námořníci seděli na palubě
a poslouchali. Aby na můstku nepřišli zkrátka, poslali technici na můstek mobilní
přijímač. Po odeslání informací o zdravotním stavu radisty byl letoun přesměrován
do Hamburku na specializovanou kliniku Facharztklinik Hamburg. Už tam byl
a radista je zrovna na sále. To se komusi nezdálo, vždyť Hamburk je přes čtyři sta
kilometrů daleko a odletěli před půl hodinou! Když se pilot dosmál, odvětil, že
dokáží létat podstatně rychleji, ale s chlapcem letěli schválně pomalu, aby to s ním
moc necloumalo. Však Airbus také létá cestovní rychlostí 950 kilometrů za hodinu
a nikdo se nediví. Další hlášení pak byla podávána v přibližně půlhodinových
intervalech. Kapitán oznámil, že byli s doktorem ubytování přímo na klinice v pokoji
pro VIP pacienty a že se pomalu začíná děsit, co to bude stát. Pilot se zase jednou
smál, že vše jde na vrub Imperia a platit budou nakonec Američani, vždyť za to
všechno můžou. To se smáli námořníci na palubě i na můstku. U mnohých se tak
dostavilo konečné uvolnění po předchozích chvílích hrůzy. Nakonec zazněla ta
toužebně očekávaná zpráva, totiž že je mladík mimo nebezpečí a dokonce bude
vidět i na levé oko, popálené kyselinou. Soukromě dodal kapitán, že odchází do
nejbližšího baru provést úlitbu bohům. Doktor ho doprovází a bude mu dělat jak
morální podporu, tak případnou první pomoc.

Podstatně hůř dopadl San Antonio. Po obhlédnutí kusu skály nazývané ostrov
Vibberodden, kde většinu povrchu zaujímal maják, zakotvila loď v malé zátoce
poblíž území společnosti Aker Egersund AS. Nebyla to žádná výhra, okolí tvořilo
kamení a sem tam zakrslý zaprášený keř. Tam počká na příjezd záchranné výpravy,
která odveze posádku mimo kapitána. Zároveň odmontuje z lodi vše tajné, načež
se San Antonie vydá na svou poslední plavbu. Jelikož se ukázalo, že je nezpůsobilý
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na nic mimo boj, bude rozebrán a recyklován na užitečnější věci. Kapitán zůstane
až do konce rozebírání lodi, pak bude propuštěn. Pokud bude mít kdokoliv námitky
proti naznačenému postupu, existuje možnost potopit křižník tam, kde je, čímž by
vznikla báječná prolézačka pro kluky z blízkého města a zároveň nerušený úkryt pro
různé mořské tvory.

Američané mezitím trpěli nesmírnou frustrací. Chtěli dotlačit ostatní státy
k přijetí rezoluce odsuzující napadení mírumilovného amerického křižníku Imperiem,
bohužel jim k tomu chybělo to nejdůležitější - organizace OSN. Tu sami zlikvidovali,
když ji označili za nepřátelskou k USA a vojensky obsadili ústředí OSN v New Yorku.
Žádná další nástupnická organizace nevznikla, pouze v Evropě se Imperium stalo
garantem a ochráncem Evropy. A USA s Imperiem rozhodně jednat nebude,
maximálně tak silou. Naneštěstí pro USA bylo Imperium dále ve vědeckém vývoji,
takže bylo vyloučené zaútočit přímo. Zbývaly záškodnické akce, ale ty se také
nedařily. A teď má Imperium jeden z křižníků amerických námořních sil a ještě má
k tomu nějaké neslýchané požadavky!

Z USA přijelo do Norska celé hejno diplomatů, připravených jednat
i o jednotlivých slovech v budoucí smlouvě. Celé to ztroskotalo na neochotě Imperia
jednat o zbytečnostech. Ke konci prvního dne, vyplněným bezobsažným žvaněním
s nulovým posunem, povstal zástupce Imperia a krutě pošlapal představy
Američanů o vyjednávání:

„Takhle bychom tu seděli ještě rok. Za tu dobu posádka San Antonia zemře
hlady, protože tu není nikdo, kdo by ji zásoboval. Takže my dnes večer sepíšeme
smlouvu, vy budete mít celý zítřek na její prostudování a případné podstatné
připomínky a pozítří může dojít k podpisu. Upozorňuji předem, že zdržování
nepřipustíme. Za zdržování považujeme i hodinový proslov o ničem. Na shledanou
zítra.“

Nevšímaje se hlučícího davu na druhé straně jednacího stolu zástupci Imperia
odešli. Ještě dlouho američtí zírali na zavřené dveře jako očarovaní a sami sebe
ujišťovali, že takto se to nedělá. Pak to šlo rychle. Druhý den byla smlouva předána
americkým diplomatům s tím, že mají na přečtení těch tří listů tři hodiny a pak se
začne o podobě smlouvy jednat. Každého amerického diplomata, který se hrnul se
stohem papírů k řečništi upozornili, že musí svůj proslov omezit na pět minut, po
pěti minutách bude označen za zdržujícího a vyveden z jednacího sálu. Kdo se
nedokáže během pěti minut vyjádřit, ať se raději na řečniště nehrne. Ovšem
Imperium nechápe, co je nepochopitelné na vyhlášení zón a jejich hranic, které
nesmí jakákoliv součást amerických ozbrojených sil překročit pod hrozbou zničení.
Z tohoto Imperium v roli garanta míru v Evropě nemůže ustoupit, takže jakákoliv
změna zón a hranic je nemožná. Má na to dokonce i písemná oprávnění i od
nečlenů Imperia, tak to vezměte na vědomí...

Konečně se někdo zeptal na něco důležitého, totiž co dělat v případě stavu
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nouze, ohrožení a tak podobně. Zástupce Imperia s úsměvem odpověděl, že si
dodnes myslel, že diplomaté umí číst. Pojednává o tom druhý odstavec na straně
tři. To už nevydržel vedoucí delegace amerických diplomatů, vyskočil jako čertík za
škatulky a začal vykřikovat, že na podepsání takové smlouvy nemají oprávnění,
musí se to projednat v Kongresu USA a podobně. Zástupci Imperia pokrčili rameny
a prohlásili, že oni na podpisu smlouvy netrvají. Oznámili už americké straně své
požadavky, ale jejich dodržování závisí už jen na amerických ozbrojených silách.
Podpis by byl jen třešnička na dortu, o tom, že požadavky byly písemně předány
americké straně existují nesporné důkazy v podobě audiovizuálního záznamu, na
kterém se obě strany předem dohodly. Tato poslední řeč se nakonec objevila
i v Imperiálním zpravodajství, kde vzbudila v neImperiálních kruzích živý ohlas.
Projevilo se to hlavně tím, že přímí sousedé USA, Kanada a Mexiko, se začaly
zajímat, co obnáší členství v Imperiu. V Texasu opětovně zesílily protiamerické
nálady a strana opuštění Spojených Států získala další příznivce. Největším
překvapením pro Američany bylo, že o tomtéž už delší dobu uvažuje Aljaška.

Následující týdny byly rušné, zvláště pro Imperiální ozbrojené síly. Americká
armáda, potažmo její špičky generálního štábu, prohlásila, že se nenechá omezovat
v obraně demokracie kdekoliv na světě a kdo jí bude bránit, ten to šeredně
odskáče. Zatím to vypadalo, že si generální štáb myslí, že mají nekonečně mnoho
lodí, ponorek, letadel i lidí, kteří jsou navíc slepě poslušní. Ve vybičované hysterii
prvních dnů to tak vypadalo, armádní náborové kanceláře praskaly ve švech. Po
třech týdnech jakoby neexistovaly, již mnoho dní zely prázdnotou. To, že lidé občas
neposlouchají, ukázal Incident Corvo. Corvo je malý ostrůvek v portugalském
Azorského souostroví, pár kilometrů na sever od ostrova Flores. Tam si to zamířila
flotila dvou letadlových lodí US Army s příslušnými doprovodnými pravidly, která si
na onom ostrůvku chtěla zřídit opěrný bod. Plula si celkem bezstarostně, vždyť kdo
si troufne na dvojici letadlových lodí doprovázených spoustou doprovodných
a obranných lodi?

Troufl si. Vypadalo to až komicky. Ve vzduchu visela jedna jediná Vosa, přímo
v čáře, kudy by musely letadlové lodě projet. Jeden z torpédoborců z doprovodu
nezaváhal, na plný plyn mířil přímo k Imperiálnímu letounu. Když už byl téměř pod
ním, od letounu se oslnivě zablýsklo. Torpédoborci náhle scházel prostředek trupu,
příď se kácela zpět, záď otevřeným podpalubím nabírala vodu a rychle klesala pod
hladinu. Hromada bublin a bylo po všem. Na letadlové lodě to mělo docela
expresivní účinek. Oba kormidelníci viseli na kormidlech, jak vykonávali příkaz
‚Ostře vlevo‘. I tak to vypadalo, že první letadlová loď protne pomyslnou stráženou
hranici. Kapitán to vyřešil, přikázal, aniž by přerušil oblouk, stáhnout vlajku na půl
žerdi a modlil se, aby to Imperiálové pochopili správně. Vypadalo to, že ano,
nakloněná letadlová loď dokončila oblouk a tím se dostala zpět před hlídanou
hranici. Tam teprve vyrovnala svůj kurs. Situace potom vypadalo následovně: Na
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jedné straně pomyslné hranice stály na kotvách dvě letadlové lodě i s doprovodem
a na druhé straně jeden letoun. Ten letoun byl běžnými prostředky nezranitelný, to
už Američani věděli z dřívějších dob. Navíc, letoun disponoval zbraní, která dokáže
zlikvidovat torpédoborec tím, že mu nechá zmizet prostředek trupu v rozsahu cca
patnáct metrů. Nikdo nechtěl zkoušet, co by taková zbraň udělala s letadlovou lodí.
Mezi flotilou a generálním štábem bylo urychleně vybudováno permanentní spojení,
oběma směry létaly gigabyty dat. Generální štáb byl v šoku, jelikož kapitáni
letadlových lodí odmítli zaútočit silou proti Imperiu, rozkaz nerozkaz. Vysvětloval to
vcelku rozumně, že je lepší si ponechat nějakou námořní sílu. Generálové pěnili, ale
i zástupci kapitánů, kteří byli jmenováni kapitány po odvolání původních, se nijak
nehrnuli do sebevražedných misí. Navíc, v průběhu času dorazily posily Imperiu, už
tam nevisel jediný letoun, ale pět Vos a devět Včel. Navíc se z moře vynořily věže
tří ponorek, přičemž Imperium patřila jen jedna. Další měla na věži svatoondřejský
kříž, jak se na britskou raketo-nosnou ponorku třídy Vanguard sluší. Ta poslední
měla sice insignie Imperia, ale zbraňový specialista poznal diesel-elektrickou
ponorku typ 212B německé Kriegsmarine.

Pak nastal radikální zvrat v situaci. Prakticky během slova bylo přerušeno
neplodné žvanění mezi generálním štábem a veliteli letadlových lodí. Několik
doprovodných bojových plavidel opustilo své místa ve flotile a rozjela se proti
Imperiálním silám. Na dvou místech za flotilou začalo moře prudce pěnit, načež
z pěny se vylouply dvě rakety. Ty sklonily čumáky a v malé výšce také zamířily
stejným směrem. Celá flotila strnula v šoku a jen bezmocně sledovala, co se to
děje. Imperiálním silám zbývalo na reakci skutečně jen několik vteřin. A aby to
neměly jednoduché, pokročilá čidla hlásila v kónických přídích střel radioaktivní
materiály. Nejjednodušším řešením by bylo rakety sestřelit, co ale v takovém
případě udělá nukleární nálož? Zbývalo jediné - ke každé raketě vystartovala
dvojice Vos a jedna Včela. Vosy klepety uchopily raketu, které vzápětí Včela
ustřelila raketový motor. Plamenné cákance okamžitě zhasly, jak Vosy prudce
vzlétly do výšky. Během chvilky bylo po všem. Ve výšce vzplanula dvě nová slunce.
Neobešlo se to bez obětí. Jedna Vosa se vypařila i s posádkou, když se klepeta
zasekla do trupu střely a nešla uvolnit, další Vosa měla natavený pravý bok, ztěžka
se potácela, jak stěží vyrovnávala pád.

Zbytek letounů také nezahálel. Zbylá Vosa s trojicí Včel odlétly na místa odpalu
raket. Prakticky okamžitě našly dvojici ponorek, díky zprůhledněnému moři to bylo
až směšně snadné. První ponorku zničila částicovou zbraní Vosa, druhá ponorka se
pokoušela o únik do hlubin. Včely sice neměly takové zbraně jako Vosa, ale i lehčí
lasery ponorku zasahovaly. Nedokázaly ji zničit, tak ji alespoň očesaly o lodní
šrouby a kormidla. Pravděpodobně poškodily i trup, protože se ponorka bezmocně
převalovala v malé hloubce. Operaci dokončila Vosa, přilétající od první ponorky.
Dva záblesky dorazily ponorku, ke dnu padaly akorát trosky. Zbylé Včely zatím
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likvidovaly pokusy vzbouřených plavidel zaútočit jak na Imperium, tak i na své
bývalé spolubojovníky. Do toho všeho řval velitel flotily do vysílačky rozkazy,
zakazující všem lodím útočit na Imperiální síly. Vzápětí se obracel na Imperium
a nabízel místo na jakékoliv letadlové lodi pro poškozenou Vosu včetně přátelského
přivítání, protože Imperium zase jednou ukázalo lidskost, když rakety s nukleární
hlavicí nesestřelilo uprostřed flotily. Vzápětí téměř totéž zopakoval do palubního
rozhlasu. Zdůraznil, že s Imperiem nejsou ve válečném stavu, takže jakýkoliv útok
n a vážené hosty se bude považovat jako pokus o vraždu. A dodal, že něčeho
takového by byl schopen jen naprostý idiot, protože dvojitý nukleární výbuch v malé
výšce by zlikvidoval celou flotilu, tak ať si laskavě každý uvědomí, kdo mu život
zachránil a kdo ohrozil.

Imperium nabídku místa na přistání přijalo a tak poškozená Vosa kymácivým
letem zamířila k bližší letadlové lodi. Její námořníci dělali místo na palubě,
přebytečná letadla byla odesílána výtahy do hangárů v podpalubí. Na palubu se
vyrojilo protipožární družstvo s výstrojí. Naštěstí ho nebylo zapotřebí, Vosa
sestupovala tak, že se s palubou setkala v nulové rychlosti. Všichni, kdo očekávali
plechový rachot, jak byli zvyklí při nepovedeném přistání klasických letadel, byli
nyní zklamáni. Vzápětí na palubu dosedly zbylé letouny Imperia, stejně lehce jako
peříčko. Na palubu se vyrojili námořníci, stavěli se do pozoru a dělali špalír pro
velitele letadlové lodi a flotily. Ten se rozhlédl, zamračil se a cosi řekl
k pobočníkovi. Ten se zahleděl patřičným směrem, načež urychleně odešel. Stála
tam jednotka americké vojenské policie se puškami v pohotovosti v rukách. Chvilka
dohadování, pak dva členové vojenské policie, obtíženi zbraněmi ostatních,
odklusali je uložit do zbrojnice. Pobočník si stoupl na špičky, čímž jeho výška
přesáhla dva metry a viděl přes všechny ostatní. Pozorně se rozhlédl a když
nezpozoroval nic nepatřičného, pokývl k veliteli. Ten pokračoval k letounům, za ním
se zvědavě tísnili jeho důstojníci. Také bylo na co zírat. Vzhled letounů naprosto
neodpovídal tomu, co si člověk představí pod názvem letadlo. Letouny vypadaly
jako vrtulník zkřížený s vážkou. Představte si ruský útočný vrtulník Ka-52 "Alligator".
Odeberte mu dvojitou nosnou vrtuli, zvětšete zbraňové konzole a okna nahraďte
kulovitými, mírně vystouplými. Namísto konce ocasu a směrovky dejte
vroubkovanou směrovatelnou tlustou trubku částicové zbraně. V místě, kde má
vážka první pár nohou umístěte úchopová klepeta a hned za ně přistávací zařízení
ve tvaru Z, které se pomocí kloubů mohlo polohovat. To vše vysoké čtyři, široké tři
a dlouhé šest metrů. Pokud máte dobrou představivost, vidíte Imperiální bitevní
stroj Vosa. Včela vypadala podobně, akorát neměla klepeta, částicovou zbraň
nahradil výkonný laser a byla celkově o metr menší. Ovšem největší překvapení
posádku teprve čekalo.

Když se velitel flotily zastavil kus od od letounů, začaly se otevírat i Imperiální
stroje. Přistávací zařízení snížilo výšku trupu nad palubou a pak se prostě vyklopil
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kus stěny tak, že vytvořil lávku z trupu na palubu. U poškozené Vosy se to neobešlo
bez značného skřípění, i ta lávka byla nakřivo. Z každé Vosy vystoupili tři muži, ze
Včel po jednom. Hned poté se lávky opětovně zaklopily do trupu. Mnohý
z přihlížejících zalapal po dechu. Z mužů, kteří vystoupili z Vos se jeden z každé
posádky odlišoval. Jednak byl téměř nahý až na naprosto zanedbatelný kus textilu
přes bedra, jednak byl naprosto holý - bez vlasů, vousů a jiného tělesného
ochlupení. Navíc byl oproti ostatním hodně malý, žádný nepřesahoval sto šedesát
centimetrů. Ostatní byli oblečeni téměř normálně do elastických kombinéz tělové
barvy. Jediné, co je odlišovalo, bylo označení na levé horní straně předku
kombinézy. Za všeho nejvíce připomínalo barevný čárový kód. Osoba
s nejbarevnějším kódem předstoupil před velitele flotily a s úsměvem zasalutovala.
Velitel vytřeštil oči, protože před ním stála žena. Nakrátko ostříhaná na chlapecký
účes. Kapitán na chvilku vypadl z role hostitele, urychleně se však vzpamatoval:

„Dobrý den, vítám vás na palubě letadlové lodi. Hned zkraje děkuji za záchranu
života nejen mého, ale všech ve flotile včetně vás. To, co nám provedlo naše
vlastní velení nemá obdoby, bohužel nevím, jak tomu nadále zabránit. Vždy se
najde nějaký fanatik. Pouze doufám, že takový není na mojí lo-“

Kapitánův projev přerval výstřel. Jeho zástupce stál ještě u vojenských policistů,
již ne uvolněně, ale ve střelecké pozici a mířil kamsi nahoru. Všichni se tam podívali
a viděli jednoho příslušníka vojenské policie, jak pomalu sklouzává po ocelové
stěně, zanechávajíc za sebou krvavou šmouhu. Pak přes zábradlí přepadla puška
s dalekohledem a hluše cvakla při dopadu na palubu. Všechny oči se otočily zpět ke
hloučku vojenských policistů. Ti se tvářili značně rozpačitě a měli pro jistotu
zvednuté ruce dlaněmi dopředu. Jeden z námořníků zvedl pušku a nesl ji
kapitánovi. Tři kroky od něj se však zarazil, jako by vrazil do něčeho průhledného,
co ho ale nechtělo pustit dál. Velitelka udělala drobný posunek a to něco průhledné
zmizelo, až námořník zavrávoral. Proto raději šel dále s rukou napřaženou kupředu,
aby na něco zase nenarazil. U kapitána se zastavil a podával mu pušku pažbou
napřed. Kapitán si ji prohlížel a vrtěl u toho hlavou. Pak zamával na svého
zástupce, ať se k němu připojí, potom se otočil zpět k hostům, kteří se ani nehnuli:

„Tak se jeden fanatik našel, doufám, že jich není víc. Koukám ale, že se
dokážete ochránit sami, proto jste tak klidní.“

Velitelka se usmála:
„Vy jste byl také pod ochranou. Jen doufám, že vám to nesnížilo autoritu.“
Mezitím dorazil kapitánův pobočník a na něho se kapitán obrátil, jestli neví, co

je to za zbraň. Pobočník se zachmuřil a pronesl:
„Tady někdo kuje pikle. Tohle je jedna z nejlepších ruských odstřelovacích

pušek, nazývá se SVD podle zkratky ruského názvu, ale odborníci ji znají pod
jménem Dragunov.“

Kapitán vypadal zaraženě:
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„Co dělá ruská odstřelovací puška na americké lodi? To se mi nelíbí!“
Pobočník jen souhlasně přikývl:
„Jak jsem říkal, někdo kuje pikle. Představte si občana Impéria zastřeleného

ruskou zbraní, ty kulky jsou dost typický. To je jedno, že je to na americké lodi.
Určitě by jisté kruhy spustily povyk, že se do flotily vloudil ruský špion a zastřelil
občana Imperia v okamžiku, kdy byla na spadnutí dohoda mezi Imperiem a USA. No
nic, překazili jsme to.“

Kapitán se obrátil k hostům a prohlásil:
„Toto je, prosím, můj pobočník Stephen. Skromnost sama. Výtečný střelec

a znalec zbraní. Brilantní mysl... Nečervenej se, je to pravda. Měl nakročeno
k báječné kariéře, místo toho málem skončil ve vězení. Jenom proto, že se neuctivě
vyjádřil o mé dceři.“

Teď pro změnu zírala velitelka:
„Ehm, teď nechápu. Když je to takový zloduch, jak to, že vám dělá pobočníka?“
„Je to trochu nechutná historie. V kostce, odmítl ji, když se mu vnucovala, tak

ho zažalovala za sexuální obtěžování. Tuto zprávu jsem musel vypáčit z jeho sestry,
která dělal ošetřovatelku mé druhé manželce, vypadala dost nešťastně. A jelikož je
dcera z prvního manželství stejná mrcha jako její matka, zvedl jsem telefon
a zavolal jim, že budu svědčit pro chlapcův prospěch a budu velmi podrobně líčit
všechny podrazy, které provedly, včetně podvodů, nevěry a drog. Žaloba byla
stažena snad ještě dřív, než jsem položil telefon. Problém byl, že Stephena mezitím
vyhodili z WestPointu, protože dcera uhranula asistenta ze studijního oddělení a ten
sepsal na Stephena naprosto negativní posudek. A jelikož k vyhození dojde ihned,
ale očištění paradoxně trvá velmi dlouho, dělá mi Stephen zatím pobočníka.“

Kapitán se na chvilku zahleděl do neurčita jako při špatné vzpomínce, pak
dodal:

„No, nebudeme tady stát na sluníčku. V důstojnické jídelně je připraveno
pohoštění, přesunul bych se tam.“

Po odsouhlasení návštěvou se otočil a vedl skupinku do nitra lodi. V jídelně byl
nachystán švédský stůl s občerstvením, většina si posloužila nějakým jídlem, jen ti
malí skoro nazí pili jen čistou balenou vodu, a i tu bez bublinek. Také se na to
kapitán hned zeptal, když si s velitelkou sedli do křesílek u okna:

„... pokud to není tajemství, samozřejmě.“
Velitelka se usmála a začala vysvětlovat:
„To je jedna z nových technologií. Podívejte se na normálního pilota. Ten něco

vidí, vjem putuje do mozku, kde je vyhodnocen. Mozek pak přes nervovou síť pošle
příkaz svalu, ten poslušně pohne rukou a ta vychýlí knipl o požadovaný kus. Impuls
od kniplu jde do palubního počítače, který nastaví směrovky a výškovky. To vše trvá
nějaký čas. Našim vědcům se podařilo tuto signálovou cestu podstatně zkrátit
vynecháním akce svalu a kniplu. Ti mladí kluci jsou piloti, v každé Včele je jeden,
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ve Vose dva, protože ta je na obsluhu náročnější. Takový pilot leží v sarkofágu
v kapalině, která se co nejvíc podobá buněčné tekutině. Je oblečen v apartní síťové
kombinéze s mnoha senzory zachycující akce těla a mysli. Tyto reakce jdou přímo
do palubního počítače, takže pilot prakticky řídí letoun svou myslí. Samozřejmě,
nemůže to dělat každý, musí odpovídat nějakým standardům a projít náročným
výcvikem. Přesto je doba aktivní služby pilota pouze jeden rok, pak přechází na
nějakou psychicky nenáročnou práci. A také, ještě bych málem zapomněla, tělo je
v kapalině podstatně méně ohrožované různými zrychleními, zvláště když dýchá tu
kapalinu, která je speciálně kvůli tomu neustále přesycována kyslíkem.“

Kapitán jen zíral. Přesto se zmohl na otázku:
„Takže v každém stroji zůstal jen pilot? Nenudí se, je tam utopený a sám?“
Velitelka se zářivě usmála:
„Aby to bylo přesné, jsou tam dva. Pilot a palubní počítač. Jsou jako dvě mysli

v jednom těle. Baví se spolu, ale hlavně spolupracují. Palubní počítač je
mnohonásobně jištěný, podle tvůrců dosahuje složitosti lidského mozku.“

Kapitán jen kroutil hlavou:
„Tak jsem si málem uřízl ostudu, chtěl jsem se pochlubit počítačem, který má na

starosti celou loď, ale ten zabírá místo jako jeden ten větší letoun... Co je?“
To už bylo na Stephena, který se u nich zastavil a vypadal poněkud rozpačitě.

Na otázku odpověděl:
„Ehm, asi tak. Před vaší kajutou na vás čeká menší delegace, chtějí s vámi něco

důležitého probrat. A pokud by... Slečna velitelka? Ano, děkuji. Slečna velitelka byla
tak laskavá a připojila se také, byli by rádi. Mám zároveň jejich ujištění, že nejde
o nic násilného a podle toho, jak je znám, se jim dá věřit.“

Velitelka vyskočila jako srnka, kapitán ještě chvilku přemýšlel, pak pokrčil
rameny a povstal také. Galantně nabídl velitelce rámě a společně odkráčeli.
Velitelka se při odchodu na chvilku zastavila u jednoho člena svých posádek
a v tichosti mu řekla několik vět.

Nebudu popisovat hodiny jednání, ve které se původně krátké setkání zvrhlo,
přítomnost mnoha kapitánů z celé flotily, vypitých litrech kávy, koly a dalších
nápojů, večeře, půlnočního oběda a nakonec i snídaně. V to patřila
i několikanásobná návštěva velitelky ve své Vose a její konzultace s Imperiem.
Nakonec bylo dosaženo jistého výsledku. Kapitán s velitelkou se odebrali na letovou
palubu, tam se opřeli o zábradlí a čekali. Nikterak dlouho, během půl hodiny přiletěl
menší bráška vládního speciálu, který kdysi vyvolal v Německu takový rozruch.
Z něho vystoupil hlouček, muži většinou v uniformě nebo obleku, ženy ve
společenských róbách. Velitelka je kapitánovi jmenovitě představila, načež se celý
hlouček odebral do lodní zasedačky. Přihlížející námořníci se po odchodu shlukli
a dohadovali se, co to asi znamená. Většina byla toho mínění, že je to dobré,
k vyhlašování války se obvykle neberou dámy v róbách. Výsledná dohoda přesto
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mnohým vyrazila dech.
Ze všeho nejdříve bylo nutno vykonat nějaké přípravy. Během dalších hodin

přiletěl další dvojník imperiálního vládního stroje. Hlouček se rozdělil, přidal se
velitel flotily spolu s kapitánem druhé letadlové lodě a pár kapitánů doprovodných
plavidel. Spolu s dalším vládním strojem přiletěla letka devíti Vos, která měla oba
stroje doprovázet na další cestě. Cílem cesty byl Washington, D.C., respektive
prezident USA. Až skoro k pobřeží USA probíhal let naprosto bez problémů.
Imperiální stroje zastavily kus od města Virginia Beach, přesně na hranici dvanácti
mil pobřežních vod. Tam také vypnuly svou elektronickou neviditelnost, která je
chránila před nepříjemnými překvapeními během letu. Pro operátory radarů
amerického řízení letového provozu to bylo překvapení, ale podstatně větší šok
zažili vojáci. Náhle, z ničeho nic, stojí prakticky u břehu USA skupinka nepřátel!
Rozeřvaly se sirény, na velitelských stanovištích se rozdrnčely telefony, piloti
hlídkujících letadel dostali vynadáno, že nesledují okolí, prostě vypukl zmatek. Do
vzduchu vzlétly další letecké hlídky, ale ty mohly vždy jen prolétnout okolo nehybně
se vznášejících letounů. Prezidentská ochranka vtrhla do prezidentské ložnice, bez
ohledu na to, že prezident právě plní své manželské povinnosti, ho stáhli
z manželky i postele a urychleně odváděli do krytu, vždyť jsou ta letadla Imperiální
a tudíž nepřátelská! A jsou jen dvě stě padesát kilometrů daleko! Druhá skupina se
podobně starala o jeho manželku, která se celá chvěla v šoku po přerušeném
orgazmu.

Rozruch utichal, hlídky hlásily, že se jedná o Imperiální stroje, mírumilovně se
vznášející dvanáct mil od pobřeží Spojených států, na hranici pobřežních vod.
Zmatek hlasů v radiovém vysílání také postupně umlkal, takže se konečně mohlo
ozvat Imperium. Radista v Bílém domě, pozorně naslouchající na frekvenci
přidělené pouze prezidentovi, vytřeštil oči a začal na sebe gesty upozorňovat.
Přiběhl k němu velící důstojník a radista zapnul hlasitý příposlech:

„Jménem Imperia. Žádáme o setkání s prezidentem USA. Až budete připraveni
k rozhovoru, ozvěte se na tomto kanále. Pozor, toto je automatická smyčka, hlášení
se bude opakovat každých třicet sekund.“

Velitel vytáhl z kapsy vysílačku, přeladil na kanál 99 a přistrčil vysílačku
k reproduktoru. Trvalo to tři opakování, než se z vysílačky ozval hlas:

„Nic nepodnikejte, za chvíli jsme tam.“
Trvalo to ještě chvíli, jak si informace razila cestu velitelskou posloupností až

k samotnému prezidentovi. Ten se jen nevesele usmál a že půjdou do spojařské
místnosti, ať není ten hovor bez prostředníků. Na místě si nechal ukázat, jak se
s tím krámem zachází a pak se pohodlně usadil a začal:

„Tady je prezident USA. Slyší mě tam někdo?“
Vysílání ze smyčky bylo okamžitě přerušeno a ozval se mužský hlas:
„Tady Imperium, jsem zmocněn mluvit jeho jménem. Mluvím osobně
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s prezidentem?“
„Ano, s prezidentem mluvíte? A hned se zeptám já vás: Proč bych se měl s vámi

setkávat?“
Odpověď vyrazila dech všem v místnosti:
„Protože z mnou pluje flotila dvou letadlových lodí s příslušným doprovodem.

Všichni planou touhou po pomstě na tom, kdo nad jejich flotilu nechal vypálit dvě
rakety s nukleárními hlavicemi, čímž by ji zničil, nebýt pomoci od domnělého
nepřítele. Flotila má dost zbraní a munice, aby proměnila Washington v dýmající
jámu, pomalu se plnící vodou z Potomacu.“

Prezident zbledl a zařval na generály:
„Informační embargo, rychle.“
Zapomněl přitom, že je stále zapnutý mikrofon. Uvědomil si to až v okamžiku,

kdy hlas z reproduktoru řekl:
„Informační embargo vám nepomůže. My tady nemáme ty vaše šifrovací

hejblata, takže vysíláme přímou řečí. Dle měření nejste jediní, kdo jsou na tomto
kanále pověšení, tipl bych si na všechny redakce a zpravodajství. Navíc, na kanále
aktuálních zpráv Imperiálního zpravodajství už několik hodin běží přímý přenos
událostí okolo takzvaného Incidentu Corvo, takže i tento rozhovor. My totiž
nemáme co skrývat...“

Chvilku předtím se technikovi podařilo naladit na televizi Imperiální
zpravodajství, takže poslední slova byla slyšet dvojmo, jak z reproduktoru hlasitého
příposlechu, tak i z televize. Prezident i ostatní vytřeštili oči. Taková nehoráznost!
Prezident odevzdaně složil hlavu do dlaní a potichu si k sobě zamumlal:

„Bože, zač mě trestáš? Proč právě já?“
Nelítostný hlas z reproduktoru měl i na tohle odpověď:
„Jste nejvyšší velitel armády, takže máte logicky i největší odpovědnost!“
Miliony posluchačů na celém světě souhlasně přikývly.
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Texaská republika
Americké televizní zpravodajství ihned uvádělo vše na pravou míru:

Impérium vyhrožuje Americe!
Z hlavního města Imperia bude kráter!

Imperium atomovým úderem zničilo americkou flotilu!
I z těchto důvodů trvalo Imperium na tom, že Bílý dům vydá oficiální prohlášení

a to bude ho publikovat na titulních stranách novin tak, že žádná jiná zpráva tam
nebude. Setkání se nakonec uskutečnilo, byť poněkud netradičně. První místo
navrhl prezident, totiž Pentagon a proti odposlechům chráněný konferenční sál.
Zástupce Imperia odpověděl, že se Imperium odposlechů nebojí, spíše se bojí, aby
hosté někam nezabloudili nebo nebyli zablouděni. A jestli prezident přijme návrh,
že by jeho manželka ve funkci První dámy navštívila jako první američanka
Imperiální vládní speciál. Doprovod dětí je vítán. Prezident chvilku přemýšlel, pak
se zeptal, kde je háček. Odpověď ho nepotěšila: Návštěva První dámy s dětmi se
může neočekávaně protáhnout do té doby, dokud se nevrátí všichni imperiální
vyjednavači. Nakonec se dohodli na městském letišti města Ocean City, na jižním
konci západní dráhy je pěkný koutek. Je to sice americké území, ale na pěkném
přehledném místě.

Jednání by netrvalo tak dlouho, nebýt nutnosti konzultovat každý prezidentův
výrok s týmem civilních i vojenských poradců. Prakticky šlo o dvě věci. Nebýt
zásahu Imperia by z flotily zbyly přinejlepším nějaké žalostné radioaktivní zbytky,
takže flotila se již nepovažuje za součást amerického námořnictva. Odmítá
Americkou doktrínu prosazování demokracie silou, hlavně v klidných oblastech. Nyní
rozvažuje nad svým statusem. Portugalská část Imperia nabídla flotile možnost
vybudování základny na ostrově Ilha das Flores, což je součást Azorských ostrovů.
S tím ovšem souvisí druhý problém, což je ochrana rodinných příslušníků posádek
lodí ve flotile. Rodinám nesmí být bráněno setkat se, ale velitel flotily se obává
možných restrikcí ze strany armády USA, která bude nesmyslně trvat na tom, že
posádka lodí ve flotile jsou dezertéři, ač byl podniknut pokus o likvidaci flotily.
Vedlejší ztráty se tomu říká. Ano, díky za připomínku. Lidé nesouhlasící s nynějším
stavem flotily a kteří se chtějí vrátit do USA tam budou přepraveni, ještě se neví,
jestli bude stačit Airbus 380 nebo Airbus 320. Jak zaplatit za lodě a výcvik posádek?
Flotilu jste si zničili dvojitým nukleárním výbuchem! My jsme se pak vrátili do
okamžiku útoku a flotilu jsme ochránili, což nic nezmění na faktu, že vy jste si flotilu
zničili. Co že nejde? Už několik vědců o cestách časem teoreticky uvažovalo
a nezavrhlo je. Ano, umíme. Sice jen pár minut, ale stačí to. Takže to shrňme.
Základní premisa zní, že jste si flotilu zničili, takže už není součástí vaší armády.
Souhlas? No konečně. Flotilu jsme nějak zachránili, ale posádky se již většinou
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nechtějí vracet do USA. Toto taky sedí? Jo, tak dál. Kdo se chce vrátit, toho
posadíme do letadla do USA. Rozhodnout se musí každý sám, do toho jim nikdo
mluvit nebude. Jaká zase dezerce? Vy si skutečně nepamatujete, na čem jsme před
pěti minutami shodli? Víte co? Já a pan prezident půjdeme na takovou malou
procházku pro ranveji, jen my sami, protože vy poradci do toho vnášíte jen zmatek.
No vidíte, i prezident to chápe, jen vy ne...

Teprve po procházce dospěly obě strany k nějakému konsenzu neboli
porozumění. Vyslanec Imperia si s prezidentem USA sedli do trávy, opřeli se
o letištní světlo a setrvali několik minut ve vážném rozhovoru. Nakonec vytáhl
prezident z kapsy rozečtenou knížku, vyškubl z předsádky prázdný list papíru a jal
se sepisovat body, na kterých se shodli. Na základě těchto bodů byla nakonec
sepsána dohoda, navzdory snahám mnoha poradců body nějak změnit či dokonce
je úplně smazat.

Sotva měl prezident nepříjemnost s flotilou a Imperiem z krku, odjel do
víkendového sídla amerických prezidentu v Camp Davidu, aby si pořádně odpočinul.
Nebylo mu to dopřáno. Hned druhý den ráno vypukla další krize. Starý guvernér
státu Texas odstoupil ze zdravotních důvodů, pročež se konaly nové guvernérské
volby. Volby proběhly za nezájmu médií, řešících zrovna střet americké flotily
s Imperiem. Tak se stalo, že se prvotní informace objevily až při nástupní řeči
nového guvernéra. Ta působila jako granát hozený v lepším případě do kurníku,
v horším případě do žumpy, záviselo to na pozorovateli. V řeči guvernér slíbil
všeobecné lidové hlasování o setrvání státu Texas ve Spojených státech
severoamerických. Pak začaly na povrch vyplouvat nové skutečnosti. Nový guvernér
byl dlouhodobým členem předsednictva strany usilující o samostatnost Texasu.
Hladina veřejného mínění, rozbouřená prokázaným pokusem Ameriky ukrást
Imperium vzácný nález, spolu s dohrou, do které byla zapletena potopená ponorka
a norská rybářská loď pirátsky přepadená námořnictvem USA, se tentokráte
uklidňovala velmi dlouho. Samozřejmě, strana usilující o samostatnost toho využila
ke své podpoře. Následná peripetie s Incidentem Corvo tomu dodala, zvláště když
se dodatečně zjistilo, že skoro třetina námořníků a techniků na letadlových lodích je
z Texasu. Ti samozřejmě nemlčeli, takže se veřejnost záhy dozvěděla o dalším
podrazu vlády a o téměř zázračné záchraně Imperiálními silami. Strana
samostatnosti na tom založila podporu svého kandidáta na guvernéra. Hlavní
slogan kampaně zněl: Opusťme USA, než nás zatáhnou do maléru a slib uskutečnit
lidové hlasování na to téma.

Také se rozebírala historie. Jako jediný stát vstoupil Texas do Unie dobrovolně,
na základě smlouvy z roku 1846 mezi Unií/USA a Texasem. Na základě této
smlouvy může mimo jiné věšet svoji vlajku na stejné výškové úrovni se státní
vlajkou USA. Hospodářství Texasu je jedním z nejrychleji rostoucích v celých
Spojených státech. Ekonomika státu, měřena objemem vytvořeného HDP, je
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patnáctá největší ekonomika světa. Spolu s tím je to další bod pro podporu Strany
samostatnosti. Co je Texasu platná výkonná ekonomika, když nám zisk sebere
federální vláda a z našich daní podporuje plážové povaleče na Floridě? Je to
samozřejmě pravda. Zároveň je v přístupové smlouvě zapsána možnost nechat
území rozpadnout na čtyři části, které mohou být samostatně připojeny k Unii.
Všichni právníci v Texasu se shodují ve výkladu, že to znamená možnost odchodu
Texasu z Unie. Jeden takový pokus o samostatnost vyústil v soudní přelíčení.
V procesu z roku 1869 Texas versus White se soudní senát vypořádal s právem
Texasu na odtržení poznámkou, že svým připojením k Unii vstoupil stát Texas do
nerozborného, nezrušitelného svazku, bez ohledu na to, co umožňuje přístupová
smlouva. K tomu dodává Strana samostatnosti, že USA mají plnou hubu práva států
na sebeurčení, ale jen pokud se to týká jiných než vlastních.

Již týden po svém zvolení dal nový guvernér příkaz svému státnímu aparátu
připravit všelidové hlasování o samostatnosti. Volební lístek by mohl vypadat třeba
takto:

1 Zůstat ve svazku s USA s riskovat, že federální vláda ve
Washingtonu zatáhne Texas do nějakých nepříjemností.

2 Odejít ze svazku s USA, zbavit se federálního rozpočtu, který jen
parazituje na Texaské ekonomice a začít žít jako svobodní lidé

Volič jen zakroužkuje požadované číslo. Samozřejmě, hlasovat mohou jen lidé,
kteří jsou starší osmnácti let a mají trvalé bydliště ve státu Texas, a to minimálně
měsíc před hlasováním. Poslední opatření má zabránit zbytku Ameriky, aby se na
pár dní nastěhoval do Texasu a zničil svobodné hlasování. Termín byl nakonec
stanoven na datum vzdálené tři týdny a byl na to vyhrazen celý víkend, aby stihli
hlasovat i ti, kteří pracují v nepřetržitých provozech.

V týdnu před termínem se začali sjíždět do Texasu demonstranti, kteří se vzali
do hlavy, že texaské hlasování je nedemokratické, rasistické a xenofobní. Jak
k tomu zjištění došli, nedokázali odpovědět, pouze papouškovali tuto naučenou
frázi. Po několika stupňujících se násilných střetech s policií se guvernér zdravě
naštval a povolal k udržení pořádku texaskou Národní gardu. Zároveň vyhlásil na
celém území státu Texas stanné právo, což je mimořádné opatření státní moci
v oblasti trestního práva, kdy se ve výjimečných případech (válka, občanské
nepokoje, živelní pohroma) omezí některá občanská práva s cílem odstrašit od
páchání některých zločinů, které jsou za dané situace vysoce společensky
nebezpečné a které se ve významné míře rozmáhají. Na demonstranty to působilo
jako červený hadr na býka a vytáhli do ulic větších měst Texasanům ukázat, co si
o tom myslí oni jako ti jediní správní demokraté. Se zlou se potázali, byli vyzbrojeni
na policii, ne na Národní gardu. Vazební věznice se utěšeně plnily takovým
tempem, že se vojáci začali rozhlížet po jiných lokalitách. Kdosi jim poradil
Alexandrův ostrov v horní části zálivu San Jacinto v Houstonu. Byla tam skládka
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odpadu, ta je již zrušená a ostrov rekultivován, takže by se tam mohlo dařit
i tomuto typu odpadu. Takže Houston byl vyřešen, podobně vznikaly internační
tábory na celém území. Někde to byl ostrov nebo přehrazený poloostrov na řece
Colorado, někde majitelé nabídli nepoužívaný kamenolom, ten měl výhodu šest
metrů vysokých kolmých skalních stěn s jediným přístupem.

Samotné hlasování proběhlo bez větších incidentů díky tomu, že Národní garda
obsadila nádraží a letiště a nevhodné osoby odmítla vpustit do státu Texas.
Autobusoví a vlakoví dopravci i aerolinie vzorně s Gardou spolupracovaly a občas se
připojovaly k žalobám za zničený majetek. Sčítání hlasovacích lístků prováděly
postupně tři sčítací komise, kde se výsledky lišily se lístky přepočítávaly. Konečné
výsledky nebyly až takovým překvapením. Po nájezdu těch jediných pravých
demokratů ze zbytku USA se podpora samostatnosti přehoupla přes osmdesát
procent.

Teď ovšem nastávala ta chvíle, kdy se postaví trpaslík proti obrovi, Texas proti
zbytku Unie. Ta nebude chtít pustit ze spárů slepici, která snáší zlatá vejce.
Guvernér sestavil štáb poradců, od právníků až po knihovníky. Udál se při tom jev
naprosto nevídaný - většina právníků odmítla honorář s tím, že pracují pro vlastní
dobro. Štáb se vrhl do práce, právníci přemýšleli, co s precedentem z roku 1869,
který Nejvyšší soud určitě připomene.

Angloamerický právní systém totiž přikládá v obecnému právu váhu precedentu
na základě toho, že by přece nebylo spravedlivé nakládat při různých příležitostech
s obdobnými fakty různě. Soubor precedentů se v angličtině nazývá common law
a je závazný pro budoucí rozhodnutí. V případech, kdy se účastníci sporu
nedohodnou na právní kvalifikaci, bude se soud řídit posledním precedenčním
rozhodnutím příslušného soudu. Pokud již byl podobný spor rozřešen v minulosti, je
soud povinen následovat logiku předchozího rozhodnutí.

Knihovníci se vrhli do depozitářů a hledal každou zmínku o podobných
případech. Sekretářky vařily kvanta kávy a vše se pomalu rozbíhalo. To se ovšem
nelíbilo federální vládě ve Washingtonu a jala se Texasu házet ani ne klacky jako
balvany pod nohy. Samozřejmě, že hned na začátku vytáhl ten největší kalibr -
precedentní rozhodnutí soudu z roku 1869.

Texas kontroval tím, že soud zcela ignoroval onu část přístupové smlouvy, která
pojednává o možnosti odchodu z Unie, takže rozsudek je vadný a nemůže být proto
brán jako precedent.

Washington: Rozsudek vadný není, svým připojením k Unii vstoupil stát Texas
do nerozborného, nezrušitelného svazku.

Texas: Stát Texas nemohl svým připojením k Unii vstoupit do nerozborného,
nezrušitelného svazku, v tom případě by ve smlouvě nemohla být klauzule
o rozdělitelnosti státu Texas na několik nezávislých oblastí. Pokud tam klauzule je
a není a ani nebylo ji možnost uskutečnit, pak je smlouva již od počátku neplatná
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a stát Texas nikdy nepřistoupil k Unii.
W: Unie je nedělitelná. To je poslední stanovisko.
T: To uvidíme před Nejvyšším soudem.
W: Ten musí soudit podle precedentu.
T: Nemusí, neboť precedent vytvořil soud nižší instance, v tom případe je to jen

doporučení.
W: Precedent je základem našeho práva, to skutečně chcete zlikvidovat?
T: Nic nechceme likvidovat, chceme se pouze domoci toho, na co máme právo.
W: Právo na opuštění Unie nemáte, Unie je nerozborná.
T: My také máme precedent, který ale podporuje naši myšlenku.
W: Žádný takový neexistuje, smiřte se s tím.
T: Náš precedent se nazývá Republika Kosovo. Vznikla odtržením od Srbska

a uznala ji řada států, USA mezi prvními. To vše v rámci Práva národů na
sebeurčení. Hlavním zastáncem této myšlenky byly Spojené státy americké
a americký prezident Woodrow Wilson, který ji jako součást svých Čtrnácti bodů
prosazoval při jednáních o Versailleské smlouvě. Toto právo budeme nyní aplikovat
na Texas. On už se někdo najde, kdo samostatnou Republiku Texas uzná...

Nyní byl čas na soudy se samozvanými demokraty, zatčenými v týdnu před
hlasováním. Jelikož trestná činnost probíhala za stanného práva, i soudní řízení
probíhalo před stanným soudem. Ten měl vcelku jednoduchou práci, podle zákona
muselo být celé řízení skončeno nejpozději do 72 hodin od té doby, kdy byl
obžalovaný postaven před soud, proti rozsudku nebylo odvolání přípustné
a případný trest smrti za zvláště nebezpečný čin měl být vykonán od tří do dvanácti
hodin po jeho vyhlášení. Teprve teď zatčení uvědomili, jakému nebezpečí se
vystavili. Jejich zoufalé prosby, adresované jak místním, tak federálním institucím
nenacházely ty správné uši. Sice se všude možně konaly demonstrace na podporu
proti nespravedlivě obviněným, ale kýžený efekt se nedostavoval. Dokonce od nich
dávali ruce pryč i demokratičtí senátoři, kteří je dříve veřejně podporovali. Poslední
nadějí byl čerstvě zvolený prezident, který s úspěchem prodloužil své funkční
období. Ten na to téma dokonce ohlásil veřejný projev, který ale působil jako
ledová sprcha. Prezident byl varován tajnými službami, že by nebylo vhodné
jakkoliv zkoušet ohrozit vymahatelnost práva, byť je to v tom zatraceném Texasu.
V projevu zněly věty jako Nutnost dodržovat náš právní řád, Osobní odpovědnost
jednotlivce, Bandy výtržníků a podobně. Na dotaz novinářky o možnosti abolice či
milosti prezident odpověděl:

„Abolici si schováván pro tu možnost, kdy bude texaský soud příliš tvrdý
a použije institut trestu smrti. Dát milost všem účastníkům by znamenalo popření
toho, co jsem řekl před chvílí o dodržování práva a osobní odpovědnosti jednotlivce.
Je na rozhodnutí každého, jestli se bude chovat slušně nebo jestli bude porušovat
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zákon, navíc v situaci, která si vyžádala zavedení stanného práva.“
Tímto proslovem si prezident vysloužil několik bodů k dobru, zvláště

u obyčejných občanů. Drobné plus získal i v Texasu, takže guvernér dal pokyn
nechávat si ty nejhorší případy na konec jako možnou páku na prezidenta. Normální
případy řešil stanný soud jednoduše. Viník dostal na vybranou: 5000 dolarů pokuty,
měsíc vězení nebo tři měsíce veřejně prospěšných prací, ve všech případech
s následným vyhoštěním ze státu Texas. Valná většina zaplatila pokutu, do vězení
šlo jen několik desítek osob, které se hrubě chovaly i v soudní síni. Několik stovek
nemělo na pokutu, tak pokorně přijali veřejně prospěšné práce. Ty měly
jednoduchou náplň, totiž uklízet nepořádek, který sami s ostatními samozvanými
demokraty napáchali.

Před soudem nakonec skončilo 109 osob obžalovaných z přímého útoku na
veřejného činitele, který měl za následek zranění takové osoby. Byla to zajímavá
skupina. Osm členů organizace ANTIFA, kterou nedávno zařadila CIA mezi
teroristické skupiny, mělo na pomoc sto členů černošské extremistické organizace
Black Lives Matter. Poslední obžalovaný, postarší běloch v obleku, se ukázal být
organizátorem této skupiny. Kdyby nic neprovedl, vyvázl by jen s peněžitým
trestem. Muž se však neovládl a na policistu, ležícího na zemi se zlomenou nohou,
hodil Molotovův koktejl, čímž policistovi způsobil rozsáhlé popáleniny. Soud proběhl
hromadně, všichni byli vinni jedním trestním činem. V čase vyhlášeného stanného
práva to automaticky znamenalo trest smrti. Jediné, co si obvinění mohli vybrat, byl
způsob - buď kulkou nebo provazem. Nic nepomáhaly slzy ani srdceryvné výkřiky,
zákon hovořil jasně. Dokonce i právníci, najatí k obhajobě těchto osob,
prohlašovali, že se tady nic nedá dělat, takže litujeme, toto musíme odmítnout.
Takže to nakonec zbylo na prezidentovi, který něco takového předvídal a v projevu
nastínil možnost abolice. Bohužel ho z toho vyvedl soudce nejvyššího soudu USA,
který prezidenta upozornil, že abolici nelze uplatnit u rozsudků vynesených stanným
soudem. Nezbývalo nic jiného, než přímé jednání mezi prezidentem
USA a texaským guvernérem, a to rychle, protože podle stanného práva musí být
rozsudek smrti vykonán do dvanácti hodin od rozsudku.

Narychlo byla zřízena telekonference, kde prezident seděl v Oválné pracovně,
snímala ho kamera a vysílala do celostátní sítě. To byl požadavek Texaského
guvernéra, aby později nevznikly nějaké pochybnosti o průběhu. Guvernér samotný
seděl ve své pracovně v Austinu, taktéž ho snímala kamera a vysílala obraz do téže
televizní sítě. Hned na začátku udělal texaský guvernér drobné usmiřovací gesto,
když pozdržel vyhlášení rozsudku na druhý den dopoledne, čímž dokonale zmátl
vládní tisk, který ho líčil jako krvelačnou bestii. Teď byl na tahu prezident, který
musel též nabídnout něco na oplátku, jinak by konference pravděpodobně skončila
dřív, než by pořádně začala. Na radu svého nejlepšího poradce, který na něco
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takového upozorňoval a nastínil možné další směry vývoje, prezident opatrně
připustil, že přístupová smlouva Texasu k Unii nebyla dopodrobna prozkoumána
z hlediska možného opuštění Unie a že by to byl dobrý základ pro další rozhovory.
Tak to postupovalo dále, oba krůček po krůčku ustupovali, až se shodli. Texaský
stanný soud nebude vyžadovat trest smrti, ale nějak potrestáni být musí. Převezme
si je americká justice a potrestá je sama. V okamžiku, kdy tato skupina opustí
Texas, stanné právo skončí a jednání může pokračovat dalším bodem, možnou
samostatností Texasu. Tak se i stalo. Samozřejmě, federální vláda nejdřív zkusila
podraz s pozváním guvernéra do Washingtonu. Z takto definovaného pozvání čišela
faleš na sto honů. Guvernér veřejně prohlásil, že jen idiot leze do pasti a navrhl
federální vládě jednání zástupců obou stran na nějakém neutrálním místě. Jako
ideální by se mu jevila Kuba, je to blízko a nikdo tam nemá přátele. Pouze by to
muselo být dost daleko od základny USA na Quantanamu. Vládci Kuby by jen uvítali
takové zviditelnění se a určitě by poskytli vhodné prostory. Návrh vyvolal ostrou
odmítavou reakci Washingtonu. Vypadalo to, že celá vláda dostala jen při tom
pomyšlení kopřivku s panickým záchvatem. Nakonec se obě strany shodly ni místě,
které je stejně daleko od hranic Texasu i USA. Městečko leží v Mexiku a jmenuje se
Nuevo Casas Grandes. Pyšní se dokonce vlastním letištěm, sice s jedinou asfaltovou
dráhou, ale dostatečně dlouhou pro menší trysková letadla.

Jednání málem vůbec nezačalo. Sbor náčelníků štábů, aniž by se s někým
poradil, rozhodl o místě a tématu letošního cvičení. Mělo se jednat o nácvik
osvobození amerického území obsazeného nepřítelem. Cvičení mělo probíhat mezi
městy Roswell v Novém Mexiku a Lubbock v Texasu. Texaská hranice
představovala onu pomyslnou hranici, obsazeným a osvobozovaným územím měl
být Texas. To vše vešlo ve známost hodinu před začátkem konference, kdy se obě
strany už chystaly zasednout za jednací stůl. Bylo tím značně poznamenáno
slavnostní zahájení, neboť zástupce Texasu místu pozdravného proslovu vyslovil
ultimátum:

„V okamžiku, kdy jakýkoliv ozbrojený voják, nepocházející z Texasu, překročí
hranici státu Texas, vyhlásí guvernér jednostranně samostatnost a zároveň stanné
právo, povolá Texaskou Národní gardu na obranu mladé Texaské republiky.
Zároveň bude volat o mezinárodní pomoc proti agresorovi, který nedodržuje dané
slovo. Pak už stačí počkat pár hodin, než pomoc dorazí. Pro upřesnění, najděte si,
jak se od Německa odtrhla Bavorská republika. Teď máte jeden den na vyjasnění
situace. Pokud bylo cvičení tohoto rozsahu vyhlášeno omylem, sejdeme se zde zítra
ráno. Pokud ne...“

Po těch slovech položil před protistranu papír s ultimátem a podpisy, otočil
a v čele Texaské delegace opustil jednací sál. I přes dveře byl slyšet hlas křičící do
telefonu:

„... no tak ho z té vany vytáhněte, jako prezidentská ochranka můžete, ne?
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Bože, co jste vy za idiota, dejte mi vašeho nadřízeného!“
Nakonec se někdo odhodlal vytáhnout prezidenta z vany, čímž začal den později

historiky označená jako Den děsu. Generálům dal hodinu času na to, aby se
dostavili do Oválné pracovny, pokud to nestihnou, ať už raději nejezdí a můžou si
hned hledat jiné zaměstnání. Totéž nechal vyřídit ministrovi obrany, ten byl
v letadle těsně před přistáním ve Washingtonu. Na ty, co se dostavili, řval takovým
způsobem, že se lidé shromáždění u plotu Jižního trávníku polekaně rozhlíželi,
odkud se ty pazvuky ozývají. Jeden z generálů to nevydržel a začal obhajovat sebe
i kolegy. To neměl dělat, vzteky fialový prezident přidal na hlase:

„... já tady řeším jednu krizi za druhou a vy to akorát zhoršujete! Kterého debila
napadlo takhle provokovat Imperium vysláním flotily k obsazení nějakého
zatraceného ostrova zrovna v okamžiku, kdy jsem s ním jednu krizi vyřešil. Když
jsem vyřešil i tohle, tak se pánům asi nezdálo mé jednání s Texasem a rozhodli se
to řešit po svém. Podělali jste, co mohli, zatím malý doutnající ohníček jste
podpořili notnou dávku benzinu. Teď musím ustoupit a nechat Texas jít, jinak
máme na krku občanskou válku.“

Ztěžka usedl do svého křesla, pak se otočil na ministra:
„Málo je držíš u huby, Pete. Do zítřka sepíšeš memorandum o práci ve Sboru

náčelníků štábů. Mám sto chutí ten domov senilních důchodců zrušit a nahradit
jiným útvarem. Asi to tak udělám, ty v memorandu navrhneš nový útvar.“

Pak se otočil ke ztichlým generálům:
„Pánové, tímto rozpouštím Sbor náčelníků štábů. Vy vlastnoručně sepíšete

rezignaci na své místo ze zdravotních důvodů. Máte na to termín dva dny. Během
zítřka, ještě před rezignací, zrušíte to nesmyslné cvičení. A pokud něco nesplníte,
pošlu vás před vojenský soud za neuposlechnutí rozkazu vrchního velitele. Nebudu
říkat na shledanou, skutečně už vás nechci vidět. Sbohem, můžete odejít.“

Pokud měli generálové něco proti, při pohledu na ozbrojené vojáky
pohotovostního pluku, hlídkující na chodbách Bílého domu, je to přešlo. Prezident
měl ještě nějaké připomínky k ministrovi obrany ohledně memoranda, pak si jen
povzdechl:

„Posaď se, Pete, musíme probrat, co si s armádou počneme. Nechali jsme si ji
přerůst přes hlavu. Poslední dobou se jí nedaří, na co sáhne, to podělá. Jestli za to
může neschopné vedení nebo už nemáme dobré vojáky. Ti se každopádně víc a víc
spoléhají na techniku, která je složitější a složitější. A dražší a víc poruchová... Do
výzkumu lijeme stovky miliard a přesto nejsme schopni nic vymyslet.“

Dveře se potichu otevřely a dovnitř vklouzl tajemník. Viditelně otřesený, obvykle
růžové tváře měl nyní šedivé. Třesoucí rukou podal prezidentovi list papíru.
Prezident ho převzal, přejel očima krátkou zprávu z dešifrovacího oddělení, zbledl
a bezmocně se sesul v křesle. Pak jen natáhl ruku s papírem k ministrovi. Ten si jej
prohlédl a také zbledl:
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Agent John Doe 3H/057/006, Juneau, Aljaška
Dnes přijel kanadský premiér s několika ministry na oficiální návštěvu. Jediný

bod programu byl o možné pomoci a spolupráci v případě vyhlášení samostatnosti
Aljašky. Mimo jiné padlo i rozhodnutí o jednání s Imperiem, Ruskem a Čínou.
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Rozpad...
Paradoxně díky do důsledků nedomyšlenému vpádu armády do Texaské

krize nemohl prezident USA udělat nic jiného, než umožnit Texasu odchod z Unie.
Jak sám v osobním telefonickém rozhovoru řekl předsedovi vyjednávací komise,
Povolte jim to, ale zkuste vyjednat co nejvíc ústupků. Komise tak musela
balancovat doslova na hraně, ale nutnost dopřát Texasu samostatnost jí notně
svazovala ruce. Otevřená nakonec zůstala jen otázka poměrné části amerického
zlatého pokladu, kdy se šéf komise jen tiše modlil, aby nikdo nevzpomněl aféru
s německým zlatem v USA. Jistě to bylo jen čirou náhodou, že jednání trvala přesně
tak dlouho, aby byly veškeré smlouvy podepsány čtvrtého července. Ironií osudu
tak USA slaví čtvrtý červenec jako státní svátek oslavující přijetí Deklarace
nezávislosti Spojených států Druhým kontinentálním kongresem. Touto deklarací
Spojené státy uplatnily svou nezávislost na Velké Británii. Totéž datum slaví Texas
jako státní svátek oslavující podepsání dohody o odchodu Texasu z Unie
Severoamerických států.

V řadě krizí, řešených vládou USA byla nyní Aljaška. Do hlavního města státu
Aljaška, Juneau, přijel neoficiálně šéf protokolu Bílého domu, aby domluvil oficiální
návštěvu prezidenta. To byla oficiální, krycí část. V jeho doprovodu se nacházelo
mnoho osob s příbuzenskými nebo přátelskými vztahy k místním osobnostem. Jejich
hlavní posláním bylo shromáždit informaci o možném vyhlášení samostatnosti.
Všichni měli přísně zakázáno jakkoliv do dění zasahovat, měli pouze sbírat
informace, které potom vyhodnotí příslušní odborníci. Štáb prezidentových poradců
také značně prořídl, prezident měl ještě v čerstvé paměti jednání se zástupci
Imperia na městském letišti města Ocean City, kdy se poradci nedokázali domluvit
ani navzájem a hravě zapomínali na věci dohodnuté před pár minutami. Nyní měl
prezident štáb skutečných odborníků v hlavních oborech činnosti, další mohli být
kooptování třeba jen na týden. Ti si převzali informace od členů delegace, přizvali
několik lidí z personalistiky a životního prostředí a již třetí den měl prezident na
stole podrobnou zprávu. V kostce šlo o chování amerických firem, které na Aljašce
dobývaly ropu, zemní plyn a podobně. Její majitel nebo skupina akcionářů seděla
pěkně v teple a pohodlí v některém městě USA, pokud možno co nejdál od Aljašky.
Hlavní byl zisk, na problémy se šéfové soustředili, až když nebylo hnutí. Za jakých
podmínek lidé na Aljašce pracují, to nezajímalo nikoho z vedení. Ohrožení životního
prostředí je zajímalo asi tolik, jako prošlý televizní program. Jistě, přispívali do
fondu Obnovy, ale jen nějaký základ, co nejméně, přece kvůli něčemu takovému
nebudou krátit zisk. Že osmdesát procent zdrojů pitné vody je bezprostředně
ohroženo kontaminací, za to oni snad nemůžou, ať si postižení vykopou studnu
o kus dál. V září roku 2002 na Sumitu v Johannesburgu sice USA podepsala
a ratifikovala Dohodu o biodiverzitě, nic se ale nezměnilo.
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Prezident nad zprávou dlouho seděl, nakonec si nechal zavolat ministry
průmyslu, obchodu a životního prostředí. Seznámil je se zprávou, přihodil k tomu,
jak a proč byla získána a přikázal jim vypracovat strategii, jak postupovat, aby se
životní prostředí na Aljašce změnilo k lepšímu. Přednost budou mít akční řešení
před svoláváním konferencí. Pak zavolal osobního tajemníka a přikázal mu přeházet
program tak, aby měl prezident alespoň dva dny nepřerušovaného volna a mohl si
jet spravit náladu lenošením v přírodním prostředí Camp Davidu.

Kormorán v ropě po havárii tankeru Exxon Valdez
Výsledný elaborát ministrů se nakonec podařilo sestavit a dostal jméno Nutné

dodržování Zásad trvale udržitelného rozvoje. V kostce jde to, že takový rozvoj
naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost naplňovat je
i generacím budoucím. V to patří též ochrana životního prostředí, zvláště
v rizikových oblastech. To jsou oblasti, kde i menší průmyslová havárie má vlivem
prostředí katastrofální dopad. Například, tanker Exxon Valdez ztroskotal 24. března
1989 okolo půlnoci na pobřeží Aljašky v zálivu prince Williama s plným nákladem
ropy. Při katastrofě uniklo do moře přes 40 tisíc tun ropy. Arktické pobřeží je
mnohem více náchylné k poškození, zvláště když ropa mrazem ztuhne. Přitom
vytvoří neprodyšný obal na všem v dosahu. Také přírodní rozklad tohoto stavu trvá
mnohonásobně pomaleji než například v Mexickém zálivu. Z toho všeho vyplynuly
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nové požadavky na obnovu životního prostředí poškozeného lidskou činností. Vše
projde schvalovacím postupem přes obě komory Kongresu, načež bude zahrnuto do
stávajících zákonů. Prezident v televizním vystoupení prohlásil projednávání tohoto
souboru zákonů za veřejný zájem, čímž mu dal svoji podporu. V dalším proslovu
zdůraznil, že v čistém životním prostředí bude méně civilizačních chorob, bude
méně úmrtí a také další generace budou vděčné za to, že mají co dýchat, jíst a pít.

Samozřejmě, nikdo se neodvážil prezidentovi přímo odporovat, ale v zákulisí to
vřelo. Lobbisté se věšeli na senátory, barvitě poukazovali na krach amerických
podniků a tím pádem miliony lidí bez práce, pokud ten zákon projde. Když se jeden
takový nalepil na předsedu Senátu, horní komory Kongresu, sneslo se na jeho hlavu
hromobití, které neočekával. Předseda byl v mládí zaníceným členem Mladých
ochránců přírody a přece jen to na něm zanechalo stopy. Při rozpravě o nových
zákonech nechal promítat jednu ikonickou fotografii, pořízenou po havárii tankeru
Exxon Valdez, kormorána obaleného vrstvou ropy a sedící prakticky v ropě, která je
široko daleko od něj. Pro odpůrce a různé kecaly měl nachystán malý dětský
nafukovací bazének, naplněný do poloviny ledovou směsí ropy a vody. Zvláště
urputným stěžovatelům říkal, ať si sednou do toho bazénku, aby věděli, jak se cítí
ten kormorán. Nutno říci, že i takoví se našli, ale jejich prohlášení bývala velice
krátká. Toho se hned chytili různí extrémisté z ekologických organizací a na takové
politiky a lobbisty sem tam z nebe spadl balónek naplněný surovou ropou.

Na druhé straně Atlantiku, v Imperiu, pomalu probublávaly na povrch problémy.
Imperium ovládlo prakticky celou Evropu mimo Island, některé balkánské státy
a Vatikán. Islanďané usoudili, že by v Imperiu jako národ zanikli. Vatikán si postavil
hlavu, že je hlavním městem katolíků a proto musí být nezávislý. Co se týče
balkánských států, do Imperia nebyly zvány ty poněkud zaostalejší a hlavně
muslimské. Imperium mělo dost starostí se členy prastaré migrační vlny ze
severozápadní Indie. Ti se podle usídlení v Evropě nazývají v Čechách Cikáni, různě
jinde Sintové, Manušové či Kalé. Od prvního cikánského kongresu se doporučuje
používat zastřešující jméno Rom. Už od samého začátku to byli kočovníci. Postupem
doby převládl názor, že kočovní Cikáni jsou oškliví, oddávají se nicnedělání, žijí
z krádeží, táboří na polích, žebrají a nemají vlast. Cikáni tak byli v Evropě stále více
vnímáni jako cizí, nebezpeční a nepočestní, což vedlo k tomu, že se maximálně
distancovali od usedlých obyvatel. Většina evropských států je nutila usadit se nebo
odejít. Tak všelijak přežívali, až moderní doba vymyslela sociální stát, který chtěl
podporovat ty, kteří se o sebe nestarali čí starat nemohli či nechtěli. Navíc se
objevilo nové slovo rasista, což bylo označení pro člověka, který neměl rád lidi jiné
rasy. A jako každá dobrá věc, i sociální stát byl překroucen. Romové se zaštiťovali
rasismem, když poukazovali na to, že nemají peníze, protože je nikdo nechtěl
zaměstnat. Avšak pokud je někdo zaměstnal, brzo je pro neschopnost a krádeže se
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jich rychle zbavoval. Cikáni nechtěli zaměstnání, ale peníze. Většina neměla ani
základní vzdělání, ale pokud se jednalo o peníze, byli geniální. Vypočítat nejlepší
kombinaci příspěvků byla pro ně hračka.

Pak přišlo Imperium a spadla klec. Množství neziskových organizací, které se na
integraci Romů do společnosti přiživovaly, padlo díky novým zákonům pro
neziskovky k nule. Romové zjistili, že už jim nikdo nepomáhá tahat ze státu peníze,
ale stát začíná pečlivě prověřovat finanční toky. Navíc, nikdo už neslyšel na
kouzelné slůvko rasismus, v Imperiu si byli všichni rovni a právě Romové byli
dlouhou dobu výrazně podporováni a zvýhodňováni. Po sociální reformě s heslem
Hlavním zdrojem obživy má být práce, ne sociální dávky padly štědré příspěvky na
děti bez omezení počtu, které byly v mnoha romských rodinách vysoké. Nyní byly
přídavky na děti nastaveny tak, že plný příspěvek byl pouze na první a druhé dítě,
na třetí pak šedesát a čtvrté třicet procent přídavku. Další děti již byly bez přídavků.
Samozřejmě, byly výjimky v případě vícečetných porodů, ale ty už tak nezatěžovaly
sociální systém.

Naprostou katastrofou pro Romy byl upravený zákon o povinné školní docházce.
Ten upravoval různé zmetky, které si někdy i protiřečily, jako například ten
o způsobilosti ke školní docházce se zákonem o povinném nástupu v šesti letech.
Nový zákon umožňoval různé způsoby vzdělávání, jak třeba domácí vyučování nebo
alternativní školní docházka v případě nadprůměrně nadaných dětí. Každopádně,
byly na to průběžné kontroly a po každých maximálně dvou letech takové výuky
byla státní zkouška na prokázání znalostí a způsobilosti. V případě porušení
vzdělávání, ať již nestíhajícího dítěte nebo selhání alternativní výuky byl takový
jedinec okamžitě přesunut do speciální internátní školy, kde se mu věnovali
speciální pedagogové. Romské děti takto končily v devadesáti osmi procentech.
Každé takové romské dítě bylo oplakáváno celým rodem, jako kdyby šlo do vězení.
Pokaždé byly patřičné úřady v obležení hordou cikánů, zčásti žadonících o navrácení
dítěte, zčásti vyhrožující fyzickým napadením. Nepomáhalo ujišťování, že je o dítě
řádně postaráno a pokud se jeho stav zlepší, vrátí se do normální výuky. Takoví
navrátilci však byli dost vzácní.

Tak se stalo, že mladá generace Romů už neměla před očima vzor v lenošných
dospělých. Naučili se studovat a starat se o sebe, takže po skončení speciální školní
docházky dostávali dobře placená zaměstnání. Většinou ani nechtěli mít se starými
Romy nic společného, v mnoha případech se raději odstěhovali dost daleko. Už to
vypadalo, že starý příživnický způsob života vymizí s posledními starými Romy.
Téměř v hodině dvanácté se však objevil romský věrozvěst. Ten začal sdružovat
Romy do své organizace, kterou nazval jednoduše Thagaripen, což je česky
Království. Burcoval Romy, aby bojovali za svůj starý způsob života, možnost
kočovat, vychovávat své děti po svém a podobně, prostě prosadit obrodu
Romského národa. Jako hlavní sídlo si zvolil mostecké sídliště Chanov, které mělo
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původně být vzorovým soužitím Romů a Čechů. Experiment se nepovedl, nyní je to
čistě romské sídliště. Tomu také odpovídá jeho stav - nepořádek, kriminalita atd.
Pak se do Chanova začaly stahovat davy Romů nejdřív z Čech a později, jak se
rozšiřovala pověst o Království, z celého Imperia i zahraničí. Problémy nastaly, když
přestalo stačit sídliště a tlupy cikánů se začaly rozlézat po okolí, což se
starousedlíkům pochopitelně nelíbilo. Most začal připomínat bojiště, tak musela
zasáhnout vláda.

Věrozvěst a jeho vnitřní poradní rada přirozených náčelníků tlup - vajdů - dostali
na vybranou: Na světe je mnoho neobydlených ostrovů, mnohé z nich by se jejich
vlády levně zbavily. Imperium koupí takový ostrov, dostatečně velký pro obyvatele
Království, tam si Romové založí vlastní stát a budou si tam vládnout sami.
Imperium je bude prvních pár let podporovat, než se vše rozběhne. Druhá varianta
je, že do Mostu vlítnou pořádkové jednotky a nastolí pořádek násilím. Věrozvěst
i vajdové se dlouho nerozmýšleli, pouze chtěli nějaký seznam, podle kterého by
ostrov vybrali. Nakonec to vyhrál ostrov Darby Island v Bahamském souostroví,
který podle prospektu sliboval lehké živobytí - hromady tropického ovoce a plno ryb
v okolí ostrova, stačí jen nahodit udici a pak už jen tahat ryby z vody. Přeprava
tolika osob přes půl světa se ukázala být oříškem, ale po několika zádrhelích vše
dopadlo dobře. I tak se občas v Mostě objevila zubožená romská rodinka a hrozně
se divila, že je nikdo nevítá.

To byla příslovečná poslední kapka, která rozbila kámen. V tomto případě tím
kamenem byl pan Pavel Macák, legendární zakladatel Imperia. Ve vnitřním jádru
kosmické stanice Imperia již čekal výkonný počítačový systém, postavený podle
podkladů z technické databanky zřícené kosmické lodi a upravené jednou
z nahraných osobností, Yomem. Ten byl na rozdíl od své družky technicky založený,
Yuma pro změnu byla odbornice na psychologii a podobné obory. Do tohoto
počítače bylo možnost nahrát osobnost člověka, který takto pokračoval dále ve své
existenci. Dlouho se tomu pan Macák bránil, nakonec ho zradilo srdce. Po lehkém
infarktu myokardu nakonec svolil k přehrání své osobnosti. Nakonec získal víc než
ztratil. Jako elektronická osobnost mohl prakticky kamkoliv, kam vedl optický kabel
nebo signál wifi. Ztratil tělo, které přestávalo být spolehlivou součástí. Pak už jen
následoval státní pohřeb a poslední spočinutí na vesnickém hřbitůvku v Ostrově
u Macochy, kde trávil zasloužený odpočinek. Tím by to mohlo skončit, ale další
neděli přišlo překvapení. V pravidelné hodince komentářů k událostem, kterých se
pan Macák pravidelně objevoval, se pan Macák objevil osobně. Seděl ve svém
křesle a pouze ti hodně všímaví s kvalitním monitorem mohli zjistit, že hologram
přesně nelícuje s křeslem.

Dostal slovo jako první. Rozhovořil se o posledních objevech a vynálezech,
hlavně ve výpočetní technice, psychologii a neurologii. To vše se zúročilo v objev
století, možná tisíciletí. Společnou prací manželů Stahlových, to jest dcery a zetě
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pana Macáka, se přišlo na možnost nahrání lidské holografické paměti, ve které je
uložena osobnost daného člověka, do specializovaného počítače s velkou a rychlou
pamětí. Technologie je ještě napůl laboratorní, ale je už použitelná. Věc spěchala,
pana Macáka pomalu zrazovalo tělo. Ale podařilo se a pan Macák získal téměř
nesmrtelnost. A nehlaste se všichni, ještě dlouhou dobu to bude vyhrazeno jen
výjimečným osobnostem.

Pro svět to byl šok, nejvíce pro různé církve. Tady se jednalo přímo o lidskou
duši, se kterou se zacházelo jako s kusem softwaru. Nejrychleji zareagoval velký
imám z mešity v Mekce. Prohlásil celou věc za šejtánovo dílo a zakázal všem
muslimům jakkoliv se zapojit, ať už jako vědec nebo pokusný králík. Svatý otec
z Vatikánu chtěl původně prohlásit totéž, ale nemohl se opičit po islámu, to přece
nejde. Nakonec se rozhodl svolat celosvětovou církevní konferenci, na kterou pozval
i ostatní příbuzné církve. Dalo se předpokládat, že v horizontu asi padesáti let
dojdou k prvnímu použitelnému výsledku. Naopak, Církev Velkého Kybernetika se
radovala, neboť se začínala naplňovat jejich dávná proroctví. Už to vypadalo, že
celý rozruch utichne, když se znovu ozval vrchní imám z Mekky. V pětihodinovém
projevu zkritizoval celý projekt, opět ho označil za šejtánovo dílo, neboť islámská
věda nic takového neumožňuje. Zamíchal do toho výroky slavných muslimských
vědců o duté zemi, placaté zemi, která nespočívá na hřbetech slonů, ale na hrbech
ještě panenských bílých velbloudic. Ke konci projevu už jen sípal, to mu ale
nezabránilo vyhlásit celosvětový džihád proti zpupným vědcům, kteří si osobují
Alláhovy práva, načež pět minut oddychoval a pak sezval všechny islámské vůdce
na první Pan-Arabský kongres, který se uskuteční v Mekce za dva měsíce, hned
první víkend po Ramadánu.

Vše se pokusil napravit Saudskoarabský král, který ve svém projevu nastínil, že
se svět nemusí ničeho bát, ten džihád je jen obrazně řečeno mírná nevole proti
skutkům nevěřících a kafírů. Myšlenku kongresu naopak podpořil a sezval všechny
hlavy států, kteří se cítí být pravými muslimy, čímž označil kongres za čistě
islámský. Obyčejní muslimové, zvláště ti radikální, si imámovy slova přebrali po
svém a začaly shánět materiály na výbušné vesty a vybuchující auta. Umírnění
muslimové žádné výbušniny nesháněli, ti ty radikální podporovali finančně. Stát
Izrael, dle mínění Arabů tříska vražená do muslimského těla, čelil zvýšeným
útokům. Palestinci na něj s oblibou odpalovali rakety podomácku vyrobené
z vodovodní trubky a plněné často různorodou směsí všeho možného. Po proslovu
hlavního imáma z Mekky jim nějaký neznámý dobrodinec začal dodávat podstatně
modernější a účinnější munici. Pokud vodovodní raketa ulétla s bídou sto metrů
a ve většině případů neškodně pšoukla, nová munice byla podstatně nebezpečnější.
Tak se stalo, že z nenápadné rybářské bárky, potácející se po moři kousek od
izraelského pobřeží, začaly vylétat rakety. Mířily na necelé čtyři kilometry vzdálené
letiště u města Herzlia. Byl páteční podvečer a hustota leteckého provozu tomu
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odpovídala, každý spěchal domů. Než stačili překvapení Izraelci člun zlikvidovat,
podařilo se raketám zničit tři letadla ve vzduchu a jedno na letištní ploše. Několik
raket skončilo přímo ve městě, kde pobořily obytné domy a hotel. Konečná bilance
útoku byla děsivá přes tisíc lidí zabitých, dva tisíce zraněných, z toho tři sta těžce.
Mezi obětmi bylo i padesát šest dětí.

Vypuklo horečné pátrání po útočnících a jejich pomocnicích. Hodně rychle se
zjistilo, jaké střely byly použity, dvě spadly do vody a neexplodovaly. Byly to rakety
typu FIM-92 Stinger, původně americké, kterou také v licenci vyráběli Němci, než
přistoupili do Imperia. Zraky celého světa se obrátily k USA. Očekávaly se podobné
průtahy, jako tomu bylo při objevení nacistického zlata na americké obchodní lodi.
Uvědomil si to také americký prezident a prezidentským dekretem přikázal přísné
a důkladné vyšetření, takže výsledky by známy již za tři dny. Podle sériových čísel,
které izraelští pyrotechnici a posléze i vojenští vědci našli na raketách
a komponentech, jednalo se o dodávku do Kuvajtu, který byl ohrožován Irákem.
V Kuvajtu zjistili, že bedny jsou prázdné a začalo vyšetřování a vzájemné
obviňování. Nakonec se zjistilo, že loď měla neplánovanou zastávku v přístavu Abu
Dhabi ve Spojených Arabských Emirátech. Na lodi onemocněl námořník takovým
způsobem, že si s ním lodní lékař nevěděl rady. Námořník zemřel, ale
z preventivních důvodů byla posádka přeočkována a loď vydezinfikována. V tom
případě se na lodi nacházel kontingent mnoha lidí, zhusta v rouškách či biologických
skafandrech.

Obviňovat Araby nemělo cenu, ti nepřiznají nikdy nic, o to více kafírům lžou.
A jelikož jsou Palestinci také Arabové, bylo jasné, odkud zbraně pocházely. Okolní
země se pomalu připravovaly na exemplární tresty, ve kterých byli Izraelité mistry,
ale stále se nic nedělo. Alespoň na veřejnosti. V pozadí to vypadalo tak, že
v parčíku naproti Izraelskému velvyslanectví v Praze venčil starší pán taktéž
postaršího jezevčíka. Jak už to bývá, potkal dalšího postaršího pána, který pro
změnu venčil francouzského buldočka. Pánové se pozdravili, psi se očichali a začali
se honit po trávníku. Pánové spolu chvilku tlumeně hovořili, pak si každý zavolal
svého psa a pokračovali v procházce. Nikdo se nedivil, pejskařů je všude plno...

Externí pracovník rozvědky Imperia, specializující se na styky s Izraelem, došel
domů, udělal sobě i psovi lehkou večeři. Pes už zůstal doma, pán zamířil do
oblíbené vinárničky. Rozhodl se, že dnešní den si zasluhuje něco lepšího než
Frankovku a objednal si Cabernet Sauvignon, a to hned půl litru do džbánku. Starý
vrchní jen nazdvihl obočí, leč učinil potřebné. Tak se zpráva dostala až na stůl
příslušného důstojníka. Ten si ji přečetl a odebral se s ní k veliteli a potom společně
pokračovali dál, až byl Imperiální Výbor komplet. Tam přišla na řadu zpráva. Ta
zněla vcelku prostě. Izraelci váhali mezi několika možnostmi. Jak první připadalo
potrestat přímého viníka, to jest Palestince. Problém byl v tom, že je svět vnímá
jako chudinky, co za nic nemůžou. V Spojených Arabských Emirátech nebylo nic, co
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by se dalo nenahraditelně zničit. Pár měst na pobřeží Perského zálivu a zbytek je
poušť...

Ten den se odehrála ještě jedna událost. V Brně coby hlavním městě Imperia
bylo po dlouhých tahanicích postaveno Islámské kulturní centrum. Několikrát
přestavovaná budova, protože stavitelé stavěli podle fantazie a ne podle plánů,
vyrostla kousek na jih od vlakového nádraží, v lokalitě, kam se má nádraží už 250
let stěhovat. Byla tam halal restaurace, prodejna orientálních halal potravin,
uměleckých předmětů, knih a podobných věcí. Také malá modlitebna, stavba velké
oficiální mešity pro pět tisíc věřících narážela stále na nepochopené úřadů. Jak to
vypadalo, stavitelé pokračovali bez povolení nadále ve stavbě, tentokráte směrem
dolů. Vznikly tak chodby na různé strany k utajeným východům, kasárna pro oddíly
radikálních muslimů, skladiště výzbroje a dalších materiálů. Při pozdějším
vyšetřování odhadli vojenští specialisté, ze by se s tím dala vybojovat menší
občanská válka.

Stalo se to v noci. Většinu Brna probudil dunivý výbuch a otřesy půdy. Lidé se
nejprve domnívali, že vybuchl nějaký ilegální sklad chemikálií, protože v místě
vedle nádraží šlehaly k nebesům plamenné jazyky. Teprve záchranné složky
upřesnily jako centrum exploze a požáru Islámské centrum. To se již začínaly
rozrůstat sekundární požáry, jednak od žhavých trosek, jednak od plamenných
výšlehů z únikových východů. Příčina exploze nebyla zjištěna, většinový předpoklad
zněl, že nějakému muslimovi při výrobě bomby upadlo něco, co nemělo rádo
drsnější zacházení. Poslední zajímavá věc byl počet mrtvých. Byli to všichni, kdo se
v budově a chodbách nacházeli a bylo jich skoro o patnáct set víc, než mělo být.
Ještě tuto noc při jednání Imperiálního Výboru přišla na přetřes izraelská zpráva
a byla dohodnuta odpověď. Imperium nabízelo tajné jednání o tom, jak se
vypořádat s budoucími možnými hrozbami.

Jezevčík se šel venčit hned další den. Pán jen vybral letáky ze schránky, většinu
vyhodil do krabice k tomu určené, nechal se jen obálku s logem známé banky.
V parčíku poseděl na lavičce, přečetl si, co mu zase banka nabízí za zbytečnosti, vše
zmačkal a hodil do koše vedle lavičky. Náraz větru vychýlil odpadky, takže dopadly
k nohám paní, která se s napichovátkem na klacku starala o pořádek. Než stačil pán
nějak zareagoval, paní se ječivým hlasem rozkřikla na pána, ať nedělá nepořádek,
ona to, chudinka, musí potom uklízet. Pokud někdo přihlížel, teď znechuceně
odvrátil hlavu.

Izrael nakonec vyrukoval s možným postihem, že bude za každého zabitého
srovnáno se zemí náhodně vybraných sto metrů čtverečních. Je možno se vykoupit
zaplacením sto tisíc dolarů za každého zabitého na zveřejněný účet. Jelikož někteří
těžce zranění svým zraněním podlehli, počet mrtvých činil nakonec 1073 osob.
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Arabská zkáza
Jednání I2, jak to mnohem později historici nazvali, se nedalo uspořádat

v parčíku. Imperium vymyslelo geniální způsob konference bez nepříjemných jevů
jako je odposlouchávání, pozorování a podobně. V rámci utajení se jí zúčastnily jen
tři osoby z každé strany. Jednalo se v kouli z pružného neprůhledného plastiku.
Koule o průměru sedm metrů byla umístěna v nákladním prostoru imperiální
ponorky, potulující se po Středozemním moři, řádně natlakována a opatřena
vlastním zdrojem energie, kyslíku a mašinkou na úpravu ovzduší. Jednalo se oproti
jiným konferencím velice krátce, již po dvou hodinách byla domluva stvrzena.
Imperium zajistí materiál a techniku, Izrael vědce, vojáky a hlavně zkušenosti. Pak
oba vedoucí rozlomili pečeť na malém balíčku a tím odeslali jednoduchý signál
kapitánovi ponorky, že se může vrátit na určené místo a přestat se potulovat
Středozemním mořem.

Izraelští vědci málem přetížili univerzitní superpočítač v Tel Avivu, ale výsledky
se pomalu začaly rýsovat. Na začátku byla pouze teoretická úvaha: Čím
bombardovat? Použití nukleární zbraně bylo jednoduché, ale vzhledem k větrům
v dané oblasti by radioaktivní spad zamořil i Izrael. Co je stejně účinné? Orbitální
kinetické bombardování. Zkáza vznikne samotným dopadem tělesa. Ostatně, tohle
není nová myšlenka, psal o tom i spisovatel Robert Heinlein v roce 1966 v knize
Měsíc je drsná milenka. Dobře, projektil máme. Jak musí být veliký? 250 metrů
skály? To je neřiditelné, navíc se to může cestou v atmosféře rozpadnout. Pak
někoho napadlo místo kamenné koule použít tyč z něčeho s vysokou hustotou.
Kinetický šok bude o to větší, že tyč nebude klást vzduchu takový odpor. Jaký
materiál? Ochuzený uran by vyhovoval, ale se ta radiace... Shodli se na wolframu,
pro větší tuhost armovaný titanem. Tyč ve tvaru kříže v průřezu, na jednom konci
zúžená, na druhém konci stabilizační plošky zajišťovaly prakticky přímý let. Navíc,
ta symbolika! Kříž proti islámu! Volba cíle byla ta nejjednodušší věc: Mekka. Čas:
Kdykoliv, nejlépe v průběhu Pan-Arabského kongresu, dá se předpokládat hojná
účast muslimských špiček. Stihneme to? Kongres je za sedmnáct dní! Stihneme,
musíme, kdy bude taková příležitost!

Pro lepší pochopení následujícího děje malá vsuvka. Víte, jak se dělá sušené
mléko? Mléko se zbaví tuku, ohřeje se na přibližně 80°C a pak se jemnými tryskami
rozprašuje do proudu žhavého vzduchu. Z droboulinké kapičky mléka se téměř
okamžitě odpaří voda a zbylý prášek padá pomalu na dno nádoby, odkud se
odebírá. Vše musí být plastové nebo obalené plastem, aby náhodou nevznikla
jiskra, protože organický prach smíchaný se vzduchem velice ochotně exploduje.

Pan-Arabský kongres probíhal již druhý den. Všechny hotely v okolí Kaaby,
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posvátného islámského místa, byly narvané k prasknutí. Ještě před tím byli
obyvatelé Mekky slušně, ale důrazně požádáni, aby opustili své domovy
a provozovny v kilometrovém okruhu od Kaaby. Bezpečnost, určitě to chápete.
A abyste nebyli škodní, máte kompletně hrazený pobyt v libovolném letovisku
v Arábii. Většina poslechla okamžitě, další po domluvě nejbližšího imáma a těch
několik zatvrzelých se jednoduše ztratilo.

Právě na druhý den, pravé poledne, byla oznámena společná modlitba účastníků
kongresu přímo u Kaaby. Již od půl dvanácté se hosté pomalu trousili z hotelů,
málokdo zaslechl poslední mezinárodní zpravodajství - jedna z družic na vysoké
oběžné dráze se uprostřed přenosu údajů nečekaně odmlčela a už se neozvala. Jen
mávli rukou a pomysleli si: Dobře nevěřícím tak. Krátce po zahájení slavnostního
obcházení svatyně se na nebi objevila malá, jasná hvězdička. Nikdo si jí nevšiml,
všichni byli ponořeni v mumlání veršů z Koránu. Teprve v okamžiku, kdy všichni
začali vrhat druhý stín, polekaně vzhlédli. Už to nebyla hvězdička, ale nesnesitelně
jasný zářivý kotouček. Oslepeni září už neviděli poslední dějství.

Projektil sjel z nebes jako zářivý blesk. Přesnost zásahu byla velmi vysoká,
projektil trefil přesně roh svatyně s meteoritem. Co následovalo potom, nešlo nijak
přesně odhadnout, šlo o premiéru. Již z dřívějších průzkumů bylo zjištěno, že Mekka
a přilehlé okolí leží na rozsáhlém granitovém skalisku na podloží z aluviálních písků.
Je to tektonicky nejisté podloží, drobné zemětřesení do amplitudy 0,3 jsou vcelku
běžná. Ty jsou zaviněny zlomem ležícím podélně v Rudém moři. Zlom je vzdálen 80
kilometrů od Mekky, což je v geologickém pohledu kousíček. Víc se nevědělo, dělat
nějaké další výzkumy v Mekce a Kaabě bylo nemožné.

Další děj byl podrobně zaznamenán jak z družic na oběžné dráze, tak i z letadel.
Oslnivý blesk sjel do země uprostřed Mekky. Zvukový projev úderu nadělal
z přítomných účastníků jemný krvavý aerosol. Těm vzdálenějším tlaková vlna
prorážela zvukovody a drtila oči. Setinu vteřiny po dopadu projektilu dorazila
tepelná vlna. Krvavý aerosol z bývalého davu byl prakticky okamžitě vysušen.
Projektil roztříštil skálu, na které leží Mekka. Předaná energie byla natolik veliká, že
se kusy skal vydaly jediným směrem, kterým mohly a kde nebyly omezeny jinými
úlomky, směrem vzhůru, přičemž kusy skály narážely na sebe. Bylo jen otázkou
času, kdy o sebe křísnou nějaké tvrdší části a zajiskří to. Když se tak stalo, výbuch
organického prachu srovnal se zemí většinu hotelů okolo Kaaby. Projektil, i když
ztratil většinu kinetické energie, se stále ještě probíjel do nitra země, zanechávajíc
za sebou síť prasklin. Nikdo nevěděl, že pod Mekkou je menší ložisko zemního
plynu, svrchu utěsněné granitovým skaliskem. To bylo nyní rozbité a plyn měl
volnou cestu. Cestou k požáru na povrchu se mísil se vzduchem mezi vířícími
balvany. Bylo jen otázkou několika vteřin, kdy se výbušná směs potká s ohněm.
Tisíce a tisíce metrů krychlových směsi plynu se vzduchem explodovalo v téměř
stejném okamžiku. Balvany, které již ztratily svou rychlost a začaly padat zpět na
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zem, dostaly mohutný energetický kopanec a prudce se rozlétly vzhůru a do stran.
Jeden z těch větších poškodil naprosto nevinnou egyptskou vojenskou loď plující
v Rudém moři a se zájmem pozorující, co se děje.

Nastávalo poslední dějství. Projektil z posledních sil prorazil aluviální písky pod
skalním podložím Mekky a nakonec i skořápku veliké podzemní dutiny, pozůstatku
po dávné bublině sopečného plynu. Dutina byla sítí prasklin spojena s Rudým
mořem, takže byla napůl zatopená. Plnému naplnění bránila plynová kapsa, nyní
proražená. Plyn, z velké části vodík, se vyhrnul otvorem a cestou lámal popraskaný
pískovec. Na povrchu podpořil již téměř prázdné ložisko zemního plynu a tím
i plamenný sloup tryskající nad zbytkem Mekky. Ten už jen dokončil zkázu. Zmizela
prakticky celá městská čtvrť Al Haram, kde se Kaaba nachází, oblast o průměru
dvou kilometrů se propadla do hloubi země. Na povrchu zůstal jen kruh
roztaveného písku a zbytků budov. Z díry stoupaly mračna páry, jak se pomalu
stoupající hladina dostávala do styku s rozpálenými kusy skály, až se ustálila
v rovině s hladinou Rudého moře, 277 metrů pod povrchem města. Následně zažila
Mekka, asi poprvé a naposledy, obrovskou průtrž mračen od vysrážené páry.

Zbytek města měl obrovské štěstí. Samotná Kaaba leží v přírodní prohlubni,
navíc trosky okolostojících budov vytvořily téměř dokonalý prstenec. Mimo té první
zvukové exploze mířily všechny ostatní k nebesům. Jistě, počet osob s poškozeným
sluchem byl vysoký, ale s tím se dá žít, takže počet obětí nebyl tak vysoký. Postihlo
to hlavně vůdce, ať již duchovní nebo politické. Rázem byl islám zbaven dvou
důležitých věcí - vedení a posvátného místa.

Již před konferencí obíhaly v arabském světě fámy, že ona konference je proti
Alláhovým úmyslům a že to Alláh jen tak nenechá. Po katastrofě v Mekce tyto fámy
nabyly na věrohodnosti a obsahu. Celý první den konference prý byl věnován
nepřetržitým nechutným orgiím, kterých byly nuceny se účastnit mimo davy mužů,
žen a dětí obého pohlaví i různá zvířata, včetně velmi mladých vzácných bílých
velbloudic. Většina těchto obětí první den nepřežila. Proto se Alláh rozhodl
konferenci ztrestat až druhý den, až se pokrytci začnou scházet k neupřímné
modlitbě, mnozí ještě s krvavýma rukama a penisy. Pak na ně Alláh svrhl nebeský
oheň a srazil je až do samotné Geheny, muslimské obdoby pekla. A aby je nikdo
nemohl zachránit a pokusit se je s úctou pohřbít, zavalil díru kamením a zalil
mořskou vodou.

Tolik muslimská verze. Islámem to otřáslo do základů. Fámy padly na úrodnou
půdu, všichni měli před očima životní styl vládců, kteří měli jít příkladem. Zlaté věci
včetně zbraní a aut, přepych místo ctnostné chudoby, nadutost místo pokory. Ani
vysoce postavení imámové netvořili výjimku. Prostý muslimský lid se bouřil, když
někdo z těch, kteří se neúčastnili konference se pokusili nahradit zmizelé vládce.
Tito byli pravidelně masakrováni vlastní osobní stráží, nejpozději tehdy, když dostali
zálusk na mladou krev k ohřátí lůžka. Na významu prudce nabyl vesnický imám či
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muftí, což vedlo k dalšímu rozpadu islámu. Každý z nich vykládal korán po svém,
nebylo už jednotného vedení.

Další zlom nastal, když svět v čele s Imperiem, Ruskem a Čínou přilétl
poskytnout podporu. Teprve s mírným zpožděním se přidala Severní Amerika, to
když už prezidenta přestaly bavit tahanice v obou komorách kongresu na téma
zahraniční pomoc a přikázal ji prezidentským dekretem. Prostí muslimové postupně
zjišťovali, že ti cizozemci nejsou takoví krvaví netvoři, jak je líčila vrchnost.
Dokonce ani nežerou muslimská nemluvňata, ale stačí jim nějaká placka, a to i bez
masa. Imperiálové dotáhli pivo, s ohledem na islám nealkoholické. Místní v něm
okamžitě nalezli zalíbení, bylo velmi osvěžující a bez alkoholu. Jeho obliba velice
stoupla, když se pivovary chopily příležitosti a začaly vyrábět speciální muslimská
nealkoholická piva s příchutí fíků, datlí a medu. Pak v přístavu v Džiddě zakotvila
nákladní loď s nákladem dvou kompletních pivovarů, jen je poskládat do vhodné
budovy. Třetí pivovar byl vestavěn přímo do lodě a sloužil k zapracování budoucích
pracovníků stavěných pivovarů.

Jediná nejistota, která přetrvávala, byl původce katastrofy. Vědci z mnoha zemí
pořádali kongresy a vědecké semináře, kde si občas vjeli do vlasů. Legendární byl
souboj profesorů z MIT a Sorbony, vybojovaný pomocí vyšší matematiky, kdy
integrál byl nejjednodušší funkcí. Rozsah katastrofy odpovídal velkému meteoritu,
ale to, co spadlo, bylo docela malé, jen jiskřička světla. Další teorie operovaly
s malou černou dírou, bílým trpaslíkem, antihmotou či obyčejným, jen značně
silným bleskem. Vědci Izraele i Impéria se různě přikláněli k některé z populárních
teorií, neboť nebyli informováni o práci tajných služeb.

Na druhém konci světa to také vřelo. Začalo to vlastně Portoriko. Ono je to
vlastně zajímavé území, je součástí USA jako nezačleněné území, obyvatelé při tom
ale nejsou občané USA, protože nepatří do žádného státu. Má to jednu malou
výhodu. Protože nepatří do žádného státu, neplatí USA žádné daně. Inspirována
Texasem vznikla politická strana OOU - Out Of USA - Pryč z USA. Jejím
zakladatelem i předsedou byl bývalý vážený člen městské rady druhého největšího
města Dominikánské republiky, Santiago de los Caballeros, ctihodný Miguel de
Cervantes. Se slovutným básníkem nebyl nijak spřízněn, leda tak duchovně. Nyní
žije na Portoriku ve svém rodném Arecibu a má jednu velkou touhu - sjednotit pod
jednu vlajku tři největší karibské ostrovy, Kubu, Hispaniolu a Portoriko. A začal
tady, na Portoriku. Další důvod k opuštění USA byl ryze lidský. Normální Američané
na Portorikánce hledí jako na lidi druhé kategorie, nejsou to skuteční Američané! To
všechny horkokrevné potomky španělských šlechticů hluboce uráží... Američané
také dělají, jako by jim ostrov patřil, teď chtějí dokonce zničit nejmalebnější
jihovýchodní část ostrova a postavit tam jakýsi energetický výměník využívající
jakýsi chladný kus Atlantiku.
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Samozřejmě, Don Miguel, jak si nechával říkat, nezačínal od píky. Na všech
třech ostrovech měl spousty kamarádů a známých. Na Portoriku se narodil rodilé
Portoričance, která měla krátký, ale vášnivý poměr s neznámým turistou. Na Kubě
studoval střední a kus vysoké školy s oborem výroba cukru. Pak se nepohodl
s nadutým spolužákem, který se ukázal být synem místního vlivného politika. Studia
dokončil v Dominikánské republice. Oženil se s krásnou Haiťankou a má s ní dvě
dcery, krásné po mamince i babičce. A jelikož uměl mluvit a byl dost oblíben, byl na
nějaký čas i členem městské rady, jak je uvedeno výše. Takže na Kubě má přátele
z dob studií, na Portoriku žije a na Hispaniole má příbuzné a přátele v obou státech.
Teď s manželkou cestují po Imperiu a shánějí informace, jak nejlépe vyplnit svoji
touhu. Vždyť ten pan Macák, legendární zakladatel Imperia, začínal také od nuly...

Bohužel netušil nic o podpoře mimozemských entit, náhodně nalezených při
průzkumu jednoho z jezírek české propasti Macocha, které tady kdysi havarovaly za
vzniku právě Macochy. Netušil nic o technických databázích, které umožnily
technický rozkvět Imperia. Přestože jak on osobně, tak jeho idea byla přijímána
kladně, nic se dozvědět nesměli Při setkání s panem Petrem Stahlem, zetěm
a neoficiální nástupcem pana Macáka, se dozvěděl, že mu nedokáží pomoci jinak
než radou a specializovaným komunikátorem, pomocí bylo možno se spojit
s osobností pana Macáka, sídlící ve speciálním počítači. Někde, z bezpečnostních
důvodů nelze prozradit umístění, jistě chápete...

Don Miguel chápal, přesto byl vděčný i za takovou pomoc. Přesto se zeptal, co
by se stalo, kdyby se chtěl připojit k Imperiu. Tam byla odpověď ještě jednodušší -
souhlas a přání minimálně 66% obyvatel. A pokud by se Portoriko připojilo a stalo
se plnohodnotnou součástí, určitě by svým příkladem strhl i ostatní. Po odchodu
Dona Miguela se Petr obrátil ke své manželce Lucii:

„Tak mám pocit, že si naši Zářící začnou užívat karibského slunce. Dohodni se
s Yumou, tohle je báječná příležitost!“

Pro upřesnění: Imperiální Zářící jsou osoby vyléčené z duševní choroby, která
přerušila propojení mozku s tělem. Po vyléčení disponují mozkem vyzařujícím
dobrotu a lásku, především k Imperiu. Přes mnohá zkoumání, rozebírání a opětovné
skládání přístrojů se nikdy nepřišlo na to, proč tomu tak je.
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...a spojování
Don Miguel po čase nevycházel z úžasu. Díky své straně OOU byl dost známý po

celém Portoriku. Stávalo se poslední dobou stále častěji, že se na něj obraceli prostí
lidé i političtí matadoři. Téma bylo stále stejné - po vzoru Texasu opustit USA, než
nás vtáhne do nějakého problému, ale samostatnost je přeci jen... Jako člen
nějakého většího společenství... Podívejte se na Imperium. Je to spolek států přes
celou Evropu, nemají vnitřní hranice, mají společnou měnu a tím to hasne. Nikdo
jim nevnucuje, jak mají žít, zákony si schvalují v referendech, prostě si žijí své
životy jako jejich otcové i dědové. Tam bychom zapadli. Jo, tu vaši kampaň
OOU podpořím, ale s tím Imperiem si to pořádně promyslete. Nakonec zjistil, že mu
už neříkají Don Miguel, ale Don Imperio. Nezbylo mu nic jiného, než spustit kampaň
OOU dřív, než to udělá někdo jiný. Vše šlapalo jako dobře seřízený stroj, takže se
po čase Portoriko přejmenovalo na Imperium, část Portoriko, kterýžto název se
časem zkrátil na ImPorto. Obyvatelé zjistili, že připojením získali, mají se lépe,
a hlavně, už se na ně nehledí jako na občany druhé kategorie, jak to s oblibou
předváděli Američané. A jihovýchodní pobřeží zůstalo neporušené a proslulo svojí
krásou v celém Imperiu.

Jak je známo, příklady táhnou. Zářící postupně navštívili Dominikánskou
republiku, Haiti a Kubu. Ty se postupně připojily k Imperiu a transformovaly se na
jeden celek s názvem Imperiální republika Karibik. Don Miguel byl naprosto
spokojen. Tři ostrovy byly spojeny do jednoho útvaru, byla sice částí Imperia, ale to
moc nezasahovalo do života, prostě idylka. Navíc se Kuba definitivně zbavila
letitého problému s americkou vojenskou základnou v Guantamu. V červenci 1903
byla mezi Kubou a USA podepsána dohoda, upravující pronájem námořních
a uhelných stanic v Guantanámo. Tato dohoda neobsahuje přesný termín pro
ukončení své platnosti. V článku I. se Spojené státy pouze zavazují platit Kubě roční
nájem dva tisíce pesos ve zlatých mincích „po celou dobu, po kterou by okupovaly
a používaly zmíněné rozlohy území z titulu dohody“, prakticky tedy šlo o smlouvu na
věčné časy. Od revoluce v roce 1959 se Kuba pokouší o zrušení dohody, doposud
však bezvýsledně. Imperium to také nejdříve zkusilo po dobrém, narazilo však na
zpupnost Američanů operující tím, že v původní dohodě není ani slova o možném
ukončení této dohody. To byla sice pravda, dohoda samotná však už byla natolik
neodpovídající současným právním předpisům, takže Imperium položilo USA nůž na
krk: Máte šest měsíců na opuštění kubánského území a dalších šest měsíců na
rekultivaci krajiny. Velitel základny byl sice ochoten bojovat za základnu do
posledního Kubánce, tento zápal mu však vydržel do té doby, než zjistil, že na
základně žádní Kubánci nežijí a musel by hnát do boje své chlapce.

Pak, jako kdyby čekali jen na toto, se začaly hlásit další, hlavně jihoamerické
státy. Chile, Argentina, Peru a další státy se naprosto bez podpory Zářících hlásily
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k Imperiu, jak by na tom záleželo jejich přežití. A jak se Imperium blížilo k Panamě,
tak se zvyšovala zvědavost ostatních států, jak budou Američané reagovat na
ohrožení ‚svého‘ Panamského průplavu. Jeden precedent tady už byl, vyklizení
základny Guantanámo na Kubě. Ač se Kuba snažila už od roku 1959, vystrnadit
Američany z Kuby se povedlo až Imperium. USA dokonce původní roční výpovědní
dobu zkrátili na devět měsíců, jak spěchali z území Imperia... Druhý precedent je
z roku 1989, kdy USA vtrhlo do Panamy v jejím vlastním zájmu. Aspoň tak to
tehdejší prezident Bush tvrdil na tiskové konferenci, několik hodin po vpádu.

NIOC - Nicaragua Inter Oceanic Canal
K rozčarování mnohých zvědavců Imperium Panamu obloukem odešlo. Dalším

státem, který se připojil do Imperia, byla Nikaragua. S tou sepsalo Imperium
speciální smlouvu, v níž se Imperium zavázalo dopracovat a zrealizovat projekt
nazvaný Nicaragua Inter Oceanic Canal (NIOC). Ten znamenal konkurenci
Panamského průplavu. Již z vlastního popudu přidalo Imperium do smlouvy, že
minimálně 75% zisku z NIOC zůstane v Nikaragujské oblasti. Sečteno, podtrženo
a podepsáno. Již týden po podepsání vstupní dohody se práce rozběhly. Na řece
Punta Gorda vznikne přehradní nádrž která bude tvořit zásobárnu vody pro
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zdymadla. Vzhledem k umístění přehrady bude nádrž také sloužit jako část
plánované vodní cesty, která začne na oceánském terminálu u jejího ústí do
Atlantiku. Od nádrže Punta Gorda bude kanál veden po přímce, aby lodě nemusely
moc manévrovat, přímo do města San Miguelito, ležícího přímo na břehu jezera
Nikaragua. Tady bude další terminál. Následuje plavba přes jezero a pak přijde
poslední částí kanálu. Ten bude začínat kus na jih pod městem Rivas a přímou
čarou poputuje do místa zvaného Playa Maderas, kde se plánuje postavit velký
pacifický terminál s navazující obchodní zónou, službami i letištěm. Toto nové
město se již v plánech nazývá Brito podle nedalekých, nyní opuštěných lomů na
štěrk, které se ale opětovně s novou výstavbou otevřou. Jen pro zajímavost, již půl
roku po zahájení provozu kanálu NIOC předběhl ten Panamský v kapacitě
přepravovaného zboží, oblíbili si ho hlavně kapitáni větších lodí. Poplatky za použití
byly podstatně nižší a v Panamském průplavu je přeci jen hodně míst, kde větší loď
mimořádně špatně manévruje. NIOC dodržoval přímý směr, manévrování bylo
nutné jen na jezerech a tam bylo místa habaděj. Největší radost z toho měli
zoologové, snížením provozu Panamského průplavu se snížilo množství vody
odebírané z jezera Gatun, kde žijí velmi vzácní sladkovodní delfíni a kteří trvale žili
na hraně vyhynutí.

Kdo čekal gradování situace, jak se bude Imperium šířit ze střední Ameriky
směrem k USA, byl z následujícího vývoje zklamán. Představitelé Imperia moudře
usoudili, že USA není ještě zralé k přistoupení k Imperiu, je rozumnější počkat
a obrátili svou pozornost k Africe. Dá se říci, že i tam měli přátele. Po blamáži, kdy
se USA pokusila využít přestrojení za somálské piráty a přepadnout výzkumnou loď
Imperia, Imperium pomohlo Somálské republice z toho vybřednout. Byly tam
takové nepřístojnosti jako mnohonásobný únos pokojných rybářů, výhrůžky, mučení
a podobně. Při tomto extempore USA ztratily jeden torpédoborec a jednu ponorku,
která sloužila na provádění tajných operací, i když byla dle oficiálních dokumentů
vyřazena ze služby a sešrotována. Po skončení akce Imperiálové zamávali a odpluli.
Nepožadovali zaplatit za službu ať již v penězích či službách.

Starosta vesnice, jménem Abebe Ngoma, se usilovnou snahou dostal přes
vedení provincie až do vlády. Tam měl teprve ten správný rozhled a možnosti.
Konečně mohl začít pracovat na přání, které měl již od doby osvobození obyvatel
jeho vesnice Imperiem. Porozhlédl se po světě, jaké má Imperium úspěchy, pomalu
přemlouval a přesvědčoval kolegy z vlády. V rámci toho navštívili Imperiální
Republiku Karibik, konkrétně Dona Imperia na Portoriku. Rozhovor mezi jím
a kolegy Ngomy vydal za roky přesvědčování. Don Imperio si udělal čas
a absolvoval s nimi zevrubnou prohlídku Republiky Karibik, ukazoval, jak moc se
zlepšil život obyvatel po připojení k Imperiu. Don Imperio pak nastínil, jak by mohli
postupovat dál. Doporučil navštívit Imperium ne v roli prosebníků o připojení, ale se
žádostí o poradce, jak vylepšit Somálskou Republiku, aby mohla hrdě vstoupit do
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Imperia jako rovný s rovnými. Zabralo to několik dnů jednání v Brně, hlavním městě
Imperia. Imperium slíbilo veškerou pomoc a jako důkaz dobré vůle poslali se
Somálským vládním letadlem dvě Vosy. Možná měli lepší informace, ale pomohlo
to, když vládní letadlo na dohled od letiště v Mogadišu přepadla stíhačka, celá
černá, bez jakéhokoliv označení a vypálila na ně dvojici raket. Dva záblesky zničily
rakety, třetí, mohutnější, i útočící letadlo. To byla předehra. Ukázalo se, že letiště
je obsazeno kontingentem americké armády, kterou tam pozval sám prezident
poté, co nevydržel naléhání bývalých kamarádů z dob, kdy v USA studoval.

Vládní delegace se vrátila přesně včas, na druhý den ráno bylo naplánováno
obsazení vládní čtvrti a postupně celé země. Nyní to zkomplikovalo Imperium.
Jedna Vosa se v záři odpoledního slunce dokolébala doprostřed letiště a vyzvala
Američany ke kapitulaci, protože tady nemají co dělat. Druhá Vosa patrolovala
o pár set metrů výše a dohlížela na tu první.

Na výzvu ke kapitulaci reagoval podrážděný hlas, že jsou tady na pozvání
prezidenta a ať vypadne Imperium, nebo bude litovat. Pak se připojil z vládního
letadla premiér a dožadoval se rozhovoru se prezidentem, protože tohle je
protiústavní chování, sám prezident bez souhlasu tohle nemůže udělat.

Podrážděný hlas poněkud znejistěl, jestli skutečně mluví s premiérem, že má
zprávy, že bylo vládní letadlo sestřeleno.

To už premiér nevydržel. Zařval, že jejich letadlo je v pořádku, ovšem to útočící
můžou odepsat a pilotovi dát medaili. Posmrtně. Pak byl v rádiu nějaký rozruch,
načež se ozval prezidentův hlas. Že je zmaten, protože mu Američané tvrdili, že je
Imperiální stroje sestřelili nad Kubou, neměl důvod jim nevěřit, a že prý vláda
osnovala převrat a jeho sesazení a ...

Z rádia zazněly výkřiky a pak ojedinělá rána z pistole. Pak šumící rádio zmlklo
úplně. Premiér se spojil s piloty Vos a co navrhují oni, jsou přece jen zkušenější.
Jestli mají letět jinam, tak musí hned, dokud mají palivo. Piloti se shodli, že je
blbost utíkat, ať klidně přistanou, že vládní letoun ochrání. Také ano. Jen co vládní
stroj nasadil na přistání, zmizelo automatické zaměřování. Jelikož to dříve nebyla až
taková výjimka, piloti přepnuli na manuál a pokračovali v přistání. Sice sebou občas
škubli, jak kus před letadlem vybuchla sestřelená raketa, ale to už byli skoro na
zemi. Pak se před letadlem objevilo cosi jako špinavé sklo, o které se kulky zarazily
a neškodně padaly k zemi. Nikdy ne dlouho, do směru, odkud přilétaly, zamířily
žhavé jehly od některé Vosy. Pak se z nebe jaksi podivně zablýsklo a ve vládním
letadle vše elektrické zmrtvělo. Vos se to nedotklo, ale Američané se začali rojit
okolo svých strojů. Muž s nejvíce zdobenou uniformo chvilku řval do malé plastikové
krabičky, načež ji roztřískal o zem a vykročil k vládnímu letadlu a Vosám. Ruce držel
ve výši ramen, otevřenými dlaněmi dopředu, v náznaku kapitulace. Kousek před
nimi se zastavil zavolal jejich směrem:

„Dobře, pro tuto chvíli máte navrch. Chtěl bych mluvit s někým, kdo by to
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převzal po prezidentovi, který není v pozici vhodné k vyjednávání.“
U vládního speciálu se otevřely přední dveře, nepatrně se vyklonila postava

a zavolala na na Američana:
„Přejděte k Imperiálnímu letadlu vlevo, tam bude místo setkání.“
Tam už čekal velitel jedné Vosy spolu s premiérem. Američan pozdravil a hned

se zeptal:
„Vy tady stojíte jen tak... Co kdybych měl schovanou zbraň?“
Odpověděl velitel Vosy:
„To byste už byl mrtvý. My víme i to, že máte v levé kapse kalhot dva vruty.“
Američan vytřeštil oči, tohle nečekal. Velitel ukázal rukou za letoun na tři

přepravky, které v tomto případě sloužily jako sedačky. Posadili se, představili se
a jednání mohlo začít. Jako první bod přišel na řadu prezident. Nejvíc to zajímalo
premiéra:

„Co se stalo prezidentovi? V rádiu jsme slyšeli výstřel. Vy jste ho zastřelili?“
Američan vehementně zavrtěl hlavou:
„Tentokrát jsme v tom nevinně. Prezident vytahoval pistoli z podpažního

pouzdra, o něco zachytil a prostřelil si levou ruku v lokti. Stará se o něj náš doktor,
chtěl mu ruku zrentgenovat, bohužel jsme teď bez jakékoliv elektroniky. Ať jste na
nás použili cokoliv, ze všeho elektronického se stal šrot.“

Odpověděl mu velitel Vosa:
„Máte zastaralé zařízení, když vás sejme obyčejně pulsně rotační pole. Nám to

třeba nic neudělalo.“
Američan vypadal, jako kdyby žvýkal citron. Velitel Vosy se pohledem dorozuměl

se somálským premiérem a dodal:
„V každém případě jste teď bezbranní. To je ta nevýhoda moderní výstroje,

chcípne elektronika a jste v hajzlu. Takže odejdete dobrovolně nebo má tady pan
premiér objednat buldozer a shrnout ten váš šrot do moře? To je kousek, něco přes
půl kilometru...“

Američan vypadal, že už nežvýká citron, ale šťovík. Přesto se zmohl na
odpověď:

„To bude těžký, když jste nám zlikvidovali elektroniku, tak se nedovoláme na
generální štáb, aby si pro nás přijeli.“

To se mu již oba smáli do obličeje:
„Má tady ambasádu váš spojenec z NATO, Turecko. Je to odsud jen sedm

kilometrů, jistě vás někdo sveze. Nebo vám můžu objednat taxíka, naše elektronika
funguje. Taxi zaplatí vláda, ale vy budete mít 24 hodin na vyjednání opuštění
Somálské republiky. A nemyslete, že budete všelijak zdržovat. Nákladní loď nemusí
být vaše speciální ze Států, ta se dá sehnat a objednat podstatně blíž. Třeba právě
turecká tanková výsadková loď Bayraktar kotví na námořní základně Iskenderun, ta
by tady mohla být do dvou dnů.“
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Američan jen zíral, jak velitel Vosy sype z rukávu vojenské informace. Nevšiml si
drobné tečky u ucha, která byla modifikovaná a pokročilá verze komunikátoru, přes
který měl spojení nejen se svým letounem, ale s celou vojenskou sítí Imperia. To už
na plochu letiště vjížděl objednaný taxík, takže to vše hodil za hlavu a jel na
přátelskou návštěvu k Turkům. Cestou zoufale přemýšlel, jak to zaonačit, aby nebyl
vinný za neúspěch operace. Bohužel ho nic nenapadlo.

Generální štáb samozřejmě nadšený nebyl. To také po něm nikdo nechtěl,
Somálci požadovali jen odstranění lidí a výzbroje z jejich země. Jindy by se
Američané spolehli na vojenskou a technologickou převahu, tady to však nešlo.
Zatracené Imperium! Kam strčí jen prstíček, tam už Amerika nemá šanci! Vrchnímu
generálovi se až opotila pleš, jak si živě představil zástupce Imperia, jak radí
somálskému prezidentovi, co dělat, pokud Američané to svoje harampádí neuklidí.
Generál měl jasnozřivou chvilku, právě se v prezidentském paláci o tom vedla řeč.
Prezident, ač trochu pobledlý po ošetření Imperiálním lékařem v malé ošetřovně ve
Vose, měl poněkud rozjařenou náladu. To, co zpočátku přičiněním Američanů
vypadalo jako noční můra, se zásahem Imperia úplně změnilo. V neoficiálním
jednacím sále seděl velitel Vosy, premiér a pan Ngoma. Velitel zrovna odpovídal
prezidentovi:

„Co byste platili? Já měl za úkol ochránit vládní letadlo a ten jsem splnil. Jinak,
za dva dny přiletí náš vládní speciál, nacpaný experty všeho druhu. Počítejte, že jich
bude chvilku plno. Samozřejmě budou respektovat soukromí a podobně. Pak
sepíšou zprávu a tu dostanete. Po zkušenostech už vím, co bude obsahovat, takže
jednou větou: Udělejte sekulární stát jako prezident Asad v Sýrii, než mu to
rozvrtali Američané a co po nich dával horko těžko do pořádku.“

„A co máme dělat s Američany, pokud neodtáhnou?“
Velitel se usmál:
„Máte několik možnosti, jednu horší pro Američany než druhou. Můžete třeba

udělat mezinárodní aukci na prodej jednotlivých celků. Je mnoho států, které by se
rády podívaly americké technice pod kapotu. Můžete říct místním chudým, že tam
a tam je hromada šrotu a ve Sběrných surovinách mají otevřeno nonstop.“

Sice musel vysvětlit, co jsou Sběrné suroviny, ale pak se prezident dlouho
srdečně smál.

Ostatní africké státy zvýšily pozornost. Ze svých vlastních zkušeností věděly, jak
je obtížné zbavit se přítomnosti zahraniční mocnosti. Imperium však bylo něco
jiného. Imperiálové pomohli Somálsku, zamávali a odjeli. Tak se nikdy žádná
mocnost nechovala, vždy něco požadovala. Pak kdosi zjistil, jak to bylo s americkou
základnou na Kubě, jak se jí Kuba snažila dlouhá léta zbavit. Imperiu to trvalo
devět měsíců. Otázka už nezněla, jestli Američané odtáhnou, ale kdy odtáhnou.

Evakuace Američanů probíhala podle plánů dohodnutých mezi zúčastněnými.
Vojáci byli odvezeni charterovým letem. Při tom došlo k události, která vrhla na
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americkou armádu další černou skvrnu. Jednomu vojákovi vypadl balíček, který se
po dopadu na letištní plochu roztrhl. Vysypala se hlína a několik rostlinek. Místní
doprovod neomylně poznal sazenice Catha edulis, což je tropická rostlina,
pocházející z východní Afriky a Arabského poloostrova. Obsahuje alkaloid zvaný
kathinon, látku, která se účinkem na lidské tělo podobá amfetaminu. Přes hlasité
protesty Američanů byla provedena prohlídka jak letadla, tak i vojáků. Výsledkem
bylo třináct tisíc sazenic a několik kilogramů semen. Poměrně pikantní nádech tomu
dodává to, že ve Spojených státech je Catha edulis v jakékoliv formě ilegální.

S vojenskou technikou to Američané vyřešili poměrně jednoduše. Několik
velitelských vozidel odvezli na návěsech do přístavu, kde je naložili na čirou
náhodou plující okolo americkou loď. Ze zbytku techniky vymontovali funkční celky,
které by nepovolaným neměly padnout do rukou, vybrakovali munici a zbytek
nechali stát na místě. Vše stihli dokonce v termínu. Somálský prezident se
inspiroval radou velitele Vosy, která je zachránila. Nechal pozůstalou techniku
prozkoumat vojenskými experty, využitelné věci demontoval a zbytek rozdal
vesnickým kovářům s podmínkou vlastního odvozu, čímž dosáhl nesmírné
oblíbenosti u prostého lidu.

Kdo očekával příliv dalších států po vzoru jižní Ameriky byl zklamán. Vlády
jednotlivých států pokukovaly po sousedech, vědomy si sílící islamizace svých
republik. Nakonec se ozvala Angola, ale jen tak nepřímo. Vláda zakázala v celé
zemi islám, nařídila uzavřít mešity a ostatní muslimské modlitebny a školy. Vlastně
nezakázala, Islám jako náboženství nebyl nikdy povolen. Byl povolen jako sekta, na
ni se vztahovala poněkud jiná pravidla. V poslední době muslimové podstatně
překračovali tyto pravidla a činili si další nároky, jako by byli státem uznané
náboženství.

Pak spatřila světlo světa jedna diplomová práce, která vzbudila oprávněnou
pozornost. Práce měla název Angola a česká zahraniční rozvojová spolupráce.
Česká republika svého času, od roku 1978, pomáhala Angole získat potravinovou
soběstačnost, pomáhala rozvíjet vzdělání a zdravotnictví. Autor tvrdil, že nikde
nenašel jakýkoliv náznak ukončení činnosti a navrhoval poptat se Imperia jako
nástupnického státu České republiky jak to vypadá z druhé strany. Následná
spolupráce by mohla přinést zajímavé příležitosti. Ještě před oficiální žádostí se na
Imperiální zastoupení v Pretorii dostala oskenovaná kopie diplomové práce, takže
bylo dost času na předběžné průzkumy a rešerše.

Vláda Angoly byla nesmírně překvapena. Již hodinu po té, co odeslala zdvořilý
diplomatický dotaz do Imperia ohledně stádia rozvojové spolupráce v Angole, došla
odpověď. V ní Imperium uznávalo určité zanedbání a je ochotno navázat komplexní
spolupráci, která, bude-li si to lid Angoly přát, může vyústit až ke vstupu Angoly do
Imperia. Vláda tak bleskurychlou reakci neočekávala, nicméně svolala zasedání

96



celého Národního shromáždění. To rokovalo téměř bez přestávky sedmnáct hodin,
načež odhlasovalo těsnou spolupráci s Imperiem. Dohoda byla slavnostně
podepsána v Prezidentském paláci v Hlavním městě Luandě. Již týden po podpisu
začalo do Angoly proudit zboží z Imperia. Životní úroveň Angolanů začala rapidně
vzrůstat. Teprve toto ponouklo ostatní státy k navazování spolupráce s Imperiem,
v několika případech dokonce k žádostem o vstup.

Původně obávaný nesnášenlivý Islám se po Alláhově hněvu v Mekce, kdy svrhl
do Gehenny všechny vysoké duchovní i světské hodnostáře, se pomalu měnil na
lidové náboženství. Nikdo už neměl zájem nějak vést, vyniknout. Radikální
muslimové, sunnité, byli pomalu vytlačováni na okraj společnosti, ti umírnění, šíité,
s nimi nechtěli nic mít. Jedině v případech, kdy se radikálové projevili terorem či
podobným chováním se z umírněných muslimů stávali nelítostní soudci. Zpravidla
následoval soud a trest. Ten byl většinou vykonán na místě, kde zasedal soud.
Soudilo se podle sunnity tak oblíbeného práva šaría, takže i tresty tomu odpovídaly.

V Saudské Arábii byl nesmírně oblíbený takzvaný Alláhův soud. Viník byl hozen
do díry, která zbyla po Alláhově hněvu uprostřed Mekky. Vědělo se, že dole je vodní
hladina, takže případný příjemce Alláhovy milosti by mohl přežít a vrátit se na
zemský povrch. Statistika ovšem ukazovala, že se Alláh stále hněvá, nikdo se ještě
z Gehenny nevrátil. Mimo jiné sloužila díra o průměru dvou kilometrů jako turistická
atrakce, na kterou se jezdili dívat lidé z celého světa. Místní samozřejmě našli další
použití, například jako bezedná popelnice, popřípadě bezedná žumpa či odkladiště
nepohodlných osob, v neposlední řadě též jako poslední východisko z beznadějné
situace. Posledně jmenované exekuce občas pronikly ve formě videa na internet. Po
jednom takovém videu, zachycující hromadnou sebevraždu dvaceti osob včetně dětí
přistoupila vláda k ráznému řešení. Zasypat takovou jámu bylo nemožné, proto byli
o pomoc požádáni inženýři z Imperia. Ti se mohli pochlubit posledním výkřikem
stavitelského a inženýrského umění - stále se rozrůstající Imperiální kosmická
stanice dostala klobouk, skleník sedící nad stanicí. S průměrem pět kilometrů
a výškou dva kilometry to byla zatím největší kosmická stavba.

Skleník byl výsledkem inspirace z dávné stavby výstavního pavilónu Z na
Výstavišti v Brně, která měla kopuli o průměru sto metrů, samonosnou, takže nikde
nepřekážely nějaké sloupy. Něco podobného se chystali postavit i nad dírou
v Mekce. Nejdřív přišel na řadu kruhový val okolo díry jako základ pro kopuli.
Vzhledem k zatížení byl použit tavený čedič zpevněný nanovlákny z uhlíku a titanu.
Stavba samotné kopule přilákala množství zvědavců, jelikož probíhala od
prostředku ke krajům. Aby nespadla, byla držena dvojicí kosmických náklaďáků. Se
zvětšující hmotností konstrukce přibývaly další náklaďáky, až jich bylo šest. I díky
tomu trvala celá stavba necelý rok, což byl další rekord.

97



Návštěva z kosmu
Jak plynul čas, Imperium narůstalo, až dosáhlo hranic, které se nedaly snadno

překročit. Na Zemi zůstalo několik velkých celků - Rusko, Čína a Imperium. Těch
zbývajících mimo USA bylo už jen několik. Tvrdošíjně samostatný Vatikán, utopený
uprostřed Imperia, Rómské Království na ostrově Darby Island v Bahamském
souostroví a pár ostrovních státečků v Tichém oceánu. Dokonce i Island, nejdříve
odmítající vstup z obavy před rozplynutím se své kultury nakonec vstoupil do
Imperia.

Samostatnou kapitolou zůstaly USA. Ze všech stran obklopené buď Imperiem
nebo mořem postupně přicházely o další části, navzdory diktátorskému režimu. Po
Texasu odešlo Portoriko, Panama vyvlastnila panamský kanál, jen proto, aby ho
mohla zrušit, protože nedokázala konkurovat NIOC v Nikaragui. Další v pořadí byly
zámořská nezařazená území, především Guam. Pak byl delší dobu klid, ale potom
udeřil blesk. USA naráz opustily čtyři státy - Aljaška, Maine, New Hampshire
a Vermont. Všechny se přidaly ke Kanadě a společně zamířily směr Imperium. To
bylo informováno Kanadou v řadě tajných jednání, takže stačilo přijmout opatření,
že by se USA pokusily o něco nepředloženého. Neboť, jak praví známé úsloví:
USA vždy přijdou na to jediné správné řešení, ale až poté, co vyzkouší všechny
špatné.

Prezidenta USA ranila mrtvice a vedení se chopila jeho milenka, prezentující se
na veřejnosti jako viceprezidentka. S okamžitou platností přikázala zavřít hranice,
vypověděla ze země zbytek těch diplomatů, kteří již dříve neodešli sami, a vyhlásila
třetí stupeň stavu ohrožení z celkových pěti. Spokojeně přehlídla situaci a odjela do
Pentagonu na velitelství armád poradit se o situaci. Výsledkem jednání byla hrozba
vyhlášení války Kanadě, které byla označena za hlavního viníka odchodu tolika
států z nerozborného svazku Spojených států. Obsáhlé memorandum, zaslané
kanadské vládě, požadovalo bezpodmínečné navrácení ukradených států
a zaplacení pokuty ve výši deseti miliard amerických dolarů. Kanadská odpověď
byla stejně obsáhlá, leč hlavním motivem byla zvukomalebná francouzská fráze Va
chier!

Když to přivolaný francouzský tlumočník správně přeložil jako frázi Jdi do hajzlu,
nabrali přítomní barvu vlčích máků. Následné kroky americké armády byly pečlivě
naplánovány. Viceprezidentka vyhlásila čtvrtý, předposlední stupeň ohrožení, který
umožňoval i přímou akci proti nepříteli. Pátý stupeň zůstával v záloze pro případ, že
by byla sama USA napadena Ruskem, Čínou či Imperiem.

Na hranicích s Kanadou i u hranic odbojných států se začaly hromadit jednotky
US Army, což prezentovalo americké Ministerstvo obrany jako příprava na vojenské
cvičení. Po předchozích výhrůžkách Kanadě tomu nikdo nevěřil, přesto za hranicemi
USA vládl až podivný klid. Klid vládl i v okamžiku, kdy se za mohutné letecké
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podpory hnulo mnohatisícové pozemní vojsko. Daleko se však nikdo nedostal.
Přesně na hranici se před každým letounem objevil ovál podobající se špinavému
sklu. Další děj pak připomínal nárazové testy, kdy se do cesty pohybujícímu se
předmětu postaví překážka, která neuhne. Americké nebe se změnilo na oceán
ohně a výbuchů zbraní, z něhož na zem pršely rozpálené trosky. Také pozemní
armáda nedostala za hranici. Obyčejný plot z drátěného pletiva, jaký je vidět okolo
zahrádek, se změnil na neprostupnou zeď, sahající do výše deseti metrů. Dokonce
ani těžký tank Abrams s ní nic nesvedl. Velitel si uvědomil, že sice nemůžou vjet do
Kanady, útočit ale můžou. Vydal rozkaz raketovému dělostřelectvu k palbě směr
Kanada. Nosiče raket zaujaly palebné postavení a zahájily palbu. Sotva však první
raketa opustila výmetnici, odněkud z jasné oblohy vyšlehly oslnivě bílé paprsky.
Ten první zničil vypuštěnou raketu, ty ostatní přeskakovaly mezi nosiči raket.
Během půl minuty přišla americká armáda o  nasazené raketové dělostřelectvo. Pak
teprve se nebe nad Kanadou zamihotalo a najednou se kus od hranic
v stometrových rozestupech táhla řada vojenských letounů Imperia. Na každou
Vosu připadly dvě Včely jak podpora.

Běsnící velitel okamžitě zchladl. Z mnoha ukázek již věděl, co letouny dokážou.
Přikázal spojaři, aby ho spojil se štábem, což se během chvilky podařilo. Dokonce
se dovolal svému nadřízenému:

„Generále Maurici, tady je brigádní generál Petraeus jr. Bylo nám zabráněno
v postupu, kanadská hranice je absolutně neprostupná jak pro pozemní, tak i pro
letecké jednotky. Kompletní letecká podpora je zničena, já jsem ztratil celé
raketové dělostřelectvo při pokusu prostřílet si cestu. Asi kilometr od hranic trčí ve
vzduchu řada těch Imperiálních letounů, vždy jeden velký a dva malé v rozestupu
tři sta stop. Moment...“

Velitel Petraeus mladší sáhl po dalekohledu. Ano, něco se na kanadské straně
dělo. Popisoval, co vidí do mikrofonu:

„Zpoza kopce se vynořil jeden z těch jejich kosmických tahačů. Má na nosné
ploše nějaké velké zařízení, není to pořádně vidět, stříbřitě se to leskne. Něco se
tam hýbe, vypadá to jako stříbrný tulip... Do prkýnka!“

Velitel se odmlčel, na štěbetání ze sluchátek vůbec nereagoval. Teprve po
chvilce pokračoval:

„Sorry jako, tohle byste musel vidět. Ten tulipán na nás vychrlil nějaký růžový
kouř. Všechno kovové, o co se ten kouř otřel, zmizelo. Pokud to ze svého stanoviště
vidím, nedotklo se to lidí, látek a plastů. Sakra, druhý stroj s tulipánem, podstatně
blíž a stří...“

Reproduktor v generálním štábu umlkl. Postupně umlkaly, často v půli slova,
i ostatní jednotky, které se zúčastnily operace Aljašská svoboda. Asi nejvíc obětí
bylo u útočné skupiny dvou torpédoborců a tří fregat, které tvořilo veškeré plavby
schopné osazenstvo námořní základny Everett. Poslední loď, letadlová loď Abraham
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Lincoln, trčela v doku po nešťastné srážce s ledovcem plujícím těsně pod hladinou,
při které přišla o tři lodní šrouby ze čtyř. Setkání se silovým polem a vzápětí
s růžovým dýmem svrhlo mnoho osob do ledového moře. Imperium mělo
připravenu záchrannou loď, ta byla ale ostřelována ze zbylých plavidel, bez ohledu
na označení lodi červeným křížem, takže musela urychleně opustit ostřelovaný
prostor. Podařilo se zachránit jen skoro tři sta lidí, teprve když byla potopena
poslední fregata.

Americká armáda se nevzdala. Když nemohla zaútočit na Kanadu, určitě to
půjde přes Mexiko. Nešlo. Pozemní armáda narazila na podobný plot jako na
hranicích s Kanadou, letadla dopadla také stejně. Pak se zjistilo, že silová ohrada
se táhne i přes moře ve dvanáctimílové vzdálenosti od břehu, což jsou mezinárodně
uznávané výsostné vody. Pokusy proniknout pod bariérou pomocí ponorek byly
ukončeny v podobě třpytivých paprsků, ničících jednu ponorku po druhé, jen co
opustily dvanáctimílové pásmo. Skořápka byla celistvá.

Celé to spustil jeden prostý dotaz Gerta Muellera, středoškolského studenta
z německé oblasti, který si jako jeden domácí úkol vybral referát o spisovateli Gertu
Prokopovi, který byl rodákem z jeho města a zároveň jeho jmenovcem. V jeho
knihách je USA líčena jako dystopie, kam až to může dotáhnout bezbřehý
neomezovaný kapitalismus. Totalitní forma vlády, omezování osobní svobody,
selekce lidí hned po narození a podobně. V knize jsou USA obehnány bublinou
silového pole, takže se v pohodě zahnívají a všude okolo je spořádaný mírumilovný
svět. Gert položil otázku na stále běžící stránce fsn.cz v sekci Dotazy občanů: „Bylo
by možné dnešními možnostmi a technikou udělat něco podobného s dnešními
Spojenými státy?“ Přidal ISBN knihy a spokojeně dotaz odeslal. Byl si jist odpovědí
Nelze, bohužel, takže byl po několika dnech dost překvapen pozváním do kanceláře
ředitele. Tam zažil Gert překvapení číslo dvě, neboť nikdo neviděl ředitele se byť
jen usmát. Dnes měl úsměv od ucha k uchu, jak představoval Gerta páru mladých
lidí, kteří se ukázali být zástupci Vědecké rady Imperia. Ti nejdřív ujistili Gerta, že
ho nepřijeli ani zatknout, ani zlikvidovat, ale že jeho návrh vzbudil značný ohlas.
Přichází s nabídkou, jestli se nechce tohoto projektu účastnit jako autor, že by ho
kooptovali do týmu. Od pana ředitele už ví, že má dobrý prospěch, takže občasná
nepřítomnost ve vyučování by nebyl problém. Gertovi div nevypadly oči, přesto si
zachoval chladnou hlavu a nechal si čas na rozmyšlenou do druhého dně, čímž se
uvedl jako vyspělý jedinec. Jak mu časem kolegyně Hedvika řekla, okamžité přijetí
by potvrzovalo jistou nezralost a bylo by důvodem k ostražitosti.

Po dvou letech měl Gert už jak maturitu, tak i první ročník Imperiální univerzity,
kam byl přímo přijat jako perspektivní jedinec po pohovoru a s přihlédnutím k jeho
aktivitám v projektu Skořápka. Projekt také už byl v závěrečné fázi, prototypové
i provozní zkoušky proběhly v pořádku a čekalo se na nějakou vhodnou příležitost.
Rozmíška Kanady s USA bylo to pravé. Rozběhly se rozhovory jak tajné, tak
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oficiální, takže v den D bylo vše připraveno.
Po aktivaci projektu Skořápka si prezidenti Ruska a Číny pogratulovali

s Imperátorem, jak to pěkně zvládli. Agresor byt odklizen, svět si mohl oddechnout.
Ohledně Imperátora... Kdysi dávno, v počátcích Imperia, se ve veřejné diskuzi řešila
forma vlády. Všichni se shodli, že vláda bude složena ze dvou osob z každého
připojeného území, kteří si budou naprosto rovni. Poslední bod byl nekompromisní:
Není žádného imperátora! Neoficiálně se tomuto titulu blížil pan Macák jako faktický
zakladatel Imperia, když byl jmenován čestným předsedou vládní rady, takříkajíc
první mezi rovnými. Pak přišlo několik krizí a panu Macákovi začal selhávat
organismus. Naštěstí byla vyzkoumána možnost, jak přenést vědomí a osobnost
člověka z holografické paměti mozku do paměti speciálního počítače. To neskously
některé církve, zvláště protivný byl v tomto směru Islám. Přípravy dobyvačné
muslimské expanze ukončil incident, po němž zbyla uprostřed Mekky díra do pekla
o průměru dva kilometry místo nejposvátnějšího místa Islámu, Kaaby. Náhoda
tomu chtěla, že to bylo v okamžiku společné modlitby špiček islámu z celého
světa...

Zpět k Imperátorovi. Když byl pan Macák nahrán, to jest převeden na
elektronickou bytost, nemohl již vykonávat sice čestnou, ale reálnou funkci
předsedy Poradního kruhu Imperia. Na stále běžícím serveru fsn.cz, i když už
internet vypadal a fungoval úplně jinak, se objevil článeček:

Sice se kdysi dávno řeklo, že není žádného Imperátora, ale musíme rozlišovat.
Stále nechceme někoho s téměř neomezenou mocí, to by špatně dopadlo. Co ale
takový Imperátor jako čestná funkce, něco jako vyznamenání? Žádné pravomoci,
pouze poradní hlas. Zvláště, pokud by čestným Imperátorem byl tak čestný muž,
jako byl pan Macák...

Článeček vzbudil zaslouženou pozornost, diskuze se rozkošatěla, ale všichni se
shodli, že za takových podmínek, a pan Macák k tomu, prostě ano. Od té chvíle byl
pan Macák Imperátorem. Jak podotkl, být ještě živý, tak se snad dojetím rozpláču.

Jak tak za panem Macákem odcházely další, nastával kardinální problém: Komu
říct o dvou kosmických trosečnících, kteří jsou pohřbeni pode dnem propasti, kterou
svou pozemskou havárií vytvořili, pod Macochou? Sdružení nahraných osobností
však přišlo s řešením: Návštěvníci z Furvey se musí dostat na Zemi, nikoliv tak, že
se vynoří z Macochy.

Ač se pás asteroidů prozkoumával již mnoho let, stále byly oblasti, které lidské
oko neviděly blíž než přes dalekohled. Průzkum dělaly většinou robotické lodě
a těch bylo tolik, že se ztráta několika z nich nikde neprojevila. Na jedné takové
lodi přiletěli tři zlatí roboti, pozůstatek z objevených sedmi. Čtyři zbývající dělaly
zabezpečení jádra počítače s nahranými osobnostmi. Ty tři už měly za sebou těžkou
práci, která se však musela udělat tajně - vyprostit havarovanou kosmickou loď ze

101



zatopeného dómu pod Macochou a přemístit ji do nejbližší vhodné vodní nádrže.
Kupodivu, nemuseli putovat daleko, vhodný byl rybník Olšovec v nedaleké
Jedovnici. Díky za krasové podloží plné jeskyň, v rostlé skále by to šlo podstatně
hůř. Pak stačila jedna pořádná noční bouře, hromada antigravitačních jednotek
a naprosto nevinný výpadek sledovacího systému k přesunu na orbitu a pomalu
dále. Dole, na Zemi, sledovali užaslí obyvatelé Jedovnic obrovskou jámu, ve které
zmizel jejich rybník. Dle odborného posudku se propadlo dno rybníka a odhalilo
novou krasovou oblast. Ta však nebude přístupná veřejnosti, také protože
pravděpodobně nemá další východ, soudě podle stoupající hladiny vody v díře. Je
předpoklad, že se rybník obnoví při dalším tání sněhu příští jaro...

V odlehlém koutě pásu asteroidů vyrostla kosmická loděnice. Odpovídající
podmínky byly v normě, tak se začalo stavět. Ze všeho nejdřív se postavila
mnohakilometrová parabolická zrcadla, bez kterých by to dále nešlo. Díky
počítačovému řízení nikdy nezasvítila směrem k Zemi nebo obydlené části asteroidů
okolo Ceresu a Vestě. První dokončené zrcadlo začalo propalovat díru podél rotační
osy podlouhlého asteroidu. Další zrcadlo pomalu tavilo ledový asteroid a vytvářelo
úhledné ledové bloky. Ty byly poté dopraveny do vypálené díry, otvor byl zalit
lávou a obě zrcadla začala pomalu ohřívat celý asteroid. V přesný okamžik došlo
k odpálení lávové zátky. Natlakovaná pára vyrazila do kosmu, kde narazila do
desetimetrového kusu skály. Ten se vychýlil z dráhy natolik, že po pár stovkách
kilometrů narazil do velikostně podobného. Porucha se pomalu šířila a přispívala
k tomu, že se jí nikdo nepletl do cesty.

V původním asteroidu vznikla nádherná vnitřní dutina. Tlak páry protlačil vodu
až téměř k povrchu, který již nebyl zahříván a pomalu chladl. Pára se měnila na
vodu a posléze na led, který utěsnil všechny trhliny, kterými by mohla unikat
atmosféra. Otvor do kosmu byl zaskládán ledovými bloky, do kterých byly
zabudovány jednak kovové výztuže, jednak přechodové komory, čímž se získal
nádherný habitat pro pracovníky loděnic. Nic již nebránilo stavbě obálky na
poničenou kosmickou loď. To vše bylo součástí plánu, že se návštěva musí objevit
z kosmu.

Až bude postavena celá loď včetně kilometrového pylonu s atomovým parním
motorem, loď pomalu odpluje do vzdálenosti půl světelného dne nad rovinu
ekliptiky. Tam se otočí, zamíří ke Slunci a začne vysílat to, co by se dalo nazvat
kosmickým pozdravem - řady prvočísel a další univerzální matematické symboly.

Zbývalo vyřešit, co s loděnicí. I zde se našlo řešení. Imperium po čase oznámilo,
že v rámci dalšího zkoumání Sluneční soustavy buduje v Pásu asteroidů kosmickou
loděnici na výstavbu sond a jiných kosmických lodí. Je naprosto zbytečné vozit
suroviny z Pásu na Zemi, tam v gravitační studni něco postavit a pak to zase vrátit
do kosmu. A zároveň pozvalo vědce a inženýry obou spřátelených mocností, Ruska
a Číny, ke společnému dílu. Stejnou nabídku dostaly i Spojené státy, které však
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arogantně odpověděly, že až budou potřebovat, postaví si loděnice samy.

Radioteleskop Nancay ve francouzské části Imperia zahlásil neobvyklou
elektromagnetickou aktivitu v hlubokém kosmu a uvedl souřadnice. Radioteleskop
v Arecibu na druhé straně Atlantiku byl již nachystán událost potvrdit nebo vyvrátit.
Celý vědecký i laický svět byl jako na trní. Už bylo tolik falešných poplachů! Pak
předstoupil ředitel observatoře před kamery a mikrofony. Byl bledý, klepal se
a potil, ale už jeho první věty zvedly diváky a posluchače ze židlí::

„Ano, něco tam je. Vysílá to skoro na čáře vodíku prvních jedenáct prvočísel...“
Přehlušila ho smršť dotazů, na které nemohl pro křik reportérů ani odpovědět.

Chvilku to ještě vydržel, pak pokrčil rameny, obrátil se a odešel. Novináři dostanou
zprávu písemně, je to jednodušší a nebolí z toho uši a hlava. Zprávu předal
tajemník, po kterém všechny nadávky sklouzly. Nic si z toho nedělal, naopak
vysvětlil novinářům, že v tom řevu od nich by stejně další požadované podrobnosti
zanikly, takže ať si zametou před vlastním prahem.

Ve zprávě toho bylo víc. Prvočísla se opakovaly jedenáctkrát, pak šestnáctkrát
počty v šestnáctkové soustavě, kus Fibonacciho posloupnosti a podobně. Celý
cyklus trval něco přes hodinu. Jelikož radioteleskop v Arecibu je stacionární,
pohybovat se může jen přijímač v ohnisku, převzaly sledování návštěvníka další
radioteleskopy.

Imperátor Macák i ostatní nahrané osobnosti měly své pochyby. Signál přišel
o deset dní dříve, než očekávali. Že by Yom porušil dohodu? Nebo tam venku plyne
čas jinak díky nějakým neznámým relativistickým jevům? Prozatím nic nepodnikali,
jen pozorně sledovali děj.

Chystala se odpověď, ale přišla nečekaná komplikace. USA se zase jednou
projevily jako neschopné skousnout, že něco nemůžou. Ve vzpurném gestu Když ne
my, tak nikdo začaly ze svých radioteleskopů vysílat šum v takovém výkonu
a rozsahu, že úplně přehlušil Návštěvníkovo vysílání. Celý svět byl v šoku. Tímhle už
překročily Spojené Státy všechny meze. Taková událost celosvětového významu
a USA ji znemožní! Nejen odborníci, ale i laická veřejnost naléhaly na své vlády, ať
takovému chování učiní přítrž. Ty to nejdříve zkoušely po dobrém, apel na vládu
USA přinesl jen arogantní odpověď. Vlády Ruska i Číny se obrátily na Imperium,
protože ony by mohly maximálně odpálit těch několik ještě nezlikvidovaných
mezikontinentálních nukleárních střel, čímž by ale zlikvidovaly všechny, vinné
i nevinné. Přitom je to zcela určitě práce pár vysoce postavených osobností.

Imperiu naštěstí zůstal houf Kuřat. To byly malé kosmické lodě, vyvinuté
k hlídání Američanů, když prováděli nelegální operace na bývalé kosmické stanici
ISS. Tu také nakonec rozbili a zkusili shodit na Imperium a zároveň to svést na
Rusko. Tenhle podraz pozorně sledovaly dva letounky, které se podobaly lodi
Milénium Falcon. Falcon se měly i jmenovat, technici ale prohlásili, že Falcon, Sokol
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je takové větší kuře, takže letounky dostaly název Kuřata. Pohon na bázi
antigravitace, částicové i obyčejné lasery a malé neřízené raketky. Jelikož byly
Kuřata odolnější a vyzbrojenější než Vosy, použilo Imperium právě je.

Imperiální kosmická stanice, kterou Imperium postavilo jako náhradu za
zničenou starou ISS, a která přelétala nad USA a poblíž podrobně zmapovala zdroje
signálu. Byly to jak vědecké radioteleskopy, tak i různé vojenské i civilní radary.
Každé Kuře mělo naplánovanou trasu tak, že udělá dva průlety nad územím USA.
Cestou bude ničit zdroje šumu. Začátek i konec průletu bude na východním pobřeží
s otočkou nad Tichým Oceánem.

Pro americké milovníky východů slunce to byl šok. Poklidný výhled na východ
slunce byl narušen jakýmsi předmětem, z něhož se vyklubalo cosi stříbřitého
o velikosti hřiště na baseball. S vytím to velkou rychlostí prolétlo nad hlavami
diváků a mizelo v dálce. Sem tam se od něj odlepil stříbrný paprsek, kam dopadl,
tam něco vybuchlo.

Americká armáda něco takového očekávala, tak byla připravena. Ovšem
chybička se vloudí, připraveni byli na Vosu, ne na něco tak velikého a rychlého. Než
se stačily baterie Patriotů zaměřit, už nebylo na co střílet. Tak alespoň velitelé
varovali všechny ostatní zúčastněné, aby ty radary vypnuli. Nemělo to žádný
účinek, zničeny byly i ty vypnuté. Nakonec stačily dva průlety každého Kuřete, z cílů
nezbyl ani jeden. Přesto se všechna Kuřata nevrátila do Imperia, ale dvě se
přemístily na pronajatý kus letiště v Londýně. Tento ale neležel v Anglii, ale
v provincii Ontario v Kanadě. To pro všechny případy. V klidu se vznášely půl metru
nad pojezdovou dráhou, naprosto ignorujíc davy zvědavců, pro které to byl
naprosto nevšední zážitek. Kanada sice ještě nebyla členem Imperia, ale mílovými
kroky s k tomu blížila a umožnění pobytu Imperiálních strojů pro ni znamenalo malé
plus.

Obrázek zaslaný Návštěvníkem
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Nyní když už byl klid, mohlo Imperium poslat Návštěvníkovi odpověď. V ní se
navazovalo na řadu prvočísel jejím pokračováním, Fibonacciho posloupnost byla
nahrazena posloupností aritmetickou a přidána posloupnost geometrická. Po
odeslání odpovědi byli všichni jako na trní - Pochopí návštěvník odpověď? Na
potvrzení si museli počkat skoro celý den, již věděli, že je Návštěvník jen půl
světelného dne daleko. Skoro v předpovězený čas bylo vysílání číselných řad
ukončeno a nahrazeno jiným kódem.

Ten se skládal ze změti jednoduchých a dvojitých impulzů oddělených různě
dlouhými mezerami. Chvíle bádání, co by to mohlo být, potom to vědcům došlo. Jak
jinak poslat binární kód? Jeden impuls je logická nula a dvojitý logická jednička,
mezery jsou oddělovače. Zkusili kód převést do grafické podoby s tím, že nejdelší
mezera je konec řádku. Na obrazovce pomalu vylézal černobílý obrázek, mnohým
známý z učebnic a skript fyziky. Chvilku bádali nad tečkami u kroužků planet, potom
na to došli. Byly to měsíce planet. Země má jeden, Mars dva a Jupiter houf. Na
tenhle obrázek existovala pouze jediná odpověď. Návštěvník poslal obrázek
neúplné soustavy, Země odešle kompletní schema včetně naznačeného pásu
asteroidů a dvojplanetky Pluto - Cháron.
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Návštěvnice odjinud
Další obrázek od návštěvníka vyvolal nejdříve údiv, pak kroucení hlavou

a nakonec úsměvy. Každý si vzpomněl na dětství a pohádky o dracích. Postava na
obrázku vypadala, jako by prošla podobným vývojem jako člověk, ale výchozí zvíře
nebyl opoid, ale drak. Odpověď na tento obrázek byla jasná, stejný obrázek byl
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přidělán k mnoha sondám, které opouštěly sluneční soustavu. Pak do dění vstoupil
pan Macák jako zástupce nahraných osobností, který pochopil, že to není
očekávaná návštěva z Furvei, ale někdo úplně jiný. Nabídl, že nahrané osobnosti
převezmou celou agendu styku s Návštěvníkem, že mají hromadu nápadů, jak
pokračovat v učení se navzájem. A že začnou čísly a jejich zápisem. Lidská skupina
si přála pravidelné informace o postupu, jinak jim předání nečinilo potíže.

Jak šel čas, některé informace se dostaly do Imperiálního zpravodajství. Již po
týdnu hlásil pan Macák výrazný postup v porozumění, pomalu začínají vytvářet
společný výkladový slovník. Postupně, jak se Návštěvník blížil a intervaly
otázka/odpověď se zkracovaly, se hustota informací zvýšila natolik, že se informace
o Návštěvníkovi staly součástí denního zpravodajského přehledu.

Jeden bod vzbudil docela vzrušení, to když dali Návštěvníkovi na výběr, který
světový jazyk bude pro něj nejvhodnější na dorozumění. Angličtinu zamítl hned,
jazyk, který se jinak píše a jinak čte, nestojí za učení, je neperspektivní. Kdysi
dávno u nich také takový měli, honosil se jím malý agresívní nárůdek, který
nakonec museli izolovat od ostatních a nechat vyhnít. Čínština je vypracované
obrázkové znakové písmo, kde každý znak znamená část nějakého slova. Znaky
musí být malovány přesně, aby nedocházelo k omylům, prostě jedna nevýhoda za
druhou. Ruština a čeština jsou hodně podobné jazyky, ale s rozdílným zápisem.
A jelikož je čeština rozšířenější než ruština, předpokládá ruštině Návštěvník
pozvolný zánik.

Další pozdvižení vyvolala anatomie Návštěvníků. Správně by se mělo psát
Návštěvnic, protože v celé lodi není ani jeden samec. Ostatně, žádný samec není
ani na domovských planetách. To vyvolalo okamžitou otázku, jak se tedy vlastně
rozmnožují. Odpověď byla značně obsáhlá, ale zkráceně je to takto: Pokud samice
sní svůj vlastní ocas, nastanou v jejím těle změny, které vyvrcholí dočasnou
přeměnou na samce. Ten stav trvá jen tak dlouho, dokud ocas nedoroste nebo
dokud samec nevypotřebuje svůj semenný vak k oplodnění vajec, pak se vše vrátí
k normálu. A ocas je vlastně jen lehké houbovité úložiště pro rohovinovou kapsli
s hormonální bombou na přeměnu na samce. Ještě padl doplňující dotaz, jestli
pruhy látky zakrývají prsa nebo je to jen ozdoba. Odpověď byla poněkud rozpačitá,
že je to tradice, látkou se zakrývá rituální tetování, která určuje původ, nynější stav
a další informace. Tyto údaje jsou poněkud soukromé a choulostivé, proto to
zakrývání.
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Zvýšený provoz
Určitě to znáte. Tichá ulice, žádné auto v dohledu. To vše do okamžiku, kdy se

chystáte přejít na druhou stranu. V tu ránu se odnikud vyrojí množství dopravních
prostředků všeho druhu v takových rozestupech, že to neumožňuje ani přeběhnutí.
Hustota provozu se zvyšuje v případě, že k zastávce na druhé straně ulice přijíždí
autobus, kterým chcete jet.

V tichém koutě Západní Austrálie, daleko od lidí a jejich rušivých přístrojů,
v Murchisonské observatoři stojí přístroj zvaný ASKAP. Tvoří ho 36 antén, každá
o průměru 12 metrů. Právě prošel náročnou rekonstrukcí, která výrazně zvýšila jeho
rozlišovací schopnosti. Již dvanáct dní jede ve zkušebním provozu a všichni vědci
jsou nadšeni jeho citlivostí. Pouze starý bručoun Alistair předpovídá, že třináctý den
testování se vše podělá.

Další den se jeho předpověď potvrdila, nebo to tak aspoň vypadalo. Skoro
uprostřed oblohy se objevila jakási elektromagnetická porucha, která tam neměla
co dělat. Vědci i technici už málem začali rozebírat přijímač, ale ředitele napadlo
zavolat kolegům v Chilské části Imperia, kde stojí Atakamská velká milimetrová
anténní soustava. Dohodl se s ředitelem, předal souřadnice a pak jen seděl v křesle
a čekal na odezvu. Ta přišla vcelku rychle a potvrdila australské pozorování. Ředitel
poděkoval a začal organizovat zmatek. Ze všeho nejdříve poslal zprávu do sítě
IRCAR, která sdružuje radioteleskopy australské i jiné, nyní bez těch amerických.
V ní nastínil možnost synchronního pozorování zajímavého jevu a přidal souřadnice.
Observatoře Paula Wilda a Parkes se ozvaly téměř okamžitě, hvězdárna v Siding
Spring nejprve učinila opatrný dotaz, jestli jako optická hvězdárna bude něco
platná. Odpověď zněla, že dřív nebo později bude něco vidět, zvláště jejím skoro
čtyřmetrovým teleskopem.

Společné pozorování odhalilo zajímavé poznatky. Vysílání mělo proměnlivou sílu,
jako by vysílací anténa kmitala. Samotné vysílání znělo jako počítačový program,
skoro jako zápis dat z modemu na záznamníku. Superpočítač v Murchisonské
observatoři odhalil několik zákonitostí a opakování, ale nic z toho nedávalo smysl.
Tak plynul den za dnem, až se v dalekohledu hvězdárny Siding Spring objevil malý
bod. Teď nebyly nejdůležitější radioteleskopy, ty ale přesto objevily další
podrobnosti. Jednalo se o několik objektů, velký s ostrým kovovým odrazem
uprostřed a několik menších, neostrých okolo.
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První pořádný snímek vyvolal vlnu zklamání. To, co přilétalo z kosmu nebyl další
návštěvník, ale jen vrak. Jistou záhadu představovalo vysílání, ale to bylo podle
mínění všech jen automatické volání o pomoc, která nikdy nepřišla. Podle
vypočítané dráhy, odkud vrak přilétl, do vzdálenosti dvaceti světelných let nebylo
nic zajímavého. Pak kdosi vypočítal dráhu, kterou vrak proletí sluneční soustavou,
aby pokračoval v nekonečné cestě. Anebo ne, podle výpočtu by se měl vrak jemně
otřít o Měsíc. Devadesát procent následných drah končilo na Marsu. Rozruch snímek
vyvolal mezi nahranými osobnostmi. Panu Macákovi zatrnulo, neboť poznal, co ten
vrak byl. Kus pylonu zůstal zachován, atomový motor plul opodál. Hlavní kulovitou
schránku, ukrývající poškozenou furveiskou loď, někdo rozpáral natolik, že přes ni
bylo vidět hvězdy. Po obsahu ani památky. Pan Macák neslyšně nahlas zanadával.
Co se to s Yumou a Yomem stalo? Pak jakoby zaslechl vzdálený šepot. Požádal
ostatní o klid a podporu a zkusil navázat spojení s Yumou. Dostal tichou odpověď:

„Pavle, příteli, vydrž ještě deset hodin, pak budeme u vás a vše se vysvětlí!“
Pan Macák si zhluboka oddechl.

Loď Návštěvnic oznámila, že právě vstupuje do sluneční soustavy, vyhne se
mračnu zbytků na okraji a brzo bude na přímou viditelnost. Konec zprávy byl
poznamenán zvýšeným šumem, který jakoby přicházel odevšad. Šum postupně sílil,
zasáhl radiové vlny, mikrovlny a začal omezovat viditelné světlo. Trvalo to jen
sedm sekund, pak se vše vrátilo do normálního stavu. Skoro vše, jelikož se na
oběžné dráze Měsíce vznášelo cosi, co vypadalo jako neuspořádaný chumel koulí.
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Pak od shluku vytryskl radiový signál podle pozemského standardu pro satelitní
vysílání audiovizuálních a doprovodných dat. Čistou češtinou zazněla z milionů
satelitních přijímačů překvapivá věta:

„Dobrý den, lidé. Přinášíme pozdravy od všech světů Furvei!“
Svět strnul v šoku. Představa, že se prakticky odnikud objeví kosmická loď

a začne komunikovat jedním ze světových jazyků byla, jak to říct... Jako námět scifi
dobrý, ale ve skutečnosti se to nemůže stát! Pravděpodobnost, že se někde
v kosmu hovoří česky byla tak nekonečně malá... Vysvětlení přišlo během další
konverzace. Jelikož se Návštěvníci již dvakrát spálili, když navázali kontakt
s agresivní civilizací, na rok se uhnízdili na dvorku sluneční soustavy a pozorovali
a sledovali. Přitom se snažili naučit se hlavní jazyk, aby se dobře dorozuměli.
Přilétli, až si byli jisti dobrým přijetím. Pak zažili šok i oni, to když se od
pozemšťanů dozvěděli o další kosmické lodi, přilétající z opačné strany kosmického
prostoru. A jako na potvrzení došla relace z kosmické lodi Návštěvnic s dotazem,
jestli neví něco o podivném úkazu, kdy cosi zahltilo značnou část
elektromagnetického spektra. Nezbylo nic jiného, než vysvětlit, že Země má další
návštěvu z kosmu, jejíž pohonný systém má tyto vlastnosti. I u Návštěvnic nastalo
veliké divení, jak to v další relaci samy oznámily.

Pan Macák se mezitím spojil s Yumou. Yom má jinou práci, ale částečně
poslouchá, aby byl v obraze. Mimo to, hovor jde přes retranslační stanici na lodi
a je přitom zaznamenáván pro další zkoumání a rozbor. Takže, ptal se pan Macák,
jak to bylo?

Yuma se rozpovídala:
Blížili jsme se k bodu obratu, Yom měl už loď otočenou, jen začít brzdit. Pak

jsem začala mít dávno pozapomenutý pocit, že nejsme sami, že je tady někdo
s podobnou myslí. Ten pocit je trvalý na Furvei, naší planetě, tam se telepaticky
dorozumívají všichni. Pro jistotu jsem do prostoru vyslala výzvu k rozhovoru. Ozval
se mi velitel spojovací stanice. První bylo, jestli jsme v dlouhých intervalech
nevysílali nějakou zprávu na domovskou planetu. Ozval se Yom s nějakými
technickými podrobnostmi a co že je zdrželo. Ukázalo se, že na přímé trase je oblak
kosmického prachu s několika protohvězdami, takže zpráva sice prošla, ale
mohutně zkomolená. Jak docházely další, dařilo se seskládávat zprávu natolik, že
byla už téměř srozumitelná, takže už znali kosmické souřadnice, odkud byla zpráva
vyslána. A jelikož vývoj šel dále, už nemají kosmické lodě omezené rychlostí světla,
takže odpadla nutnost nahrávat osobnosti do hardware lodi. Co nám trvalo sedm
tisíc let, oni zvládli za měsíc.

Yuma se odmlčela, že musí něco zařídit. Po chvilce pokračovala:
S tím dlouhodobým pozorováním to je také pravda, my jsme přiletěli těsně před

koncem. Mimochodem, žasli nad lodí, kterou jste postavili okolo té naší
porouchané. Skoro jim to bylo líto, že ji museli rozříznout, aby vydolovali naši loď.
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Pak na ni čímsi zapůsobili, takže vypadá jako po dlouhé cestě kosmem. Navíc
zkřehla, takže se po dopadu rozpadne na malinkaté kousíčky. Nasměrovali ji tak, že
prolétne těsně okolo Měsíce a skončí na Marsu. Pokud vědí, Mars ještě osídlen není,
takže neudělá žádnou škodu. To je asi vše, teď bys mi mohl vyprávět o té druhé
lodi.

111



Pan Macák jí předal veškeré informace, které znal. Pak dodal něco, co vzbudilo
u Yumy větší zájem: Ještě, že nás napadlo udělat Přístaviště větší. Na zvědavý
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dotaz odpověděl, že nikdo nepředpokládal přistání kosmické lodě přímo na zemský
povrch a beztížný stav na orbitě by nemusel vyhovovat, takže Imperium zbudovalo
na přilehlé Měsíce straně velkou základnu. Hlavní kopule o průměru přes jeden
kilometr obklopovalo osm šestisetmetrových kopulí. Spojeny byly navzájem jak
tunely na povrchu, tak i pod ním. Každá menší kupole se dala zcela odizolovat od
ostatních, čímž vznikl soběstačný habitat. Tím pádem mohla v Přístavišti pobývat až
osm různých druhů bytostí.

Stanici chránily před meteority částicové lasery umístěné na menších kopulích
a řízené počítačem v podzemí hlavní kopule. I když, slovo podzemí není na tomto
místě vhodné, správně by bylo být podluní... Jsme na Luně, ne? Jako všechny nové
počítače byl i tento uzpůsoben pro pobyt nahraných osobností a zde byla stálá
hlídka nutností jako dohled nad počítačem a arbitr sporných hodnocení.

Co ale nesneslo odkladu, byla organizace setkání všech tří ras. Mají přistát
nejdříve Návštěvníci z Furvei a Návštěvnice až dorazí? Nebudou to brát Návštěvnice
jako že jsou druhořadé? Počkat tak, aby zástupci obou výprav přistály společně?
Pan Macák se o tom bezhlasně bavil s Yumou, ta namítala, že může být podujatá
jako členka jedné z výprav. Nakonec se to vytříbilo skoro samo. Návštěvnice
požádaly o informaci, jak se spojit s druhou výpravou, pak se s ní spojily a dohodly
se mezi sebou .Nejdřív přistane výprava z Furvei, ubytuje se a změří parametry
pozemského ovzduší. Výsledky pak zašlou Návštěvnicím, aby se mohly přizpůsobit.
Na opatrný dotaz pana Macáka, jestli by nebyl lepší skafandr místo uzpůsobení živé
osoby, dostal udivenou odpověď, že to tak dělaly vždy a necítí potřebu ten dávný
zvyk měnit.
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Hvězdná křižovatka
Od shluku koulí na oběžné dráze Měsíce, tvořící kosmickou loď Furvei, se

odpoutala jedna, která zamířila k Přístavišti. V bezpečné vzdálenosti od základny
bylo několik kruhů, tvořících přistávací plochy. Soustředěné kruhy tvořily terč, kam
se má kulovitý člun posadit. Ten se snášel lehce jako pírko, žádné plameny jako
u prastarých pozemských raket. Člun pilotoval zkušený pilot, takže v okamžiku
dotyku povrchu Měsíce měl člun nulovou rychlost.

S člunem i lodí probíhala stálá komunikace, takže každý věděl, co dělat.
Návštěvníci z Furvei tvrdili, že jsou naprosto soběstační, akorát poslali parametry
svého dopravního prostředku. Dostalo se jim ujištění, že vjezd do kopule je
dostatečně velký, aby jím vozidlo projelo. I místnost za vjezdem je dostatečně
veliká.

Kopule byla předem sterilizována pomocí germicidních lamp vyzařující
vysokoenergetické UVC záření, kterému podlehne libovolný jednoduchý
mikroorganismus. Lampy byly umístěny tak, aby ani jeden kouteček nebyl ve stínu.
Přímo ve vstupní hale byl přístrojový pult ovládání ovzduší, takže si Návštěvníci
mohli namíchat libovolnou směs k dýchání. Na to byly upozorněny i Návštěvnice,
které však opakovaly, že je to starodávný zvyk, nikdy to nedělaly jinak a nečiní jim
to žádné obtíže. Po odpovědi na opatrný dotaz, jak starý je ten zvyk, zalapali
posluchači po dechu. Takže, počátky zvyku se ztrácejí v šeru dávných věků, hodně
informací se ztratilo, když se museli komplet přestěhovat na jinou planetu, neboť
jejich slunce se pomalu měnilo na novu. To stěhování proběhlo před sedmdesáti
tisíci lety, přepočítáno již na pozemský čas...

Nakonec vše bylo jinak. Furveiřané zjistili jen několik nepodstatných rozdílů ve
složení jejich a pozemské atmosféry, takže nemusí ani nosit skafandry. Vzápětí
došla od Návštěvnic obdobná zpráva, že se nakonec přizpůsobovat nebudou,
parametry ovzduší jim vyhovují. Takže nakonec zbyl jen jeden problém, a to
s mikroorganismy jednotlivých ras. Z ochrany se nakonec vyklubala lehká maska,
téměř neviditelná, přitom poskytující dokonalou ochranu. Následnému setkání již
nic nestálo v cestě.

Hlavní sál v prostřední kopuli obklopovala okružní chodba, spojená se sálem
mnoha průchody. Chodba se dala přepažit dočasnými stěnami, takže mohly
vzniknout samostatné místnosti s přímým průchodem do sálu. Nyní se ve třech
takových místnostech připravovali zástupci všech tří ras. Průchody prozatím
blokovalo silové pole, čekalo se, až všechny tři skupiny budou připraveny. To se
dělo pomocí velkého zeleného tlačítka vedle průchodu, jeho zmáčknutím. Nad ním
umístěné světlo svojí barvou označovalo stav. Červené značilo, že žádné tlačítko
ještě nebylo zmáčknuto. Žluté znamenalo, že už někdo zmáčkl tlačítko
připravenosti. S rozsvícením zeleného světla zmizelo silové pole blokující průchod
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a hosté mohli vstoupit do hlavního sálu. Obě návštěvy byly podrobně poučeny,
takže se ničemu nedivily, spíše byly překvapeny tímto jednoduchým řešením
společného vstupu do sálu.

Velký sál zel prázdnotou, nepočítáme-li zvědavé čumáky kamer. Bylo
dohodnuto, že první setkání bude probíhat skromně, jen s deseti účastníky za
každou rasu. Teprve později bude možnost představit výpravy obyvatelům planety
Země, jakož i všem členům výprav. Nyní však k sobě mířily tři malé skupinky.
Naštěstí nemusely kráčet přes celý sál, organizátoři použili tři vstupy vedle sebe.
Uprostřed pozemšťané, z každé strany zbývající rasy. Nešly nijak daleko, jen pár
metrů od vchodů bylo umístěno třicet sedátek, po deseti pro každý druh a pro tento
druh uzpůsobená. Žádost o specifikaci sedátek byla zaslána oběma výpravám
a promptně zodpovězena.

Úvodní setkání proběhlo bez větších zádrhelů. Vedoucí lidské delegace pozdravil
obě výpravy. Následovalo ticho, jak si obě výpravy dávaly přednost, až to musel
rozseknout lidský vedoucí s tím, že je u nich zvykem, že osoby ženského pohlaví
dostávají přednost. To prolomilo protokolární škrobenost, takže se Návštěvnice
ozvaly také, pak Furveiřané... Počáteční rozpaky byly zapomenuty, všichni se bavili
se všemi, prostě všeobecná spokojenost. Téměř se nechtěli rozejít, ale bylo nutno
se vrátit a seznámit ostatní s podrobnosti o prvním setkání.

Další setkání již nebylo tak slavnostní jako pracovní. Museli se dohodnout
odborníci z jednotlivých ras, vytvořit pracovní skupiny a podobně. Při tom padl
dotaz, co bylo příčinou náhlého zvýšení hladiny šumu i jeho rychlého zániku. Ten
byl datován ještě před přesunem Návštěvníků k Měsíci. Šéf pozemské skupiny
přiznal, že na Zemi existuje jeden stát, který si hraje na vládce zeměkoule. Sice jím
není, ale chová se jako rozmazlený spratek. A použít na něj sílu moc nejde, má
hromadu jaderných zbraní a bůh ví, čeho ještě. Obě výpravy pozemšťany politovaly,
oni měli také podobné problémy, a když dovolíte, odebereme se do svých lodí,
musíme se poradit.

Čekání na výsledek jednání se táhl, všichni byli jako na trní. Bude to znamenat
konec kontaktů? Nebo něco horšího? Pak se ozvaly výpravy, každá zvlášť. A chtěly
jednat s někým, kdo má na starosti zbraně, popřípadě obranu. Chtěly nabídnout
Zemi určitou pomoc, hlavně tedy informace, ne zbraně. Jak s informacemi naloží
lidstvo, je na něm. A až pomine tato trapná epizoda, jsou ochotni jednat dále.

Informace od obou ras se téměř shodovaly. Návštěvníci nabízely zemní radar,
což bylo zařízení schopné až do hloubky jednoho kilometru prosvítit zemi
a zvýraznit na 3D displeji umístění hledaných objektů. Byl to hodně vylepšený
spektrální zářič, vynalezený v počátcích Imperia. Návštěvnice šly o krůček dále.
Nabízely zařízení, které dokáže změnit libovolný radioaktivní materiál na jeho
koncový produkt rozpadové řady.

Lidští vědci poděkovali, projevili patřičné nadšení a vymysleli možnost, jak
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použít oba naráz. Nad Spojenými státy se od té doby pohybovala na středně vysoké
orbitální dráze družice s oběma zařízeními. Ta měla za úkol vyhledávat a likvidovat
americké jaderné zbraně. Zemní radar ji označil, měnič na udané místo vyslal
šokovou vlnu, která v daném místě vytvořila malé místní časové pole, v němž běžel
čas miliardkrát rychleji. Místo plutonia tak zbyla hrouda křehkého bismutu s příměsí
thalia. Doprovod družici dělalo vždy jedno Kuře z těch dvou, zaparkovaných
v Kanadě, to kdyby se USA pokusili o nějakou nekalost.

Byl to běh na dlouhou trať, zaměření sice trvalo chvilku, ale přístroj Návštěvnic
se nabíjel plných šest hodin, a to už i to bylo na hranici bezpečnosti. Návštěvnice
doporučovaly prodloužit dobu nabíjení na úkor nabíjecího proudu až na deset hodin.
Družice změnila rychlost a výšku oběžné dráhy tak, aby se nad USA nacházela
právě po oněch šesti hodinách. Navíc musel být vyhrazen nějaký čas na kontrolu
a údržbu, takže bylo týdně zlikvidováno dvacet pět jaderných zbraní. Při této
rychlosti a odhadovaného počtu zbraní, které vlastnila armádu USA, byl celkový čas
likvidace stanoven na tři a půl roku. Prozatím všichni doufali, že se nestane nic
nepředvídaného...

Bohužel, klid netrval dlouho. Při jedné z mnoha kontrol raketových sil se zjistilo,
že radiometry neměří správně. O tom, že by byly nefunkční samy hlavice,
generálové zpočátku ani neuvažovali. Přesvědčily je až problémy s několika typy
úplně nových radiometrů. Technici dostali za úkol demontovat jednu hlavici, aby se
zjistilo, co se to s nimi děje. Když laboratoře potvrdily, že v hlavicích není
plutonium, ale znečistěný bismut, vypukl poplach. Americká armáda měla jasno,
kdo za to může. Samozřejmě Imperium, neboť nikdo jiný není tak drzý, aby si na
USA troufl. Samozřejmě, rozhořčení generálové se netajili tím, že se musí Imperium
potrestat, takže o hrozícím útoku na Imperium věděl kdokoliv z vlády USA. I tam
mělo Impérium své příznivce, takže se do Imperia dostalo několik datových balíčku
se scénářem vývoje, takže poplach vyhlásilo i Imperium.

Mezi úkoly byl jeden důležitý, a to varovat Návštěvníky před možným útokem na
ně. Udělal to vedoucí pozemské delegace při spěšně svolané společné schůzce.
Furveiřané dali najevo, že se dokáží ochránit, rádi by i pomohli pozemšťanům,
bohužel jejich prostředky jsou natolik brutální, až mají obavy, že by místo pomoci
ublížili. Nejvyšší Návštěvnice si chvilku špitala se svou zástupkyní na lodi, pak
prohlásila, že pokud dostane svolení, je ochotna pomoci. To jí bylo promptně
uděleno, teď zbývalo jen dohodnout podrobnosti pomoci. V principu se jednalo
o zbraň proti meteoritům, která lze poměrně přesně nastavit. V tomto případě
zbraň zlikviduje vše, co se dostane nad dvanáct kilometrů od povrchu, popřípadě
mimo území definované hranicemi USA. K tomu se ozvali i Furveiřané, že by i oni
mohli, při zachování určité bezpečnosti, zasáhnout jedním ze svých prostředků.
Když už nám věnovali zemní radar, je zapotřebí jeho pomocí zmapovat umístění
všech míst, kde se ony zbraně skladují. Toto místo je možno zasáhnout paprskovou
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zbraní, bohužel po zásahu by zbyla díra o průměru půl kilometru a hloubce jeden
kilometr. Zásah je naprosto neškodný, vše v zóně zásahu se vypaří, nebude žádná
radioaktivita, požár, nic. Potřebovali by proto nějakého styčného pozemšťana, který
bude jednotlivé zásahy schvalovat. Neradi by byli obviňováni z útoků na obydlená
místa...

Nastalo napjaté očekávání. Obě lodě mimozemšťanů se přemístily nad USA.
Zemní radar neúnavně mapoval výskyt radioaktivních materiálů, podrobnosti
zanášel s velkou přesností do elektronické mapy, jinak se čekalo, jestli Američané
na poslední chvíli nedostanou rozum. Nedostali.

Přesně v jednu hodinu třicet tři minut po půlnoci se na mnohých místech
Spojených států otevřela země, vytryskl oheň se spoustou kouře a z děr začaly
vylétat rakety. Zatím to vypadalo, že US Army zastihla Imperium nepřipravené.
Rakety majestátně stoupaly k nočnímu nebi, nikdo jim v tom nebránil. Pak však
dosáhly výšky, stanovené Návštěvnicemi a začaly se dít věci. Na nočním nebi se
objevily záblesky, nejdřív ojediněle, pak se začaly blýskat přes celou oblohu.
K zábleskům na obloze se přidaly podobné, ale hrůznější záblesky na zemi. Pomalu
chladnoucí podzemní raketové silo bylo zalito jasným světlem, ozvalo se hromové
prásknutí a když se oslepení pozorovatelé rozkoukali, uviděli jen temnou díru do
země. Mohutná betonová stavba zmizela v jediném oslnivém záblesku. Jediné, co
po ní zbylo, bylo zhasnuté světélko na veliké interaktivní mapě Spojených států,
visící v hlavním velitelství. Pak, k nevýslovné hrůze zírajících generálů, začaly mizet
i světélka označující sila ještě plná, s dosud neodpálenou raketou. A nejen to,
začaly zhasínat světýlka ostatních armádních instalací. Zmizela vývojová pracoviště,
sklady zbraní a munice i vysoce utajovaná zařízení.

Tentokrát z toho vyvázly USA nepoměrně hůř než v případě pokusu o zahlcení
šumem. Tehdy byly zničeny pouze vojenské radary a jen několik civilních
radioteleskopů. Podzemní raketová sila bývala většinou součástí větší základny,
takže jeho likvidace znamenala zničení celé základny. Jak potom prohlásil zástupce
Návštěvníků, bylo použito nejmenší možné síly, přesto po zásahu vznikla díra půl
kilometru široká a kilometr hluboká. Proč vznikla tato zbraň vysvětlil zástupce
neobvykle velikým ekvivalentem Oortova mračna. A navíc, dodal, nikdy nevíte,
jestli se po přesunu nevynoříte v cíli, ale uprostřed pásu asteroidů.

V každém státě jsou lidé, kteří jsou nespokojeni s daným stavem věcí. Je jedno,
je-li v tom státě komunistická totalita, osvícený feudalismus či benevolentní
anarchie. Jsou přesvědčeni, že oni by to zvládli nepoměrně líp, než ti troubové, co
nyní vládnou. Ani tak volný svazek jako Imperium jich nebylo ušetřeno. Zářným
příkladem byl senátor za Zelené, zvolený v počátcích Imperia. Ten poměrně rychle
zkrachoval, poněvadž prvním krokem jeho vize mělo být vyvlastnění všech solárních
elektráren a jejich převod pod speciální komisi, kterou by on vedl a do níž by
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kooptoval odborníky na slovo vzaté, samozřejmě ze Strany Zelených.
A samozřejmě, zisky z prodeje elektřiny měla dostávat ona komise. Téma dnešní
nespokojenosti bylo, na co se draze budoval a udržoval projekt Skořápka, který
obklopil USA skořápkou silového pole, když se nakonec muselo spolehnout na
cizáky. Odpověď na takto položenou otázku byla pro rejpaly zdrcující. Dokumentace
k projektu Skořápka byla sice neveřejná, ale žádosti o možnost do jejího nahlédnutí
se obvykle vyhovělo. Rejpal byl dotázán, jestli takovou žádost podal. Následovaly
nejapné a trapné výmluvy, načež obdržel kus dokumentace a specifikace skořápky:
Skořápka sahá obvykle do šesti kilometrů výšky, je možné ji zvednout až na
dvojnásobek. Další zvyšování je velmi energeticky náročné. Sama Skořápka byla
řešena jako svrchu otevřená, nechceme nechat americký lid udusit se v bublině...

Toto vysvětlení muselo být nakonec umístěno na stránkách Imperiálního
zpravodajství s dovětkem, že opakované dotazy na totéž téma bude považováno
jako přestupek a bude přísně trestáno.

Obyčejní lidé v USA se pomalu začínali probouzet ze svého přesvědčení o vlastní
dokonalosti. Dokazovala to i nově založená strana, která okamžitě získala
pozornost a množství příznivců. Strana se jmenovala Imperiální strana rozumu a na
četné jízlivé dotazy její představitelé odpovídali, že až tady bude Imperium,
nebudou se muset přejmenovat.

Život šel dál, Země se i nadále točila, na Měsíci probíhalo jednání
s mimozemšťany a Lidstvo hledělo do budoucna s nadějí, že se snad dočká
sjednocené Země.
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Střípky z budování Imperia II
Jak to bylo s rušením autobusů

První z funkčních prototypů jednotek hromadné přepravy
Po objevení antigravitace, spolu s kombinací nových akumulátorů a vyztužených

materiálů to začalo jít s klasickou dopravou z kopce. Spalovací motory mizely jako
jarní sníh, o něco déle se držely hybridy, nejdéle vydržely auta čistě na elektřinu.
Vlastně celé odvětví lidské činnosti, starající se o dopravu lidí i materiálů, dostalo
mohutný impuls. Nejdříve se montovaly nové zdroje energie do klasických
dopravních prostředků, tudy ale cesta nevedla. Musel přijít úplně nový koncept.
Jeho výsledkem bylo osobní vznášedlo. To mělo vystřídat tramvaje, trolejbusy
i autobusy. Základem byla jednotka, tvarem připomínající placatější prosklený
kvádr. První prototypy měly ještě kola pro případ potřeby. Vstup uprostřed z boku.
Pro přepravu větších skupin byl sestaven vláček z požadovaného počtu jednotek,
hlavně na delší tratě. Novým sportem, hlavně mladých, bylo testování, kolik se do
základní jednotky vleze lidí. Pravidelně vyhrávali Japonci, díky větší ukázněnosti
i subtilnější postavy. V Evropě bylo nejdále konsorcium automobilek Mercedes,
Volkswagen, Fiat a Opel. Jejich jednotky již jezdily ve zkušebním provozu v menších
městech německé části Imperia.

Samostatnou kapitolou bylo ovládání těchto jednotek. Samozřejmě, pomocí
jednoduchého panelu se dalo vozítko řídit i zevnitř, ale urychleně se řešilo centrální
ovládání. Počítačový komplex byl obvykle v nejvyšší budově v centru, v posledním
patře. Počítače, operační systémy a řídící software se budoval prakticky za běhu,
jinak to ani nešlo, simulace neodhalí vše. Poněkud pikantní byla účast Microsoftu,
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ten nabízel specializovaný systém, Embed Windows, který jede v devadesáti
procentech bankomatů. Mnohým z výběrové komise se před očima promítla situace,
kdy člověk spěchá, trčí před bankomatem a najednou modrá smrt - modrá
obrazovka s výpisem paměti a předpokládaná chyba, na které to vše zhavarovalo.
Nejvíce to byla neošetřená výjimka, neboli chyba programátora, že nezabudoval do
systému všechny možnosti. Spíše jen ze zvědavosti postoupil Microsoft do užšího
výběru, kdy měl předvést svůj výtvor v praxi. Po týdnu, po třech hromadných
haváriích a škodě pět milionů Solidů odstoupil z výběrového řízení raději sám,
prakticky hodinu před doručením výpovědi ze strany zadavatelů. Navíc se ukázalo,
že si pořádně neprostudoval zadávací podmínky a tudíž neplatí jeho licenční
podmínky, kdy prakticky za nic nemůže. Když byl Microsoft po několika soudech
donucen zaplatit, původní škoda pět miliónů Solidů plus smluvní pokuta jeden
milion Solidů byla zvýšena úroky z prodlení na sto čtyřicet milionů.

Placení cestovného probíhalo jednoduše. Do otvoru k tomu určeného vložil
cestující svůj identifikační doklad, na mapě nebo v seznamu si vybral cílovou stanici
a počet cestujících. Platba a počet cestujících ve vozidle musel souhlasit, jinak se
jednotka odmítala pohnout.

Spolu s náhradou prostředků hromadné přepravy probíhalo přestrojení u všech
tří složek Integrovaného záchranného systému. Jako první dostala nové dopravní
prostředky zdravotnická záchranná služba. Ta už měla jisté zkušenosti s leteckou
záchrannou službou, provozovanou vrtulníky. V mnoha nemocnicích vyrostly
přistávací plochy, heliporty, prakticky hned vedle emergency. Tyto heliporty zůstaly
zachovány, ale sanitní vozy i vrtulníky nahradilo sanitní antigravitační vznášedlo,
odvozené od vládního speciálu. Akorát místo zasedačky byl operační sál, kde mohly
probíhat zákroky od porodu po operaci srdce. Tato vzdušná sanitka, jak zněl lidový
název, nepotřebovala téměř žádnou přistávací plochu, klidně zůstala viset půl
metru nad zbořeništěm. Některé obytné kabinky se změnily na ordinace a sklad
lékařského materiálu, některé zůstaly pro odpočinek zdravotnického personálu.

Jen mírnou modifikaci vozítka pro přepravu osob potřebovala policie, ale vozidlo
pro hasiče se muselo vymyslet úplně znovu. Nějak se musely srovnat cisterny
s hasebními látkami, někam se musela uskladnit výstroj i výzbroj. Úplně nové bylo
speciální vybavení. To v sobě zahrnovalo výrobu kapalného vzduchu a jeho frakční
destilaci k oddělení složek. Tekutý dusík byl výborným hasebním prostředkem
k hašení elektroniky i ropných produktů. Pokud se použil jako jemná mlha, dokázal
uhasit požár i značného rozsahu. Totéž v menší míře dokázal i stlačený kysličník
uhličitý. Kapalným kyslíkem se plnily tlakové lahve pro autonomní dýchací okruhy
požárníků a pro místní autonomní systém, protože celé vozidlo se dalo hermeticky
uzavřít, takže mohlo hasit z míst nikdy předtím nedostupných. Poškození žárem,
ohněm a spalinami bránilo silové pole, z něhož vystupovaly jen konce hasicích
zařízení. Nesmírnou oblibu si proto hasiči z Imperia získali při hašení požárů na
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ropných polích. Zbylý kyslík se vypouštěl do ovzduší, samozřejmě mimo ohnisko
požáru. Přesto se při dalším vývoji došlo na to, jak využitkovat kapalný kyslík při
požárech. V místech, kde stavební konstrukce byla nehořlavá a hořelo prakticky jen
vybavení, stačila dávka tekutého kyslíku ke dvěma věcem: Nejdřív zchladila prostor
a poté, co kyslík změnil skupenství, v jednom zášlehu shořelo, co shořet mohlo.
Používalo se to hlavně v situacích, kdy hořící předměty bránily záchraně osob v nyní
nedostupných místech.

Dopravní policie a dodržování předpisů
Jeden policejní odbor potřeboval speciální vybavení. Tím odborem byla dopravní

policie. V dobách předgravitačních byly osobními dopravními prostředky automobily
s motorem na spalování uhlovodíků. Sice se konaly četné pokusy s jinými druhy
pohonu, do normálního provozu se však dostaly jen některé. V zemích Jižní Ameriky
byl oblíbeným druhem pohonu alkohol. Stačila na to jen mírná úprava motoru
a rostliny pro výrobu alkoholu rostly na jinak nepoužitelných kusech země.

V Evropě se s přibývajícím počtem automobilů stávala doprava pomalejší
a nebezpečnější. Centra větších měst bývaly historické čtvrtí, kde byly ulice
projektovány pro chodce, jezdce na koních a káry tažené dobytkem. Nyní měly tyto
ulice pojmout čtyřproudovou vozovku, pokud nepočítáme místo pro tramvaje
a chodce. Znamenalo to bourat historické budovy nebo vyhnat automobily z centra
měst a nahradit je nějakým druhem veřejné dopravy. Proti bourání byli většinou
památkáři, historici a odbor cestovního ruchu. Proti vyhánění automobilů z centra
byli ti majitelé aut, kteří zde bydleli nebo podnikali. Mnohé obchody navíc
potřebovaly pravidelné zásobování. Někde to řešili tunely a automatizovanou
přepravu zboží, jinde ulice prostě zastřešili a na takových střechách byla pěší zóna.

Samostatnou kapitolou bylo dodržování dopravních předpisů. Řidiči se stávali
agresivnější, vždyť na co si člověk kupoval auto za nehorázný prachy, když už půl
hodiny trčí v koloně stejně postižených, a ani neví, co se vpředu stalo. Pak obvykle
toho nejvíc naštvaného napadlo použít vyhrazený pruh pro hromadnou přepravu,
záchranku a podobně. Vzápětí ho následovali další a během chvíle bylo
zablokováno vše. Městská hromadná dopravy přestávala být využívána, protože se
rychlostí nelišila od kolon aut, které ji obklopovaly. Lidé v havarovaných vozech
umírali, protože se k nim nedostaly záchranné služby. A mezi tím projížděli cyklisté,
kteří měli svůj svérázný výklad dopravních předpisů.

Draze postavené cyklostezky zely prázdnotou, nejčastější výmluvou byl odkaz
na to, že má cyklista silniční galusky a nebude si je ničit na dlážděné cyklostezce.
Ještě horší byli motorkáři, bezohledně se prodírající mezi stojícími auty. Sem tam
došlo ke střetu, výsledek byl většinou poškrábaný bok auta a oblak kouře ze
spáleného benzinu. Stíhat tyto skupiny dost dobře nešlo, policejní auto uvízla po
pár metrech, navíc se nevešlo tam, kde motorka nebo kolo projelo bez problémů.
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Pokud už na volné silnici ke stíhání došlo, končil motorkář havárií, když nezvládl
svůj rychlý a výkonný stroj. Kdysi se proto používala i zkratka DDO - dobrovolný
dárce orgánů. Po haváriích nových silných motorek již žádné použitelné orgány ani
neexistovaly, proto se na zkratku pomalu zapomnělo.

Na blokování nejvíce doplácela městská povrchová kolejová doprava, tramvaje,
v Brně šaliny, ve větších městech i příměstská vlaková doprava. Vlakové přejezdy
byly většinou chráněny závorami, což ale mnohé neodradilo. Stavět závory a plůtky
pro tramvaje nešlo, z toho plynoucí zacpané křižovatky byly nepřekonatelnou
překážkou. Je znám i památný výrok jedné přírodní blondýny, který potvrzoval
všechny vtipy o nich: To se mi nemohl ten tramvaják vyhnout, když viděl, že mu
stojím na kolejích? Když se dostala k moci Strana rozumu, konečně se začalo něco
dít. Byla přijata novela zákona o pozemních kolejových komunikacích, ve které se
pravilo, že v případě nehody kolejového vozidla s nekolejovým nese vinu vždy
protistrana. Časté námitky, že by řidič i s autem rád odjel, ale nebylo kam,
následovala otázka, proč tam vůbec jel, když nemohl bezpečně projet. Byl to první
zákon z mnoha, který cílil přímo proti přemnoženým automobilům.

Nové objevy vedly k novému vybavení, nové vybavení začínalo zvládat
i problémové skupiny auto, moto i cyklo. Nejhůře to nesli motocyklisté. Dříve stačilo
prosmyknout se mezi dvěma auty a pak jen přidat plyn, aby zmizel z dohledu. Nyní
se policajti přiřítí vzduchem, člověk ani nestačí rychle se někam zdekovat. Výkonný
počítačový systém se drží motorky jako klíště a policajti nahoře jen čekají, až bude
vhodné hodit po něm lepkavý tenisák. To byla zvláště odporná vymyšlenost
používaná policajty. Byla to chlupatá koule velikostí připomínající tenisák. Na rozdíl
od něj se neodrazil, naopak pevně přilnul k podložce. Po chvíli z něj vyrazily
šlahouny, které se začaly obtáčet okolo místa, kde byl přichycen. Bylo jedno, jestli
je to noha, ruka nebo kostra motorky. Pokud se šlahoun dostal k točícímu se kolu,
nastala proměna špičky šlahounu na zahnutý hák, ostrý jako skalpel, který se snažil
prorazit pneumatiku. Obtočení již stojícího kola bylo jednoduché. Zcela jiná situace
nastala, pokud se šlahoun dostal ke krku nebo k hlavě. V tenisáku musel být nějaký
řídící čip, protože se šlahoun zploštil a pevně objal krk a helmu. Nešlo pak pohnout
hlavou a přes průzor pouze slabě prosvítalo tlumeně zelené světlo. Navíc,
k dokonání potupy motorkáře, tenisák intenzivně barvil okolí přichycení, policií
oblíbené barvy byly ostře zelená, oranžová a fialová. Barvy obsahovaly i pachovou
složku, takže byl motorkář cítit, jako kdyby mu povolily svěrače.

Samozřejmě, byly činěny pokusy ze strany motocyklistů, jak se tenisáku vyhnout
nebo se ho zbavit. Byly vymýšleny kombinéza napuštěné olejem nebo jiným
mazivem, aby se tenisák neměl čeho chytnout. Problém byl, že nikdo nevěděl, na
jakém principu lepící tenisák funguje. Žádný motorkář se nikdy nedostal k tenisáku,
aby ho prozkoumal. Ve skutečnosti obsahoval tenisák mikrogravitační generátor,
která působil přitažlivou silou přímo na povrch, na kterém tenisák ležel. Přitažlivá
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síla odpovídala podkladu. U těla to bylo 10 až 15G, u plechu, skla a podobně se
zvyšovala síla na 25G. Na kostře motorky byla použita síla až 50G.

Ještě hůř dopadli cyklisté poté, co vstoupil do hry inovovaný Zákon o pohybu po
veřejných komunikacích. Zákon nerozlišoval, jestli se k pohybu po veřejné
komunikaci používá auto, motocykl nebo jízdní kolo. Zvláštní kategorii si vysloužili
pouze chodci. Cyklisté tím pádem padli do stejné kategorie jako ostatní vozidla
a začala pro ně platit povinná registrace. Každý bicykl musel mít konkrétního
vlastníka a byla mu přidělena registrační značka, která musel být viditelně umístěna
tak, aby nešla bez nástrojů vyměnit.

Jemnější dělení na typy vozidel bylo až v dalším oddíle zákona. U aut
a motocyklů se toho moc nezměnilo, hůř dopadli cyklisté. Ti měli absolutní zákaz
jízdy po chodníku a přechodech pro chodce. Totéž platilo pro silnici tam, kde ve
stejném směru existovala cyklostezka. Na provinilce se používal modifikovaný
lepkavý tenisák. U cyklisty byla větší pravděpodobnost přichycení se na holou kůži,
takže nešlo použít gravitační upevnění, proto šlahouny vyrazily ihned po dotyku.
Když nalezly vhodnější umístění než lidská kůže, tenisák se bleskově přesunul na
dané místo a tam se pořádně uchytil. Pokračování bylo stejné jako u motocyklistů.
Navíc, v obou typech tenisáků byl i zdravotní čip, který sledoval tělesný stav
zasažených. V případě potřeby nebyl dotyčný transportován na policejní stanici, ale
do nejbližšího zdravotnického zařízení, zároveň s příslušným upozorněním o situaci.

Zajímavá byla přeprava provinilců. Policisté přistáli někde poblíž, vytáhli ze
zavazadlového prostoru stříbřitý, rudě pruhovaný kulovitý předmět velikosti
medicinbalu. Jeden odklopil vršek, objevila se malá obrazovka a klávesnice. Po
zadání příkazu vystoupil míč do výšky dva a půl metru a vysunul ze spodního otvoru
zajišťovací popruhy. Ty byly upevněny na provinilce i s dopravním prostředkem.
Spony zacvakaly, policista na palubní desce zmáčkl speciální tlačítko a míč se dal do
pohybu. Vystoupal do výše deseti metrů, aby nikde závažím nenarazil a odlétl
směrem k zadané policejní stanici.

Podobná procedura se odehrávala u automobilů, které svým umístěním
představovaly překážku a ta musela být odstraněna. Míč se změnil na dvoumetrový
doutník, popruhy byly také masívnější a auto nebylo přemístěno na policejní stanici,
ale na záchytné parkoviště. Výjimku tvořily automobily, zabrané jako předmět
doličný.

KONEC

Navazuje : Imperium 3 Vesmír
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Slovník:
atomový_parní = Do pracovní části atomového reaktoru se vstřikuje voda, ta se

mění na páru, pak na plasmu a je tryskou vystřelována do prostoru.
furveil = obyvatel planety Furvea, ležící ve dvojslunečné soustavě rudého trpaslíka

a žlutého slunce třídy K 
germicidní lampa = speciální lampa, která vyzařuje ultrafialové záření ve spektru

C (UVC)
halal = Nesmírně brutální způsob zabití jatečného zvířete. Zvířeti se zaživa, bez

omráčení, podřeže krk, aby vykrvácelo. Vykrvácení musí být tak pomalé, aby
zvíře zaslechlo celou muslimskou modlitbu.

The Hunt for Red October = Film režiséra Johna McTiernana, natočený podle
bestselleru Toma Clancyho, je příběhem mužů, v jejichž rukou leží odpovědnost
za soudný den. Zbrusu nová, supermoderní jaderná sovětská ponorka míří
k pobřeží USA. Jejím velitelem je kapitán Marko Ramius (Sean Connery).
Americká vláda se obává, že ponorka "Rudý říjen" zaútočí. Analytik CIA (Alec
Baldwin) je jiného názoru. Myslí si, že kapitán Ramius chce emigrovat. Má však
jen několik hodin, aby ho našel a svůj názor dokázal. Sovětské námořní
a vzdušné síly po ponorce totiž pátrají také. Hon na ponorku začíná

kafír = člověk, který nevyznává víru v Alláha, a je jedno, jestli je to křesťan,
budhista nebo ateista.

MHD generátor = technické zařízení umožňující přímou přeměnu energie
ionizovaného plynu, ohřátého na vysokou teplotu, na elektrickou energii. Volné
elektrony jsou zachytávány na elektrodách. MHD generátor má účinnost 60 až
65 % oproti tepelným elektrárnám s parními turbínami s účinností 35 až 36 %.

neoprén = nepropustný oblek pro potápěče v horších podmínkách. Většinou jen
gumová slupka. Pro práci v chladných podmínkách se používá tzv teplý neoprén,
kdy je neoprén oblečen na teplém prádle.

rezonanční zářič = Určitě znáte všelijaké figurky, které po vystavení světlu ve
tmě svítí. Tomu jevu se říká luminiscence. Rezonanční zářič dokázal vybudit
a detekovat více materiálů, které normálně luminiscenční nejsou, například
hliník či zlato.

rusutur = zapadákov, díra, pr*del světa/galaxie...
sonar = obdoba radaru, ale pracující se zvukovými vlnami.
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Poznámky:
1 Brusel je výjimka, která se skloňuje podle slova prd.. ehm, vy víte
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