
Prefekt

1

Thálie Engová cítila, jak jí narÛstá hmotnost, kdyÏ v˘tah
nabíral rychlost paprskovit˘m ramenem od kotvi‰tû upro-
stfied karuselu. Pustila se a pomalu klesala k podlaze ka-
biny, snaÏila se odhadnout okamÏik, v nûmÏ iluzorní gra-
vitace dosáhne standardního 1 gé. Doufala, Ïe tento
habitat nepatfií k takov˘m, kde puritánsky trvají na vyso-
ké gravitaci, jako kdyby mûlo obyvatele nûjak morálnû
zu‰lechtit, budou-li vrávorat pfii 2 gé. UÏ teì ji tíÏil na bo-
cích opasek s psolasem a instrumenty pro anal˘zu hlaso-
vacího jádra.

„Thálie,“ oslovil ji Dreyfus ti‰e, jakmile zaãal v˘tah zpo-
malovat, „snaÏ se nevypadat tak nervóznû.“

Popotáhla si lem blÛzy. „Omlouvám se, pane.“
„Povede‰ si skvûle.“
„·koda, Ïe jsem nemûla víc ãasu, pane. Na prostudová-

ní údajÛ o Sídle Perigal.“
„Informoval jsem tû o cíli cesty okamÏitû, jakmile jsme

opustili Panoplii.“
„To bylo sotva pfied hodinou, pane.“
Pohlédl na ni, pravé tupozraké oko bezmála zavfiené.

„Jak˘ má‰ index rychloãtení?“
„Tfii, pane. Nic v˘jimeãného.“
Dreyfus se napil kávy z plastové baÀky, kterou si pfiinesl

z ãlunu. Vykouzlila mu ji Thálie: ãernou jako tér, jak to mûl
‰éf rád. „Nejspí‰ to byl pofiádnû dlouh˘ soubor.“

„Pfies tisíc odstavcÛ, pane.“
„No, tady nebude‰ potfiebovat víc, neÏ co ses nauãila pfii

v˘cviku.“
„Doufám. Pfiesto jsem si nemohla nev‰imnout...“
„âehopak?“ zeptal se Dreyfus vlídnû.
„Îe se v tom souboru neustále objevovalo va‰e jméno,

pane.“
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„Caitlin Perigalová a já jsme na sebe jiÏ párkrát narazili.“
Nepatrnû se pousmál. „Nepochybuji, Ïe se bude hodnû sna-
Ïit, aby mi to patfiiãnû pfiipomnûla.“

„Na to si vsadím,“ fiekl Sparver, dal‰í zástupce v˘konné-
ho prefekta ve skupinû.

Dreyfus sevfiel baculat˘mi prsty Thálii rameno. „Prostû si
pamatuj, Ïe tady jsi kvÛli jediné vûci – má‰ zajistit dÛkazy.
O v‰echno, co by tû mohlo vyru‰ovat, se postaráme Spar-
ver a já.“

KdyÏ se v˘tahové dvefie odsunuly, teplo a vlhko je zasáh-
lo jako vzteklé plácnutí mokr˘m hadrem. V‰ude, kam Thálie
dohlédla, vífiila ve vzduchu pára. Stáli v prÛchodu do obrov-
ské dutiny v kamenném prstenci na obvodu kola. Vût‰inu vi-
ditelného povrchu tvofiila víceúrovÀová jezírka propojená dÛ-
mysln˘m systémem jezÛ a kanálÛ. Lidé se koupali, plavali
nebo hráli vodní hry. Vût‰inou byli nazí. Byli zde pÛvodní lidé,
ale i takoví, ktefií se od tradiãní podoby uÏ hodnû vzdálili. Mûli
‰tíhlá, úãelná tûla, která vÛbec nemusela b˘t lidská.

Dreyfus vytáhl z kapsy blÛzy masivní br˘le a otfiel opo-
cená tmavá skla o rukáv. Thálie následovala jeho pfiíkladu,
nasadila si vlastní br˘le a sledovala, jak se okolí zmûnilo.
Mnoho nah˘ch lidí teì bylo obleãen˘ch, pfiípadnû mûli na
obliãeji masky, nebo je pfiinejmen‰ím ãásteãnû zakr˘valy
promûnlivé barevné útvary a pefií jako vzdu‰né pfieludy.
Nûktefií dokonce zmûnili velikost i tvar. Pár jedincÛ se sta-
lo neviditeln˘mi, pfiestoÏe jejich stíny prozrazovaly místo,
kde se ve skuteãnosti vyskytovali. Nad komplexem jezírek
se nejasnû r˘sovaly záfiivé rozvûtvené struktury – Thálie ne-
dovedla odhadnout, zda to jsou skulptury, nebo poãítaão-
v˘ model, kter˘ souvisí s probíhající my‰lenkovou hrou.

„A uÏ tu máme uvítání,“ poznamenal Dreyfus.
Cosi k nim kráãelo po suché pû‰inû, která se vinula mezi

bazény. Dvojice hezk˘ch Ïensk˘ch nohou v punãochách
podpírala ploch˘ tác s nápoji, vysoké podpatky cvakaly, jed-
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na noha se pedantsky pfiesnû kladla pfied druhou. Hladiny
ve skleniãkách zÛstávaly nehybné jako skála.

Thálie pohnula rukou k opasku.
„Uklidni se,“ ‰eptl Dreyfus.
Servulus se zastavil pfied nimi. „Vítejte v Sídle Perigal,

prefekti,“ pronesl pi‰tiv˘m hláskem. „Mohu nabídnout
nûco k pití?“

„Díky,“ fiekla Thálie, „ale jsme ve –“
Dreyfus odloÏil na tác baÀku s kávou, ruka mu zaváha-

la nad sklenkami. „Co doporuãuje‰?“
„To ãervené je docela oblíbené.“
„Tak si dám to ãervené.“ Vzal si sklenici, pozvedl ji ke

rtÛm, ale jen natolik, aby mohl nasát aroma. Thálie si také
vzala sklenku. Pouze Sparver abstinoval, jeho metabolis-
mus se neumûl s alkoholem vypofiádat.

„Následujte mû, prosím. Zavedu vás k pfiedstavené.“
Kráãeli dutinou za párem nohou, kliãkovali mezi jezír-

ky. Pokud jejich pfiílet probûhl bez pov‰imnutí, nyní uÏ tuto
v˘hodu pozbyli. Thálie cítila na ‰íji mravenãení, jak je sle-
dovaly znepokojené pohledy.

Vystoupali k nejvy‰‰ímu bazénku, do nûhoÏ chrlily vodu
ãtyfii ozdobné kovové ryby z rozevfien˘ch úst. V jezírku se
koupali tfii dospûlí, po prsa ponofiení pod navonûnou a zpû-
nûnou hladinu. Mezi dvûma muÏi stála Caitlin Perigalová,
jejíÏ obliãej znala Thálie z datového souboru. Mûla svalna-
tá ramena, dlouhé paÏe konãily elegantními prsty s plova-
cími blánami a ostfie zelen˘mi nehty. Vlasy jí zdobilo paví
pefií. Kolem hlavy poletovaly zelené nymfy a satyfii.

„Ejhle, prefekti,“ prohlásila asi tak hfiejivû jako suprate-
kuté helium.

„Dûkuji za pfiivítání, pfiedstavená Perigalová.“ Dreyfus
stál jen nûkolik centimetrÛ od okraje bazénu. „Toto jsou zá-
stupci v˘konného prefekta Sparver Bancal a Thálie Engo-
vá. My dva jsme si jiÏ samozfiejmû byli pfiedstaveni.“
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Perigalová se znudûnû otoãila ke sv˘m spoleãníkÛm.
„Tenhle nepfiíli‰ bystr˘ tlou‰tík je Tom Dreyfus,“ vysvûtlila.

Jeden z nich – aristokrat s dlouh˘mi bíl˘mi vlasy – zkou-
mal Dreyfuse chladn˘ma ‰ed˘ma oãima. Jeho opefiení vy-
padalo, jako by ho pomaloval rozdovádûn˘ impresionista.
„Nelibuje‰ si v ponûkud podivn˘ch známostech, Caitlin?“

Perigalová sebou mrskla, rozvlnila vodu dlouh˘m, sval-
nat˘m ocasem, kter˘ mûla naroubovan˘ místo nohou. Thá-
lie se dotkla tlaãítka po stranû br˘lí, aby si ovûfiila, zda je
ocas skuteãn˘, nebo halucinace.

„Zdá se, Ïe smyslem Dreyfusova Ïivota je nacházet
obskurní zákonné chodníãky, aby mû mohl pofiád dokola
obtûÏovat,“ prohlásila Perigalová.

Dreyfus se stále tváfiil nezaujatû. „Dûlám jenom svou
práci. Není pfiece má vina, Ïe pfii ní naráÏím na vás.“

„A naráÏíte ãasto, Ïe ano?“
„UÏ to tak vypadá. Mimochodem, hezk˘ ocas. Co jste

udûlala s nohama?“
Perigalová ukázala na chodící tác. „Mívám je nablízku,

aby udrÏovaly konverzaci.“
„Nejspí‰ jedna s druhou.“
„Ano, o to v zásadû ‰lo.“ Perigalová se v bazénku pfied-

klonila, hlas jí ztvrdl. „Tak jsme si odbyli spoleãenskou kon-
verzaci. Proveìte inspekci, udûlejte, co musíte, pak laskavû
z mého habitatu vypadnûte.“

„Nepfii‰el jsem na inspekci habitatu,“ fiekl Dreyfus.
Thálie vzdor svému pfiedsevzetí ztuhla. Teì pfii‰la chví-

le, které se jak bála, tak se na ni tû‰ila.
„Tak co tady chcete?“ zeptala se Perigalová.
Dreyfus vytáhl z kapsy kartu, podrÏel si ji pfied nosem

a za‰ilhal na ni. Krátce pohlédl na Thálii a Sparvera, neÏ za-
ãal ãíst: „Caitlin Perigalová, jako pfiedstavená habitatu jste
obvinûna z pfiestupku pátého stupnû, konkrétnû ze zasa-
hování do demokratick˘ch principÛ. Zmanipulovala jste
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hlasovací zafiízení s úmyslem získat prospûch pro svÛj ha-
bitat.“

Perigalová zaãala nûco blekotat, tváfie jí zrudly rozhofiãe-
ním, ale Dreyfus zvedl ruku, aby ji umlãel, a pokraãoval: 

„V prÛbûhu vy‰etfiování bude vá‰ habitat podroben uzá-
vûfie. Ve‰ker˘ provoz mezi Sídlem Perigal a zbytkem sou-
stavy, vãetnû Kaldery, je tímto ukonãen. Není povoleno
Ïádné vysílání ani pfiíjem. Jakémukoli pokusu pfiekroãit
tato opatfiení bude zamezeno niãivou silou. Rozhodnutí je
závazné a není proti nûmu odvolání.“ Dreyfus se odmlãel,
spustil ruku s kartou. „Uzávûra nab˘vá platnosti tímto oka-
mÏikem.“

Nastalo stísnûné ticho, ru‰ené pouze ‰ploucháním vody
o stûny bazénu.

„To je vtip, Ïe?“ ozval se po chvíli ‰edook˘ muÏ a po-
vzbudivû se podíval na Perigalovou. „Prosím tû, fiekni, Ïe je
to vtip.“

„Tak na to nakonec pfiece do‰lo,“ prohlásila pfiedstavená
habitatu. „VÏdycky jsem vûdûla, Ïe jste ‰pinavec, Dreyfusi,
ale ve snu by mû nenapadlo, Ïe tak klesnete.“

Dreyfus poloÏil kartu vedle bazénu. „Zde je soupis obvi-
nûní vznesen˘ch proti vám. Mnû pfiipadají opodstatnûná,
ale jsem jenom nepfiíli‰ bystr˘ v˘konn˘ prefekt.“ Dotkl se
prstem brady, jako by si právû vzpomnûl na nedÛleÏitou po-
chÛzku. „Teì bych potfieboval malou sluÏbiãku.“

„Vy jste se zbláznil.“
„VyuÏijte laskavû svého privilegia a uvûdomte obyvate-

le a hosty o uzávûfie. Povûzte jim, Ïe zanedlouho ztratí ve‰-
ker˘ kontakt s vnûj‰ím vesmírem. PfiipomeÀte jim, Ïe ten-
to stav mÛÏe trvat libovolnû dlouho, a to aÏ celé jedno
století. ¤eknûte jim, Ïe pokud chtûjí odeslat vzkazy sv˘m
nejbliÏ‰ím mimo Sídlo Perigal, mají na to ‰est set sekund.“

Otoãil se k Thálii a Sparverovi a zti‰il hlas, ne v‰ak nato-
lik, aby ho Perigalová nesly‰ela. „Moji zástupci, víte, co je
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va‰í povinností. Pokud vám bude kdokoli bránit nebo od-
mítne spolupracovat, máte oprávnûní k exitaci.“

Dopravník v obruãi karuselu ujíÏdûl rychle, jeho pohyb pÛ-
sobil proti odstfiedivé síle pomalu se otáãejícího kola. Thá-
lie stísnûnû sedûla vedle Sparvera.

„Není to spravedlivé,“ fiekla.
„A co zase?“
„V‰ichni ti lidé tady uvízli pouhopouhou náhodou. Nû-

ktefií jsou zde jenom na náv‰tûvû.“
„Jediné schÛdné fie‰ení málokdy b˘vá spravedlivé.“
„Ale odfiíznout je od Tfipytného pásu, od Îlutozemû, od

pfiátel a rodin, od vizualizace, od léãebn˘ch programÛ...
Nûktefií mohou opravdu zemfiít, neÏ uzávûra skonãí.“

„V tom pfiípadû na to mûli pomyslet dfiív. Jestli se vám
nelíbí pfiedstava, Ïe uvíznete v uzávûfie, tak si o svém habi-
tatu zjistûte základní fakta.“

„To je hodnû tvrdé.“
„Poplivali demokracii. KdyÏ jim to demokracie oplatí, ne-

budu kvÛli tomu v noci ‰patnû spát.“
BlíÏili se k cíli, Thálie cítila, Ïe se jí vrací váha, kdyÏ do-

pravník zpomaloval. Oba prefekti vystoupili v dal‰í duti-
nû, men‰í a lépe osvûtlené neÏ ta první. Na podlaze vy-
tváfiely vzor ãerné a bílé dlaÏdice, vybrou‰ené do
dokonalého lesku. Z otvoru uprostfied se zvedal ãern˘ vá-
lec, tlust˘ jako kmen stromu, vrcholem se témûfi dot˘kal
stropu. Na povrchu sloupu poblikávalo schematické zná-
zornûní toku informací: jemné ãervené a modré vzory se
rychle mûnily. Toãité schodi‰tû bez zábradlí kolem válce
umoÏÀovalo pfiístup k rozhraním, která vypadala jako
ufiíznuté vûtve.

U paty ãerného kmene stál muÏ v béÏové uniformû –
Thálie usoudila, Ïe je technik nebo stráÏník, ve tváfii mûl
jasnû vepsanou nedÛvûru, kdyÏ je vyzval: „Nechoìte blíÏ.“
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Sparver zareagoval: „Nedala vám snad Perigalová vûdût,
Ïe jsme na cestû a Ïe nám nesmíte pfiekáÏet?“

„Je to podvod. Jste agenti Sídla Cantarini.“
Sparver se na nûho skepticky zahledûl. „Copak vypadám

jako agent Sídla Cantarini?“
„Agent mÛÏe vypadat jakkoli.“
„Jsem hypervepfi. Zdá se vám pravdûpodobné, Ïe by vysla-

li tak o‰kliv˘ vzorek, kdyby mûli jakoukoli jinou moÏnost?“
„Nemohu nic riskovat. Jestli se dotknete jádra, pfiijdu

o práci, o postavení, o v‰echno.“
„Ustupte stranou, pane,“ fiekla Thálie.
„Lituji, nemÛÏu vám dovolit, abyste se pfiiblíÏili.“ StráÏ-

ník otevfiel ruku a ukázal jim matnû stfiíbrné zafiízení, kte-
ré mûl zasazené do dlanû, a ãerven˘ spínací knoflík. „V tuto
chvíli na vás mífií v‰echny zbranû. Prosím, nenuÈte mne,
abych je pouÏil.“

„KdyÏ nás zabijete, Panoplie prostû po‰le dal‰í prefekty,“
prohlásil Sparver.

Thálii zaãala svrbût pokoÏka. Pfiímo cítila, jak ji skryté
zbranû zkoumají, pfiipravené vymazat ji z existence, staãil
jedin˘ pohyb palce stráÏníka v béÏové uniformû.

„Nezabiji vás, pokud se teì otoãíte a odejdete.“
„Odejdeme, jakmile získáme dÛkazy.“ Sparver odepnul

z opasku drÏadlo psolasa a ‰vihl jím, aby vysunul vlákno. Roz-
vinulo se do maximální délky, ‰lehlo do podlahy, aÏ to prásklo.

„Není to podvod.“ Thálie se pokou‰ela potlaãit chvûní
hlasu. „Jsme z Panoplie.“

„Prosím.“ StráÏník palcem hladil rud˘ knoflík. „Udûlám
v‰e, co je zapotfiebí, abych chránil jádro.“

Sparver pustil psolaso. RukojeÈ zÛstala ve v˘‰ce pasu,
podpíraná stoãen˘m koncem ztuhlého vlákna. K˘vala se ze
strany na stranu jako had, jako by váhala. Pak se otoãila
proti stráÏníkovi a na jeho Adamovû jablku se objevila ãer-
vená teãka.
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„Potfiebuji znát odpovûì na jednu otázku,“ fiekl Sparver.
„Jak moc vám záleÏí na prstech?“

StráÏník se nadechl a zadrÏel dech.
„Psolaso se na vás jiÏ zamûfiilo,“ pokraãoval Sparver.

„JestliÏe zaznamená nepfiátelské zámûry – a nepfiátelské zá-
mûry umí rozpoznávat skuteãnû nadmíru dobfie –, skoãí na
vás rychleji, neÏ va‰í paÏí probíhají nervové impulzy. A jak-
mile bude u vás, provede vám ostrou hranou vlákna nûco
hodnû o‰klivého.“

StráÏník otevfiel ústa, aby nûco fiekl, ale vy‰lo z nûj pou-
ze zasténání. RozpaÏil a roztáhl prsty obou rukou vãetnû
palcÛ, jak nejvíc to ‰lo.

„To je rozumné,“ pochválil ho Sparver. „Teì tak hezky
zÛstaÀte, ale ustupte od jádra.“ K˘vl na Thálii, aby ‰la zaji-
stit dÛkazní materiál. Psolaso se drÏelo u nûj, tup˘ konec
drÏadla sledoval muÏe v béÏové uniformû, kter˘ se poma-
lu vzdaloval od stfiedového válce.

Thálie pfiistoupila k jádru. Byl to standardní typ, nain-
stalovan˘ bûhem posledních dvaceti rokÛ, takÏe pfiesnû vû-
dûla, kde zaãít.

„Zde zástupce v˘konného prefekta Thálie Engová,“ fiek-
la nahlas. „Potvrì identifikaci.“

„Vítejte, zástupce v˘konného prefekta Engová,“ odpo-
vûdûlo jádro neutrálním, bezpohlavním hlasem, obvykl˘m
pro v‰echna jádra. „Jak vám mohu pomoci?“

Thálie si vybavila jednorázov˘ kód, kter˘ dostala po od-
letu kutru z Panoplie. „Potvrì pfiijetí pfiednostního bezpeã-
nostního pfiístupu N8P.“

„Pfiednostní pfiístup potvrzen. Na vyfiízení máte ‰est set
sekund, zástupce v˘konného prefekta Engová.“

„Vyfiaì obousmûrn˘ pfiístup k externí vizualizaci.“
„Pfiístup je zablokován.“
Rudé vzory zmizely. Na sloupu teì bûÏel pouze modr˘

provoz lokální vizualizace. Habitat uÏ nepfiijímal ani nevy-
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sílal Ïádné signály. Vzápûtí se modr˘ provoz zv˘‰il, jak oby-
vatelé propadali panice a posílali do jádra naléhavé dotazy.

Thálie pohlédla na stráÏníka, kterého pofiád hlídalo Spar-
verovo psolaso. Poprvé v Ïivotû ztratil nepfietrÏité spojení
s informaãním matrixem vnû Sídla Perigal, které mu zaji‰-
Èovaly jeho implantáty. Muselo mu to pfiipadat, jako kdyÏ
sekne gilotina.

Obrátila pozornost zpût k jádru. „Pfiiprav mi tfii fyzické
kopie souhrnn˘ch balíkÛ ve‰ker˘ch vstupních a v˘stupních
dat habitatu za posledních tisíc dní.“

„Pfiipravuji balíky. Prosím, okamÏik vyãkejte.“
Thálie zvedla ruku a dotkla se hrdelního mikrofonu.

„Tady Thálie, pane. Právû zaji‰Èujeme dÛkazy. Mûli bychom
b˘t zpátky bûhem deseti minut.“

Nedostala odpovûì. Je‰tû okamÏik vyãkávala, aby po-
skytla Dreyfusovi ãas aktivovat mikrofon, ale pofiád se nic
neoz˘valo. Pohlédla na Sparvera. „Neodpovídá.“

„·éf mÛÏe mít plné ruce práce,“ fiekl Sparver.
„Dala jsem mu dost ãasu, aby odpovûdûl. Dûlá mi to sta-

rosti. Mûli bychom se vrátit a zjistit –“
„Potfiebujeme ty balíky, Thálie. Za pût minut jádro ukon-

ãí pfiístup.“
Sparver mûl pravdu. Jednorázov˘ kód – deset minut ne-

omezené ãinnosti – jí podruhé pfiístup do jádra neumoÏní.
„Pospû‰ si,“ sykla skrze zaÈaté zuby.
Znovu se zkusila spojit s Dreyfusem, pofiád neodpovídal. Pfii-

padalo jí jako celá vûãnost, neÏ jádro vysunulo ze ‰tûrbiny po-
blíÏ podstavce tfii tlusté disky se zkopírovan˘mi informacemi.
Thálie je spojila a pfiipnula si je na opasek. Bylo to sice absurd-
ní, ale byla by pfiísahala, Ïe cítí tíhu uloÏen˘ch dat. Zabere celé
dny, neÏ takové mnoÏství údajÛ protáhne snímacím paprskem.

„Jste hotová?“ zeptal se Sparver.
„Mám v‰e, co potfiebujeme. Myslím, Ïe lokální vizuali-

zaci mÛÏeme nechat spu‰tûnou.“
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„Co kdyÏ ji ale zneuÏijí a pokusí se obejít blokádu, kte-
rou jste právû nainstalovala?“

„Zbude jim jen vytuhlé jádro. Mûli by ‰tûstí, kdyby fun-
govala podpora Ïivota, natoÏ vizualizace.“ Thálie se otoãila
k jádru a zru‰ila pfiednostní pfiístup Panoplie, kter˘ pfied
chvílí zadala. „Hotovo,“ fiekla, a najednou ji zcela neãeka-
nû zalil pocit zklamání.

„Tak vidíte, nakonec to nebylo tak tûÏké, Ïe?“
„Dûlám si starosti o ‰éfa.“
„To jenom tahle skála blokuje signál.“ Sparver se opût

usmál na stráÏníka. „Skonãili jsme. MÛÏu vám vûfiit, Ïe ne-
udûláte hloupost, kdyÏ psolaso stáhnu?“

MuÏ v béÏové uniformû ztûÏka polkl a jen pfiik˘vl.
„Chápu to jako souhlas, Ïe vám mÛÏu vûfiit.“ Sparver na-

táhl ruku k psolasu. Vlákno se jen mihlo a zbraÀ mu sko-
ãila do dlanû, konec zasvi‰tûl do drÏadla, ‰lehl jako biã.
Sparver psolaso poplácal a povûsil si je na opasek. „Tak jde-
me. Podíváme se, co je s na‰ím ‰éfem.“

KdyÏ se dopravníkem v obruãi karuselu vrátili k Dreyfuso-
vi, na‰li ho, jak stojí osamocen˘, ale zcela klidn˘, uprostfied
témûfi nev˘slovného zmatku. V jedné ruce drÏel br˘le,
v druhé psolaso.

Thálie si strhla br˘le z oãí, aby vidûla, jak to vypadá do-
opravdy. Lidé kfiiãeli, rvali se a cákali, aby se dostali od pre-
fekta co nejdál. Caitlin Perigalová a její dva spoleãníci se kr-
ãili v bazénu, voda zrÛÏovûla krví. ·edovlas˘ muÏ ztratil
pfiedloktí, leÏelo na mramorov˘ch dlaÏdicích vedle bazénu,
prsty vyãítavû ukazovaly na Dreyfuse. KÛÏe za zápûstím
byla vyboulená, jako by se pokou‰ela dostat ven zbraÀ
transplantovaná pod pokoÏku. Druh˘ muÏ se tfiásl jako pfii
záchvatu, z obou nosních dírek mu tekla krev. Vytfie‰tûnû
zíral na strop. Tfii ãtyfii hosté okolo si tiskli rÛznû tûÏká zra-
nûní. Podle krvavé vody, která se vodopády a kanály pfie-
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lévala z jezírka do jezírka, bylo tûÏké odhadnout, kolik lidí
bylo zranûno. Zdravotniãtí servulové uÏ dorazili a o‰etfio-
vali váÏnûj‰í rány, ale dokonce i stroje vypadaly zmatenû.

Perigalová byla naÏivu, nicménû namáhavû d˘chala. Pfies
pravou tváfi mûla od koutku úst aÏ k uchu krvav˘ ‰rám.
ZtûÏka se nadechla, oãi vytfie‰tûné, sinalá zlostí a strachem.

„Zm˘lil jste se, a taky za to zaplatíte.“
Dreyfus se pomalu otoãil, jakmile k nûmu Thálie a Spar-

ver do‰li, a zeptal se: „Máte soubory?“
Thálii vyschlo v ústech. „Ano,“ vysoukala ze sebe, usi-

lovnû se snaÏila zachovat profesionální v˘raz.
„Tak jdeme. Tady jsme skonãili.“

2

V polovinû cesty do stfiedu kanceláfie nejvy‰‰ího prefekta
zastavila Dreyfuse trhnutím omezovací ‰ÀÛra, zÛstal viset
v bezpeãné vzdálenosti. Chvíli to vypadalo, Ïe si Jane Au-
monierová jeho pfiítomnost ani neuvûdomuje, zcela se sou-
stfiedila na jeden z mnoha nástûnn˘ch displejÛ. Ti‰e si od-
ka‰lal, neÏ promluvil.

„Jestli chce‰ moji rezignaci, má‰ ji mít.“
Aumonierová k nûmu otoãila hlavu, aniÏ pohnula tûlem.

„Z jakého dÛvodu, Tome?“
„To mi povûz ty. Pokud jsem se dopustil chyby pfii zása-

hu, nebo jsem mylnû posoudil situaci, staãí jediné slovo.“
„Pokud ses dopustil chyby, tak jenom takové, Ïes neza-

‰el dost daleko, kdyÏ jsi bránil sebe a své zástupce. Jak˘ je
koneãn˘ poãet obûtí?“

„·est,“ odpovûdûl Dreyfus.
„Bylo i hÛfi. Perigalová je odjakÏiva tvrd˘ ofií‰ek. Jedno-

místn˘ poãet obûtí mi pfiipadá zcela pfiijateln˘, vezmu-li
v úvahu, co v‰echno jsme oãekávali.“
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„Doufal jsem, Ïe to probûhne bez problémÛ.“
„To zavinila Perigalová, nikoli ty.“
„Pofiád mám pocit, Ïe jsme s ní je‰tû neskonãili. To, co mi

fiekla...“ Dreyfus se odmlãel, vûdûl, Ïe Aumonierová má
dost vlastních starostí i bez toho, aby ji zatûÏoval sv˘mi po-
chybnostmi. „Mám pocit, jako bych si vyrovnával star˘
dluh. To není zrovna správn˘ postoj pro prefekta.“

„MoÏná ne dokonale profesionální, ale urãitû lidsk˘.“
„V minulosti pokaÏdé unikla trestu, protoÏe jsme nebyli

dost bystfií ani rychlí, abychom ji proklepli dfiív, neÏ dÛkazy
zmizely. I kdyby se nám ji povedlo zmáãknout, nepostihlo by
ji za její trestnou ãinnost uvalení uzávûry na celé století.“

„Zatím nevíme, zda to tak neskonãí i tentokrát.“
„Myslí‰, Jane, Ïe jí to zase projde?“
„ZáleÏí na usvûdãujícím materiálu. Nastal ãas zjistit, zda

je tvá nová odbornice ve skupinû co platná.“
„Mám k Thálii naprostou dÛvûru.“
„Tak se nemá‰ ãeho obávat. Jestli je Perigalová vinna,

uzávûra potrvá. Pokud se dÛkazy nenajdou, bude Sídlu Pe-
rigal umoÏnûno znovu se pfiipojit k Tfipytnému pásu.“

„Bez ‰esti lidí.“
„Obãané propadají panice, kdyÏ pozbudou vizualizaci. Za

to nemÛÏe‰.“
Dreyfus se snaÏil odhadnout její v˘raz, uvaÏoval, co mu

uniká. VÛbec se jí nepodobalo, aby se musela ptát, kolik lidí
bûhem akce zahynulo, normálnû by jejich poãet mûla ulo-
Ïen˘ v pamûti je‰tû dfiív, neÏ by se vrátil do Panoplie. Ale
v bezv˘razné tváfii Aumonierové bylo stejnû nemoÏné ãíst,
jako vÏdy. Dokázal si je‰tû vzpomenout, jak vypadala, kdyÏ
se usmívala a smála, nebo kdyÏ se zlobila, jak vypadala, neÏ
se stfietla s Hodináfiem, ale stálo ho to stále vût‰í úsilí.

„PromiÀ,“ zabruãel, „ale nejde-li o dÛtku..., tak co ode
mne vlastnû chce‰?“

„Popovídat si? ZaÏertovat? Sdílet teplo lidské spoleãnosti?“
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„To jistû ne.“
„Nûco se objevilo. Zatímco jsi byl venku, dostali jsme infor-

maci. Jde o stejnû choulostivou záleÏitost jako s Perigalovou,
jestli ne víc. A také naléhavou. Musíme okamÏitû jednat.“

Dreyfus nezaslechl, Ïe by se k nûãemu schylovalo. „Dal-
‰í uzávûra?“

„Ne. BohuÏel by jiÏ nemûla smysl.“
„Jak to myslí‰?“
Aumonierová natáhla ruku ke stûnû, zvût‰ila jeden ze zo-

brazovacích sektorÛ. VyplÀoval ho snímek kulového habita-
tu, ‰edivé koule plné drobn˘ch detailÛ, tropy obepínal pás slu-
neãních panelÛ, nad póly a kolem rovníku byla rozmístûna
velká zrcadla. Rozmûry se daly tûÏko odhadnout, ale Dreyfus
pochyboval, Ïe habitat má ménû neÏ kilometr v prÛmûru.

„Asi ho nepoznává‰. To je nedávn˘ snímek bubliny Rus-
kin-Sartorius. Skofiepinov˘ habitat páté velikosti na vnûj-
‰ím okraji vysoké orbity. Prozatím se je‰tû nedostal do po-
zornosti Panoplie.“

„TakÏe, ãím ji upoutal nyní?“
„Tady má‰ poslední zábûr, tfii hodiny star˘.“
Bublina Ruskin-Sartorius byla rozfiíznutá, nakrojená po-

dél stfiední sekce jako bulva rozseknutá bfiitvou. Záfiez má-
lem rozpoltil habitat na dvû polokoule. Na obou stranách
fiezu byla tvrdá skofiepina seÏehlá doãerna. Vnitfiní kon-
strukce dosud sálaly tfie‰Àovû rudû.

„Ztráty na Ïivotech?“ Dreyfus se snaÏil potlaãit dûs.
„Podle posledního sãítání tam Ïilo devût set ‰edesát oby-

vatel. Domníváme se, Ïe zahynuli v‰ichni, ale musíme oka-
mÏitû vyslat technickou skupinu a provést fyzické ohledá-
ní místa ãinu. Nelze vylouãit, Ïe nûkdo pfieÏil. Pfiinejmen‰ím
mohou zachránit obnovitelné bety.“

„Proã se o tom nemluví po celém Pásu?“
„ProtoÏe to drÏíme pod pokliãkou. Nevypadá to jako ne-

hoda.“
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„Nûkdo si pfiece musel v‰imnout, Ïe Ruskin-Sartorius vy-
padl ze sítû.“

„Na‰tûstí se úãastnili vizualizace pouze na nízké úrovni,
takÏe mÛÏeme pouÏít na‰e právo pfiístupu do sítû a simulo-
vat jejich existenci jako plnû funkãního habitatu, alespoÀ
prozatím.“

„A to prozatím... znamená jak dlouho?“
„V nejlep‰ím pfiípadû? Ménû neÏ ‰estadvacet hodin. Spí-

‰e pouh˘ch tfiináct.“
„A co kdyÏ se to provalí?“
„Budeme ãelit váÏné krizi. Myslím, Ïe vím, kdo to udû-

lal, ale musím mít naprostou jistotu, neÏ podniknu patfiiã-
né kroky. Proto chci, abys hned odletûl na Ruskin--Sarto-
rius. Vezmi si, koho potfiebuje‰. Zajisti dÛkazy a obnovitelné
simulace, pak se vraÈ do Panoplie. A potom uÏ si jenom
mÛÏeme drÏet palce.“

Dreyfus se znovu zahledûl na zábûr zniãeného habitatu.
„Existuje pouze jedna jediná vûc, která to mohla udûlat, Ïe?
A dokonce to ani není zbraÀ.“

„Máme stejn˘ názor,“ souhlasila Aumonierová.

Stûny taktického sálu byly obloÏené jemnû Ïilkovan˘m t˘-
kem, zohyzdûn˘m lesklou politurou. Nebyla tam okna ani
obrazy, Ïádné polid‰Èující drobnosti. Ve‰ker˘ tmav˘ nábytek,
pfiimûfienû tûÏk˘, byl z neaktivní, pfiírodní hmoty zpracované
stolafii. Na dvoukfiídlov˘ch dvefiích, vybaven˘ch velk˘mi mo-
sazn˘mi zámky a pobit˘ch tepan˘m bronzem, byl reliéf sty-
lizované Ïelezné rukavice, symbolu Panoplie. ZaÈatá Ïelezná
pûst znamenala ochranu, ale stejnû snadno se dala chápat
jako v˘hrÛÏka, Ïe rozdrtí kaÏdého, kdo se proti ní postaví.

„Laskavû zaãnûte, Engová,“ fiekl vrchní prefekt Michael
Crissel, kter˘ sedûl naproti Thálii.

Thálie poloÏila disky na kraj stolu, nervozitou je málem
upustila. „Dûkuji, vrchní prefekte. Zde jsou tfii kopie su-
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márních balíkÛ z hlasovacího jádra Sídla Perigal.“ Ukázala
na pohybliv˘ model habitatu; na trojrozmûrném planetá-
riu v taktickém sále vypadal jako hodináfiské koleãko, aã-
koli byl zvût‰en˘ a posunut˘ nad skuteãnou obûÏnou drá-
hu. „Ve‰kerá data za tisíc dní jiÏ byla zkopírována do na‰ich
archivÛ. Ovûfiila jsem, Ïe v‰echny tfii kopie sumáfiÛ se sho-
dují a nevykazují známky úprav.“

„A co jste na‰la?“
„Mûla jsem pouze nûkolik hodin, coÏ skuteãnû není dost

ãasu, abych stihla víc neÏ jen zbûÏnû –“
Vrchní prefekt Gaston Clearmountain netrpûlivû zavrãel:

„¤eãiãky vynechte, Engová. Prostû nám sdûlte, co máte.“
„PfiedbûÏná anal˘za potvrzuje údaje v hlá‰ení, které ved-

lo k uzávûfie, pane,“ zaãala Thálie, bezmála se zakoktala.
„Sídlo Perigal se skuteãnû provinilo zasahováním do de-
mokratického procesu. Nejménû v osmi pfiípadech ovlivni-
lo hlasování pfii ménû v˘znamn˘ch volbách, buì k vlastní-
mu prospûchu, nebo k v˘hodû spojencÛ. Takov˘ch pfiípadÛ
ov‰em mÛÏe b˘t víc. Získáme jasnûj‰í obraz, jakmile balíky
dÛkladnû pfiezkoumáme.“

„Doufal jsem, Ïe jasnûj‰í obraz uÏ máte,“ fiekl Clear-
mountain.

Vrchní prefekt Sheridan Gaffney se pfiedklonil, ãerné ko-
Ïené kfieslo pod ním zavrzalo. „Nebuì na ni tak pfiísn˘,
Gastone. Byla pod velk˘m tlakem, je ‰ikovná, Ïe za tak
krátkou dobu dala vÛbec nûco dohromady.“

Gaffney mûl povûst prchlivce, navíc nesná‰el hlupáky.
Byl nejen ‰éfem vnitfiní bezpeãnosti, ale rovnûÏ vedl v˘cvik
s psolasem, s Thálií jednal vÏdy naprosto spravedlivû, do-
konce povzbudivû. Nyní ho povaÏovala za jediného bezv˘-
hradného spojence v místnosti. Bylo by to jiné, kdyby byl
pfiítomen Dreyfus nebo Jane Aumonierová, jenomÏe Drey-
fus byl pryã (mûl stupeÀ provûfiení Mraveneãník, kter˘ ho
opravÀoval úãastnit se jednání, pfiestoÏe nebyl vrchní pre-

21

Reynolds_Prefekt - zlom  14.12.1956 22:59  Stránka 21



Alastair Reynolds

fekt) a místo, kde se obvykle zobrazovala projekce nejvy‰-
‰ího prefekta Aumonierové, zelo prázdnotou. Cestou do
taktického sálu Thálie zaslechla cosi o nové krizi, která je
na spadnutí, evidentnû v‰ak nesouvisela s uzávûrou, na je-
jímÏ uvalení se podílela.

Ostatní vrchní prefekti nebyli ani na její stranû, ani proti
ní. Michael Crissel se tváfiil vlídnû, vypadal jako uãenec a cho-
val se nenápadnû. Podle v‰eho kdysi b˘val vynikajícím v˘-
konn˘m prefektem, ale posledních dvacet let strávil v závût-
fií Panoplie, zaãínal b˘t odtrÏen˘ od tvrdé reality sluÏby venku.
Kariéra Lillian Baudryové jako v˘konného prefekta skonãila,
kdyÏ ji posekalo porouchané psolaso. Poskládali ji dohroma-
dy, ale její nervov˘ systém uÏ nebyl jako dfiív. Mohla se pod-
robit odbornému zásahu, dostupnému kdekoli v Tfipytném
pásu, ale kdyby se léãila mimo Panoplii, musela by kvÛli bez-
peãnostnímu riziku odejít z prefektury nadobro. Dala pfied-
nost sluÏbû pfied zdravím, pfiestoÏe to znamenalo, Ïe na jed-
náních sedûla ztuhle jako porcelánová panenka.

NedÛleÏitost Tháliina hlá‰ení se dala poznat podle toho,
Ïe pfiítomni byli pouze ãtyfii z desíti vrchních prefektÛ. V ji-
n˘ch pfiípadech by jich tady sedûlo nejmíÀ ‰est nebo sedm,
dnes v‰ak bylo kolem stolu víc prázdn˘ch míst neÏ obvy-
kle. Zajisté vyÏadovali co nejrychlej‰í uzavfiení pfiípadu, ne-
znamenal pro nû v‰ak víc neÏ bûÏnou poloÏku na seznamu
prefekturní agendy.

„TakÏe si to shrÀme,“ fiekl Clearmountain. „Máme sou-
bory, které potvrzují podezfiení, Ïe si Perigalová u‰pinila
ruce. Uzávûra mÛÏe trvat. Nyní pouze potfiebujeme skuli-
nu utûsnit, neÏ ji nûkdo jin˘ zneuÏije stejn˘m zpÛsobem.“

„Souhlasím, pane,“ hlesla Thálie.
„Jaké ‰kody konkrétnû zpÛsobila manipulace s hlasová-

ním?“ dotázala se Baudryová.
„Ve v‰eobecném mûfiítku nijak velké,“ odpovûdûla Thá-

lie. „Ve‰keré hlasování se t˘kalo nev˘znamn˘ch záleÏitos-
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tí. Caitlin Perigalová by moÏná ráda zmûnila v˘sledky mno-
hem dÛleÏitûj‰ího hlasování, ale kdyby se o to pokusila,
pravdûpodobnost odhalení by se zv˘‰ila. Krátce fieãeno, pfii
dÛsledném dozoru a kontrole hlasÛ, jaké uÏ provádíme, si
nedovedu pfiedstavit, Ïe by se zásadní hlasování dalo nûjak
statisticky v˘znamnû ovlivnit.“

„JenÏe máte za úkol, abyste si to dovedla pfiedstavit,“ na-
mítl Michael Crissel.

„Engová to ví,“ ‰eptl Gaffney.
Thálie ocenila Crisselovu pfiipomínku. „Omlouvám se,

pane. Jenom jsem chtûla fiíct, Ïe je to nepravdûpodobné, as-
poÀ podle v‰eho, co víme. Systém zkrátka nemÛÏe b˘t ni-
kdy tak dokonal˘, aby se nedal nabourat. GödelÛv teorém
neúplnosti –“

„Nepotfiebuji pfiedná‰ku z Gödela, Engová,“ prohlásil
Crissel úseãnû.

„Jistû, pane, pouze jsem chtûla pfiipomenout, Ïe systém
se pouÏíváním sám testuje. Perigalová nám ve skuteãnosti
prokázala sluÏbu. Na‰li jsme logickou chybu, o níÏ jsme do-
sud nevûdûli, která umoÏÀuje mírnû ovlivnit hlasování.
Opravíme ji a jdeme dál. AÏ v budoucnu jin˘ chytrák obje-
ví dal‰í skulinu, opravíme i tu. Je to setrval˘ proces.“

„TakÏe jste pfiesvûdãena, Ïe mezeru dokáÏete ucpat?“ ze-
ptala se Baudryová.

„Naprosto, vrchní prefekte. Je to banální záleÏitost.“
„KdyÏ je tak banální, jak to, Ïe nám dosud unikala?“
„ProtoÏe jsme ji sami vytvofiili.“ Thálie se snaÏila nehovo-

fiit pfiíli‰ sebejistû. „Ucpali jsme jednu díru – a mysleli jsme si,
kdovíjak chytfie –, pfiitom jsme neúmyslnû otevfieli jinou. Pro-
blém tkví hluboko v na‰ich programech pro identifikaci chyb.
Mají zabránit, aby se neztrácely platné hlasy, ale nepfiedvída-
nû rovnûÏ umoÏnily registraci fale‰n˘ch hlasÛ.“

„Nejspí‰ se to nestalo poprvé v historii,“ prohlásil Crissel
su‰e.
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Thálie si propletla prsty rukou poloÏen˘ch na stole, sna-
Ïila se najít správn˘ tón mezi obrann˘m a profesionálnû ne-
zúãastnûn˘m. „Je to politováníhodné. Ale do dne‰ního dne
této skuliny vyuÏila pouze hrstka habitatÛ.“

„Politováníhodné?“ vybafl Clearmountain. „Já bych to
nazval trestuhodné.“

„Pane, ná‰ stávající programov˘ kód pro identifikaci chyb
má jiÏ dvaadvacet milionÛ fiádkÛ, vãetnû nûkolika podpro-
gramÛ, které byly napsány pfied více neÏ dvûma sty dvaceti
roky je‰tû v První soustavû. Tenkrát programátofii dokonce
ani nemluvili moderní kanasij‰tinou. âíst jejich dokumenta-
ci je jako... lu‰tit sanskrt nebo nûco podobného.“

„Engová má pravdu,“ fiekl Gaffney. „Udûlali to nejlep‰í,
co mohli. Tato sekundární skulina je natolik malá, Ïe se ji
pokusilo vyuÏít pouze pût habitatÛ z deseti tisíc. Myslím, Ïe
to mÛÏeme vyhodnotit jako dobrou zku‰enost a záleÏitost
uzavfiít.“

„Samozfiejmû pouze za pfiedpokladu, Ïe provedeme spo-
lehlivou opravu.“ Baudryová ztuhle k˘vla na Thálii. „Pfie-
ce jste nás ujistila, Ïe to bude snadné.“

„Tentokrát ano. Softwarová záplata sama nebude zdaleka
tak komplikovaná, jako byla pÛvodní oprava, pfii níÏ vlastnû
tato chyba vznikla. Je nutné zmûnit jen nûkolik tisíc fiádkÛ.
Pfiesto bych ráda provedla první instalace manuálnû, abych
mohla vãas vyladit neoãekávané problémy, které souvisejí
s rÛznou architekturou jader. Jakmile budu spokojená, mÛ-
Ïeme to pustit do v‰ech deseti tisíc habitatÛ.“

Gaffney se pronikavû zahledûl na Thálii. „Je jasné, Ïe ten
nepofiádek potfiebujeme uklidit co nejrychleji, dfiíve neÏ
zaãnou potíÏe s uzávûrou Sídla Perigal – a vÛbec nepochy-
buji, Ïe zaãnou. Musíme b˘t pfiipraveni provést úplnou
opravu programu. Má sumární balíky k dispozici zvlá‰tní
komise pro posouzení dÛkazÛ?“

„JiÏ od rána, pane.“
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Gaffney vytáhl kapesník a poÈukáváním si otfiel pot, kter˘
se mu leskl na ãele. „MÛÏeme pfiedpokládat, Ïe rozhodne
do deseti dnÛ. Zvládnete to do té doby také?“

„Budu hotova za dva dny. Vûfiím, Ïe testy neprokáÏí Ïád-
né odchylky.“

„Minule jsme si rovnûÏ vûfiili,“ pfiipomnûl jí Gaffney.
„Nesmíme udûlat stejnou chybu dvakrát.“

JenÏe mezi tenkrát a nyní je podstatn˘ rozdíl, pomyslela si
Thálie. KdyÏ se naposledy provádûly opravy programu, ne-
byla u toho. NemÛÏe mluvit za své pfiedchÛdce, ale ona by
nikdy nedopustila, aby jí taková chyba unikla.

„Neudûláme,“ slíbila.

Dreyfus si prohlíÏel místo ãinu z paluby kutru Panoplie, od-
kud mûl nejlep‰í rozhled. Muselo to b˘t rychlé, uvaÏoval,
ale moÏná zase ne tak rychlé, aby to bylo bezbolestné nebo
milosrdné. Z habitatu zbyla mrtvá slupka bez atmosféry.
Jakmile paprsek, nebo co vlastnû plá‰È profiízlo, pronikl sko-
fiepinou, zaãalo se ovzdu‰í rozpínat jako vroucí koule pfie-
hfiátého vzduchu a páry. Lidé nemûli ãas ani dobûhnout ke
ãlunÛm a únikov˘m modulÛm, dokonce ani k záchrann˘m
pancéfiov˘m krytÛm. Mûli v‰ak dost ãasu pochopit, co se
dûje. Vût‰ina obyvatel Tfipytného pásu nemyslí na smrt, na-
toÏ na umírání v takové hrÛze a bolesti.

„Nevypadá to hezky,“ fiekl Sparver. „Pfiesto chce‰ jít do-
vnitfi, neÏ dorazí technická skupina z kriminalistické la-
boratofie?“

„Zkusme z chránûné databanky jádra nûco získat sami,“
odpovûdûl Dreyfus zasmu‰ile a rezignovanû. Nebyl si jist,
zda jádro je‰tû vÛbec existuje.

„Jaká zbraÀ mohla tohle udûlat?“
„Nemyslím, Ïe to byla zbraÀ.“
„Kolize to nebyla urãitû. OÏehnutí prozrazuje zdroj

usmûrnûné energie. Mohli Spojení vyhrabat nûco tak ne-
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bezpeãného? Pr˘ mají nûkde schovan˘ch pár pofiádn˘ch
kanonÛ.“

Dreyfus zavrtûl hlavou. „Kdyby si pavouci chtûli vyfiídit
úãty s nûjak˘m habitatem, odvedli by mnohem ãist‰í práci.“

„Pfiesto –“
„Jane má docela chytr˘ nápad, co to mohlo zpÛsobit. Je-

nom vÛbec nemá radost, co z toho vypl˘vá.“
Dreyfus a Sparver opustili kutr, pro‰li skafandrovou stû-

nou do vakua, pak pokraãovali sledem star˘ch, ale stále
funkãních hermetick˘ch prÛchodÛ. Postupnû je propou-
‰tûly do ãím dál vût‰ích pfiijímacích hal, nyní temn˘ch a bez
atmosféry. V místnostech zvolna vífiily hromady trosek,
Dreyfus identifikoval jen málo z nich. Na prÛzoru se mu
promítal vnitfiní plán habitatu, kter˘ vycházel z údajÛ, jeÏ
Ruskin-Sartorius dobrovolnû poskytl pfii posledním sãítání
lidu. Hlasovací jádro – kde jsou pravdûpodobnû rovnûÏ ulo-
Ïeny simulace úrovnû beta – se mûlo nacházet uvnitfi kou-
le poblíÏ rovníku. Mohl jen doufat, Ïe je paprsek minul.

Z hlavních vnitfiních prostor – dvoukilometrová bublina
byla rozdûlená do obytn˘ch zón – zbyly jen spálené ãerné
dutiny, jen trosky zdeformované Ïárem a rozdrcené tlakem.
PoblíÏ fiezu, kde niãiv˘ paprsek projel klenbou, dosud Ïh-
nula kovová konstrukce. Vypadalo to, Ïe lidé Ïili v bublinû
pfieváÏnû v beztíÏném stavu, pouze s minimální umûlou
gravitací. V Pásu bylo mnoho podobn˘ch habitatÛ, jejich
obyvatelé mûli elegantní ‰tíhlá tûla a nemívali ve zvyku pfií-
li‰ cestovat.

Sparver a Dreyfus propluli stfiedem koule, pomocí trysek
na skafandrech se vyh˘bali poletujícím kusÛm. Skafandry
uÏ spustily varování pfied zv˘‰enou úrovní radiace, coÏ ni-
jak nenahlodalo Dreyfusovo pfiesvûdãení, Ïe Aumonierová
má pravdu, pokud jde o pÛvodce katastrofy. JenomÏe aby
mohl pfiípad uzavfiít, potfieboval víc neÏ jen pár údajÛ ze
skafandru.
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„Nûco jsem na‰el,“ ozval se náhle Sparver, kdyÏ se od
sebe vzdálili na nûkolik desítek metrÛ.

„Co má‰?“
„Pluje tu velk˘ objekt. Mohl by to b˘t kus ãlunu.“
„Uvnitfi habitatu?“ zeptal se Dreyfus pochybovaãnû.
„Pojì se podívat sám, ‰éfe.“
Dreyfus manévroval se skafandrem ke Sparverovi, na-

mífiil reflektory na vzná‰ející se objekt. Sparver mûl prav-
du, na první pohled pfiipomínal ãást ãlunu nebo velk˘ díl
stroje. Ale po bliÏ‰ím prozkoumání bylo jasné, Ïe to není
jedno ani druhé. âern˘ pfiedmût byl umûlecké dílo, zjevnû
nedokonãené.

Kdosi zaãal opracovávat skálu s vysok˘m obsahem kovÛ,
bramborovit˘ balvan o prÛmûru deset aÏ dvanáct metrÛ.
Temnû modr˘ lesk pfiecházel do olivovû zelené v místech,
kde se odráÏelo svûtlo. Jedna strana balvanu zÛstala drsná
a neotesaná, ale z druhé jiÏ vystupovala budoucí plastika.
Velké ãásti byly upraveny pouze nahrubo, jiné byly jiÏ do-
konãené, zformované pfiesnû na centimetr. Podle zpÛsobu,
jak˘m roztaven˘ kámen kolem dokonãené oblasti ztuhl,
pracoval umûlec pomocí fúzních hofiákÛ, nikoli vrtáky ãi
dláty. Rozteklé tvary nataveného balvanu tvofiily nedílnou
souãást díla, byly do kompozice zaãlenûny tak, Ïe nemoh-
ly b˘t náhodné.

CoÏ ov‰em neznamenalo, Ïe mûl Dreyfus sebemen‰í po-
nûtí, co by socha mohla pfiedstavovat. Z kamene vystupo-
vala muÏská tváfi, jenomÏe vzhÛru bradou. KdyÏ Dreyfus
otáãel skafandr nohama nahoru, na okamÏik mûl dojem, Ïe
obliãej uÏuÏ poznává, nepatfiil v‰ak nûkomu, koho by osob-
nû znal, ale celebritû nebo v˘znamné historické osobnosti.
Pak ta prchavá chvíle minula a s ní i pocit, Ïe je mu tváfi po-
vûdomá. MoÏná to tak bylo lep‰í. V˘raz sochy bylo tûÏké
odhadnout, mohl vyjadfiovat jak vrchol blaha, tak hrÛzy.

„Co na to fiíká‰?“ zeptal se Sparver.
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„Nic,“ odpovûdûl Dreyfus. „Tfieba nám nûco prozradí
beta-simulace, pokud se je podafií obnovit.“ Popohnal ska-
fandr blíÏ a vystfielil na plující balvan pfiilnavou znaãku, aby
technická skupina vûdûla, Ïe ho má odvézt.

Pfiemístili se k plá‰ti bubliny, aÏ se vzná‰eli pfiímo pod
hladce vypálen˘m fiezem. Zãernalé vzduchotûsné obloÏení
se oloupalo, odkrylo speãenou skofiepinu habitatu. Paprsek
kámen rozÏhavil, takÏe zmûkl na ka‰i a zase ztuhl do jako-
by organick˘ch tvarÛ, které aÏ nepfiíjemnû pfiipomínaly ne-
dokonãenou sochu, ve svûtle reflektorÛ na pfiilbách se ãer-
nû leskly jako sopeãné sklo. Desetimetrovou mezerou byly
vidût hvûzdy. Tam nûkde venku, uvaÏoval Dreyfus, je v‰e,
co zbylo z biomu, kdyÏ se vyvalil z habitatu do vzducho-
prázdného prostoru.

Namífiil skafandr do mezery. Zastavil se asi v polovinû
tlou‰Èky rozfiíznuté skofiepiny u bly‰tivého objektu, kter˘
uvízl ve ztuhlé skále. Nejspí‰ to byla uvolnûná deska oblo-
Ïení, kterou polapil tuhnoucí kámen. Dreyfus odepjal
z opasku fiezák a oddûlil kus kovu zvíci dlanû. O kousek dál
objevil druh˘ bl˘skav˘ plát, pak tfietí. Bûhem minuty mûl tfii
rozliãné vzorky, schoval je do vaku na bfiichu skafandru.

„Má‰ nûco?“ zeptal se Sparver.
„Myslím, Ïe mám. Jestli to zpÛsobilo v˘tokové záfiení,

musel kov zachytit spoustu ãástic. Budou v nûm stopy ‰tû-
pení, tûÏké izotopy a produkty rozpadu. Technici z krimi-
nalistické laboratofie nám uÏ fieknou, zda signatura odpo-
vídá motorÛm Spojen˘ch.“

TakÏe to vyslovil, uÏ to bylo venku.
„Dobrá, ale aÈ fieknou technici cokoli, proã by to Ultrové

dûlali? Nemohli pfiece doufat, Ïe jim to projde.“
„MoÏná právû v to doufali – rozfiíznout a uletût. Do na‰í

soustavy se nemusejí vrátit celá desetiletí, dokonce staletí.
Myslí‰, Ïe se potom bude je‰tû nûkdo starat, co se kdysi sta-
lo habitatu Ruskin-Sartorius?“
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Sparver se na chvíli zamyslel, pak fiekl: „Ty jo.“
„JenÏe já uÏ tu nebudu. Ani ty ne.“
„Ty má‰ ale neb˘vale veselou náladu.“
„Zahynulo zde devût set ‰edesát lidí, Sparvere. To není

zrovna dÛvod k veselí.“ Dreyfus se rozhlédl, nespatfiil v‰ak
nic, co by se dalo pouÏít jako vzorky pro laboratofi. Zane-
dlouho dorazí technická jednotka a ohledá místo ãinu, ale
skuteãnû nároãná práce je teprve ãeká, aÏ se to celé prova-
lí a Panoplie nebude nucena pracovat v utajení.

JenÏe potom stejnû propukne hotové peklo.
„Jdeme k hlasovacímu jádru,“ fiekl Dreyfus a obrátil ska-

fandr od propáleného plá‰tû. „âím dfiíve budeme pryã, tím
lépe. Cítím, Ïe duchÛm dochází trpûlivost.“

3

AÈ to byla náhoda, nebo zámûr – Dreyfus nikdy nebyl na-
tolik zvûdav˘, aby si to zjistil –, ãtvero hlavních pfiístavi‰È
na zadní stranû Panoplie pfiipomínalo roz‰klebenou tváfi na
halloweenské d˘ni. Nebyl uãinûn Ïádn˘ pokus uhladit ãi
vytvarovat vnûj‰í krun˘fi skály, nebo jí aspoÀ dodat syme-
trick˘ vzhled. Kolem Îlutozemû krouÏily tisíce podobn˘ch
asteroidÛ, hrubé skály pfiivleãené na parkovací dráhy, kde
ãekaly, aÏ je nûkdo rozebere a pfiebuduje na zbrusu nové
habitaty. Panoplie v‰ak byla jedin˘m sídlem zhruba tisí-
covky prefektÛ, od nejvy‰‰ího prefekta aÏ po nejzelenûj‰í-
ho agenta, kter˘ byl právû pov˘‰en z kadeta na zástupce
v˘konného prefekta.

Kutr vlétl do nosu a zaparkoval vedle ‰iku podobn˘ch
lehk˘ch plavidel. Dreyfus a Sparver pfiedali dÛkazní mate-
riál kriminalistickému technikovi, kter˘ na nû ãekal, a po-
depsali doklad. Pfiepravní pásy je dopravily hloubûji do as-
teroidu, aÏ se ocitli v jedné z rotujících sekcí.
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