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Prolog
Galaktická ﬁí‰e upadala.
Byla to kolosální ﬁí‰e o miliónech planet rozkládajících se od jednoho
ramene mohutné dvojité spirály Mléãné dráhy po druhé. I její pád byl kolosální – a dlouh˘, jak uÏ to u pádÛ z v˘‰in b˘vá.
¤í‰e upadala dlouhá staletí, neÏ si tohoto procesu se v‰emi jeho dÛsledky pov‰iml jeden ãlovûk. Byl jím Hari Seldon, muÏ, kter˘ pﬁedstavoval jedinou jiskru tvÛrãího úsilí na pozadí narÛstajícího úpadku. To on
vyvinul a pﬁivedl k dokonalosti sociologickou disciplínu zvanou psychohistorie.
Psychohistorie se nesoustﬁedila na ãlovûka, ale na masy. Tato vûda zkoumala davy, miliardové davy. Byla s to odhadnout reakce na podnûty se
zhruba stejnou pﬁesností, s níÏ by ménû v˘znamná vûda popsala dráhu odraÏené kuleãníkové koule. Reakce jediného ãlovûka nebylo moÏné pﬁedpovûdût Ïádn˘m stávajícím matematick˘m modelem, ale reakce miliardy
lidí, to uÏ bylo nûco jiného.
Hari Seldon zmapoval spoleãenské a ekonomické trendy své doby
a z grafÛ vyãetl pokraãující a stále se zrychlující pád civilizace a posléze
období tﬁiceti tisíc let, které musí uplynout, neÏ se z popela vynoﬁí vratká
nová ¤í‰e.
Na zastavení pádu jiÏ bylo pozdû, ale na zkrácení nadcházejícího období barbarství je‰tû ne. Seldon na „opaãn˘ch koncích galaxie“ zaloÏil dvû
Nadace a umístil je tak, aby do sebe události jednoho krátkého tisíciletí
zapadly a z jejich vzájemného pÛsobení rychleji povstala silnûj‰í a stabilnûj‰í Druhá ﬁí‰e.
Nadace vyprávûla pﬁíbûh jedné ze dvou Nadací v prvních dvou staletích
od jejího vzniku. První Nadace byla zaloÏena jako kolonie technicky orientovan˘ch vûdcÛ na Terminu, planetce na samém konci jednoho ze spirálních
ramen galaxie. Daleko od bouﬁliv˘ch událostí v ¤í‰i dávali dohromady
–7–
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univerzální souhrn vûdomostí, takzvanou Galaktickou encyklopedii,
v blahé nevûdomosti o tajném poslání, které jim tehdy jiÏ mrtv˘ Seldon
pﬁisoudil.
S pokraãujícím rozkladem ¤í‰e padly její vnûj‰í oblasti do rukou nezávisl˘ch „králÛ“, kteﬁí pro Nadaci pﬁedstavovali hrozbu. Pod vedením Salvora Hardina, prvního starosty Nadace, se v‰ak podaﬁilo po‰tvat jedny
drobné vládce proti druh˘m a Nadace si udrÏela vratkou nezávislost. Mezi
svûty, v nichÏ vûda postupnû upadala a které zaãaly spoléhat na uhlí
a ropu, získali pﬁedstavitelé Nadace jako jediní vlastníci atomové energie
dokonce rozhodující vliv. Nadace se stala „náboÏensk˘m“ centrem sousedních království.
Meziplanetární obchod brzy zatlaãil encyklopedické aktivity do pozadí. Kupci z Nadace nabízeli pﬁístroje zaloÏené na atomové technologii,
které by vzhledem k jejich miniaturizaci nedokázala napodobit ani ¤í‰e
v dobách svého nejvût‰ího rozkvûtu, a brázdili pﬁi tom periferii galaxie
stovky svûteln˘ch let od Nadace.
Pod Hoberem Mallowem, prvním z obchodních magnátÛ, vyvinula
Nadace techniky ekonomického boje a s jejich pomocí porazila Korellskou republiku, pﬁestoÏe ji materiálnû podporovala jedna z vnûj‰ích provincií zbytku ¤í‰e.
Na sklonku tûch dvou staletí byla Nadace nejsilnûj‰ím státem galaxie –
aÏ na ¤í‰i, která se zkoncentrovala v ústﬁední tﬁetinû Mléãné dráhy a doposud ovládala tﬁi ãtvrtiny obyvatelstva a bohatství ve vesmíru.
Zdálo se tedy nevyhnutelné, Ïe pﬁí‰tû jiÏ Nadace bude muset ãelit poslednímu úderu skomírající ¤í‰e.
Bylo nutné uvolnit cestu pro bitvu mezi Nadací a ¤í‰í.
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Část první

Generál
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1

Hledání kouzelníků
BEL RIOSE … Za svou relativnû krátkou kariéru si Riose vyslouÏil pﬁízvisko „Poslední vojevÛdce ¤í‰e“, a to po zásluze. Z anal˘zy jeho taÏení se ukazuje, Ïe se jako stratég zcela vyrovnal Peurifoyovi a Ïe ho co do vÛdcovsk˘ch
schopností patrnû i pﬁevy‰oval.
Vzhledem k tomu, Ïe se narodil v dobách úpadku ¤í‰e, bylo pro nûj prakticky nemoÏné vyrovnat se Peurifoyovi coby dobyvatel. Svou ‰anci v‰ak dostal,
kdyÏ se jako první z ﬁí‰sk˘ch generálÛ v pﬁímé konfrontaci postavil Nadaci…
GALAKTICKÁ ENCYKLOPEDIE*

Bel Riose cestoval bez vojenského doprovodu, coÏ se rozhodnû nesluãovalo
s poÏadavky dvorské etikety na náãelníka flotily, notabene flotily umístûné
ve stále je‰tû vzpurnû naladûné hvûzdné soustavû na pomezí Galaktické
ﬁí‰e.
Ale Bel Riose byl mlad˘ a energick˘ – dost energick˘ na to, aby ho
stﬁízliv˘ a vypoãítav˘ dvÛr vyslal tak daleko ke kraji vesmíru, jak jen bylo
moÏné – a k tomu je‰tû zvídav˘. Podivné a nepravdûpodobné zvûsti, které
stovky lidí s notnou dávkou nadsázky dávaly k lep‰ímu a jeÏ byly tisícÛm
dal‰ích alespoÀ matnû povûdomé, oslovovaly poslední rys jeho povahy, zatímco moÏnost riskantního vojenského podniku nedávala spát tûm prvním
dvûma. A jejich kombinace byla neodolatelná.
* V‰echny citace z Galaktické encyklopedie, jeÏ zde se svolením nakladatele reprodukujeme,
pocházejí ze sto ‰estnáctého vydání z roku 1020 EN, které vy‰lo péãí Nakladatelství Galaktické encyklopedie na Terminu.
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Vystoupil z o‰umûlého zrekvírovaného vozidla, zamíﬁil k za‰lému sídlu
a u nûj si poãkal. FotobuÀka u vchodu ho zaregistrovala, ale dveﬁe samotné se otevﬁely ruãnû.
Bel Riose se na starého pána usmál. „Jmenuji se Riose –“
„Já jsem vás poznal.“ Staﬁec, kterého náv‰tûva rozhodnû nevyvedla
z míry, zÛstal stát upjatû na místû. „Co vás sem pﬁivádí?“
Riose pokornû ustoupil o krok vzad. „Pﬁicházím v míru. Jste-li Ducem
Barr, rád bych si s vámi promluvil, budete-li tak laskav.“
Ducem Barr ukroãil stranou a stûny uvnitﬁ najednou oÏivly. Generál
ve‰el do plného denního svûtla.
Dotkl se stûny pracovny a pak se zadíval na koneãky sv˘ch prstÛ. „Vy
tu na Siwennû máte tohle?“
Barr se vlaÏnû usmál. „Myslím, Ïe nikde jinde se s tím nesetkáte. Sám
si to podomácku opravuji. Musím se vám omluvit za to, jak jsem vás nechal ãekat u dveﬁí. Automatika sice zaregistruje pﬁítomnost náv‰tûvníka,
ale dveﬁe uÏ otevﬁít nedokáÏe.“
„Na to uÏ va‰e kutilské dovednosti nestaãí?“ otázal se generál lehce v˘smû‰nû.
„Ne, ony uÏ se totiÏ nedají sehnat souãástky. Buìte tak hodn˘ a posaìte se, pane. Pijete ãaj?“
„Na Siwennû? Mil˘ pane, nepít ãaj je tu spoleãensky neúnosné.“
Star˘ patricij se ti‰e vzdálil, s pomalou úklonkou, která byla dûdictvím
po obﬁadn˘ch zpÛsobech nûkdej‰í aristokracie z lep‰ích ãasÛ minulého
století.
Riose pohledem sledoval odcházející postavu a jeho vlastní strojená
uhlazenost zaãala dostávat trhliny. Vzdûlání mûl ãistû vojenské, o jeho
zku‰enostech platilo totéÏ. Mnohokrát ãelil smrti, jak se banálnû ﬁíká, pokaÏdé to ale byla smrt dÛvûrnû známé a hmatatelné povahy. Proto také
není nic rozporuplného na skuteãnosti, Ïe zboÏÀovanému hrdinovi Dvacáté flotily v náhle zatuchlé atmosféﬁe starobylé místnosti zatrnulo.
Generál v mal˘ch ãern˘ch krabiãkách z fale‰né slonoviny, které zaplÀovaly police, rozpoznal knihy. Jejich názvy mu nic neﬁíkaly. Odhadoval, Ïe
velká aparatura na konci místnosti je pﬁístroj, kter˘ na poÏádání promûní
knihy do audiovizuální podoby. V Ïivotû je‰tû ani jeden nevidûl bûÏet, ale
sly‰el o nich.
– 12 –
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Jednou mu nûkdo vykládal, Ïe dávno, ve zlat˘ch dobách, kdy ¤í‰e byla
synonymem pro celou galaxii, mûlo takové pﬁístroje – a stejné ﬁady kníÏek –
devût domácností z deseti.
Dnes ale bylo nutné stﬁeÏit hranice; knihy byly pro starce. A v‰echny ty
historky o star˘ch ãasech byly beztak zpoloviny vybájené. Víc neÏ zpoloviny.
Hostitel pﬁinesl ãaj a Riose se posadil. Ducem Barr pozvedl ‰álek. „Na
va‰i poãest.“
„Dûkuji. Na va‰i.“
„¤íká se o vás, Ïe jste mlad˘,“ prohodil Ducem Barr roz‰afnû. „Pûtatﬁicet?“
„Skoro jste se trefil. âtyﬁiatﬁicet.“
„V tom pﬁípadû,“ pokraãoval Barr ti‰e, leã dÛraznû, „vám musím hned
na uvítanou oznámit, Ïe tu nevedu Ïádné amulety, lektvary ani nápoje lásky. RovnûÏ nejsem ani v nejmen‰ím s to ovlivnit náklonnost jakékoli mladé dámy, v níÏ jste snad na‰el zalíbení.“
„Vûﬁte mi, Ïe v tomto ohledu mi není tﬁeba Ïádn˘ch pomÛcek.“ Nepopiratelná samolibost v generálovû tónu byla podbarvena pobavením.
„Îádají po vás lidé takové sluÏby ãasto?“
„Dost ãasto. Neinformovaná veﬁejnost má bohuÏel sklon plést si vûdu
s magií a zdá se, Ïe v milostném Ïivotû je magick˘ch zásahÛ tﬁeba nejvíce.“
„To mi pﬁipadá celkem pﬁirozené. Já jsem ale jin˘. Já si vûdu nespojuji
s niãím jin˘m neÏ s prostﬁedky, s jejichÏ pomocí je moÏné zodpovídat obtíÏné otázky.“
„MÛÏete se m˘lit stejnû jako oni…“ odtu‰il SiweÀan zasmu‰ile.
„To se teprve ukáÏe.“ Mlad˘ generál postavil hrníãek do zvonovitého
pouzdra, aby se znovu naplnil. Barr mu nabídl aromatickou kapsli a Bel
Riose ji vhodil do nádobky, aÏ trochu ãaje vystﬁíklo. „Pak mi tedy, patriciji, ﬁeknûte, co jsou ti kouzelníci zaã? Ti skuteãní.“
Ten dávno neuÏívan˘ titul Barra pﬁekvapil. „Îádní kouzelníci neexistují.“
„Ale lidé o nich mluví. Siwenna je zkazek o nich plná. Kolem nich se
tvoﬁí kulty. A existuje jistá zvlá‰tní souvislost mezi nimi a tûmi skupinami
va‰ich krajanÛ, které sní a Ïvaní o dávn˘ch ãasech a takzvané svobodû
a autonomii. To by nakonec mohlo ohrozit bezpeãnost státu.“
– 13 –
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Star˘ muÏ zavrtûl hlavou. „Proã se ptáte mû? Cítíte ve vzduchu vzpouru a mû pokládáte za jejího vÛdce?“
Riose pokrãil rameny. „To ani omylem. Ne Ïe bych tu my‰lenku pokládal za naprosto smû‰nou. Vá‰ otec byl ve své dobû ve vyhnanství, vy jste
zase b˘val vlastenec a ‰ovinista. ZmiÀovat se o tom je ode mû jakoÏto od
hosta netaktní, ale kvÛli mému poslání je to nutné. A nûjaké spiknutí –
dnes? O tom bych si dovolil pochybovat. Za tﬁi generace se podaﬁilo duch
vzpoury ze SiweÀanÛ vymlátit.“
„Budu tedy stejnû netaktní hostitel jako vy host,“ odpovûdûl star˘ pán
ztûÏka. „Pﬁipomenu vám, Ïe jeden vicekrál si o apatick˘ch SiweÀanech
kdysi myslel totéÏ. To na rozkaz vicekrále se z mého otce stal chudák na
útûku, z m˘ch bratﬁí muãedníci a moje sestra spáchala sebevraÏdu. A pﬁece
titíÏ otroãtí SiweÀané pﬁipravili vicekráli sdostatek hrÛzostra‰nou smrt.“
„Ach ano, a tady takﬁka naráÏíte na nûco, co jsem sám chtûl komentovat. UÏ tﬁi roky není pro mne smrt toho vicekrále Ïádné tajemství. Ve své
osobní stráÏi mûl mladíka, kter˘ vyvíjel zajímavou ãinnost. Tím vojákem
jste byl vy, ale podle mû není tﬁeba zacházet do detailÛ.“
Barr se na chvíli odmlãel. „To ani v nejmen‰ím. Co navrhujete?“
„Abyste mi odpovûdûl na otázky.“
„Ne pod tlakem v˘hrÛÏek. Jsem star˘, ale ne tak star˘, aby mi na Ïivotû nûjak zvlá‰È se‰lo.“
„Mil˘ pane, doba je zlá,“ odtu‰il Riose, „a vy máte dûti a pﬁátele. Máte
zemi, kterou jste v minulosti zahrnul frázemi pln˘mi lásky a po‰etilosti.
No tak, kdybych se rozhodl pouÏít sílu, nevybral bych si tak ‰patn˘ terã
jako vás.“
„Co chcete?“ otázal se Barr studenû.
„Poslouchejte, patriciji,“ odpovûdûl mu Riose s prázdn˘m hrníãkem
v ruce. „Îijeme v dobû, kdy ti nejúspû‰nûj‰í vojáci mají za úkol organizovat pﬁehlídky, které se o svátcích proplétají pozemky kolem císaﬁského paláce, nebo eskortovat bly‰tivé jachty, které odváÏejí Jeho císaﬁskou Jasnost
na letní planety. Já… já jsem to nikam nedotáhl. Ve sv˘ch ãtyﬁiatﬁiceti
jsem to nikam nedotáhl a taky to nikam nedotáhnu. Já totiÏ, abyste vûdûl,
rád bojuju.
A proto mû poslali sem. U dvora jsem tûÏko zvladateln˘. NedokáÏu se
pﬁizpÛsobit etiketû. UráÏím hejsky a lordy admirály, na druhou stranu
– 14 –

Asimov-Nadace a fiíše - zlom

11.11.2009 22:15

Stránka 15

jsem pﬁíli‰ dobr˘ velitel lodí a muÏÛ, aby se mnou udûlali krátk˘ proces
a vystﬁelili mû do vakua. Místo toho mû tedy poslali na Siwennu. Je to pohraniãní planeta a vzpurná a chudá provincie. Je hodnû daleko, dost daleko, aby je to v‰echny uspokojilo.
A tak tu hniju. Lidé se tu nebouﬁí, takÏe nemÛÏu potlaãovat Ïádná povstání, a ani pomezní vicekrálové se uÏ hodnû dlouho nevzepﬁeli ﬁí‰ské
vládû, pﬁinejmen‰ím ne od té doby, co neboÏtík otec Jeho císaﬁského Veliãenstva, jenÏ se tak slavnû zapsal do historie, exemplárnû potrestal Mountela z Paramaye.“
„Byl to siln˘ císaﬁ,“ zamumlal Barr.
„Ano, a takov˘ch potﬁebujeme více. Nezapomínejte, Ïe on je mÛj pán.
To jeho zájmy chráním.“
Barr lhostejnû pokrãil rameny. „Jak se tohle v‰echno vztahuje k na‰emu
tématu?“
„To vám hned struãnû vyloÏím. Ti ãarodûjové, o nichÏ jsem se zmínil,
pﬁicházejí z neznáma – z neznáma za pohraniãními hlídkami, kde jsou
hvûzdy ﬁídce roztrou‰ené –“
„Kde hvûzdy jsou ﬁídce roztrou‰ené,“ ocitoval Barr, „a odkud ãi‰í vesmírn˘
chlad.“
„To má b˘t poezie?“ zamraãil se Riose. Ver‰e, byÈ volné, mu v tom okamÏiku pﬁipadaly nevhodné. „KaÏdopádnû jsou z periferie – tedy z jediné
oblasti, kde mám povoleno bojovat k vût‰í slávû císaﬁe…“
„A poslouÏit tak zájmÛm Jeho císaﬁské V˘sosti a pﬁi tom uspokojit svou
vá‰eÀ pro boj na úrovni.“
„Pﬁesnû tak. Ale musím vûdût, kde bojovat, a v tom mi mÛÏete pomoct.“
„Jak to víte?“
Riose non‰alantnû uÏdíbl kousek koláãku. „ProtoÏe uÏ tﬁi roky jdu po
stopû kaÏdé fámy, kaÏdého m˘tu, kaÏdého náznaku, co se tûch kouzelníkÛ t˘ãe – a z celé knihovny informací, kterou jsem shromáÏdil, zÛstávají
nezpochybnûná, a proto pravdivá pouze dvû fakta. Za prvé, Ïe kouzelníci
pﬁicházejí z okraje galaxie naproti Siwennû, a za druhé, Ïe se vá‰ otec kdysi setkal s Ïiv˘m a skuteãn˘m ãarodûjem a mluvil s ním.“
Letit˘ SiweÀan na Riose ani nemrkl, a tak generál pokraãoval: „Rad‰i
byste mi mûl ﬁíct, co víte –“
– 15 –
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„Bylo by zajímavé seznámit vás s jist˘mi fakty,“ odtu‰il Barr zamy‰lenû.
„Mohl by to b˘t hezk˘ psychohistorick˘ experiment.“
„Jak˘ Ïe experiment?“
„Psycho-historick˘.“ Na staﬁíkovû úsmûvu bylo cosi nepﬁíjemného.
„Rad‰i si dejte dal‰í ãaj,“ dodal ráznû. „Udûlám vám men‰í pﬁedná‰ku.“
Pohodlnû se pohrouÏil do mûkkého ãalounûní kﬁesla. Svûtlo zdí se ztlumilo aÏ na rÛÏovo-slonovinov˘ svit, kter˘ zjemnil i vojákÛv ostﬁe ﬁezan˘ profil.
Ducem Barr spustil: „Mé vlastní vûdomosti se odvozují od dvou náhod: od toho, Ïe jsem synem svého otce a Ïe jsem se narodil v téhle zemi.
Celá ta historie zaãala pﬁed ãtyﬁiceti lety, krátce po velkém Masakru, kdy
se mÛj otec skr˘val v lesích na jihu a já byl dûlostﬁelcem ve vicekrálovû
osobní flotile. ·lo mimochodem o téhoÏ vicekrále, jenÏ naﬁídil Masakr
a kterého pozdûji potkala tak krutá smrt.“
Barr se chmurnû usmál a pokraãoval: „MÛj otec b˘val ﬁí‰sk˘m patricijem a siwennsk˘m senátorem. Jmenoval se Onum Barr.“
„S okolnostmi jeho vyhnanství jsem velmi dobﬁe obeznámen,“ skoãil
mu Riose netrpûlivû do ﬁeãi. „Nemusíte to rozvádût.“
SiweÀan ho nevzal na vûdomí a nenechal se odch˘lit od zvoleného kursu. „Ve vyhnanství ho nav‰tívil tulák, kupec z okraje galaxie, mladík, jenÏ
mluvil s divn˘m pﬁízvukem, kter˘ nemûl ani ponûtí o moderních dûjinách
¤í‰e a jehoÏ chránil osobní silov˘ ‰tít.“
„Osobní silov˘ ‰tít?“ zmûﬁil si ho Riose nasupenû. „Mluvíte z cesty. Jak˘
generátor by mohl b˘t dost siln˘ na to, aby zkoncentroval ‰tít na velikost
jediného ãlovûka? Galaxie skákavá, to s sebou na trakaﬁi vezl zdroj atomové energie o váze padesáti miliónÛ tun?“
„Tohle je ten kouzelník, o kterém se ‰eptá, o kterém se vyprávûjí pﬁíbûhy a m˘ty. Oznaãení ,kouzelník‘ si nezaslouÏíte jen tak. Nemûl s sebou
Ïádn˘ generátor dost velk˘ na to, aby byl na první pohled viditeln˘, ale
i ta nejsilnûj‰í ruãní zbraÀ by jeho osobní ‰tít ani nepo‰krábala.“
„A to má b˘t v‰echno? Copak se kouzelníci zrodili z ﬁeãí starce, kterého zlomilo utrpení a vyhnanství a kter˘ plácal páté pﬁes deváté?“
„Pﬁíbûhy o kouzelnících se vyprávûly, je‰tû neÏ se mÛj otec narodil,
pane. MoÏná vás pﬁesvûdãí konkrétní dÛkaz. Po odchodu od mého otce
tento obchodník a takzvan˘ kouzelník nav‰tívil techmana ve mûstû, do
nûhoÏ ho mÛj otec nasmûroval, a zanechal tam ‰títov˘ generátor stejného
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druhu, jak˘ sám nosil. Po popravû krvavého vicekrále se otec vrátil z vyhnanství a získal jej do svého vlastnictví. Hledal ho dost dlouho…
Ten generátor visí na zdi za vámi, pane. Nefunguje. Vlastnû fungoval
jen první dva dny, ale kdyÏ se na nûj podíváte, uvidíte, Ïe ho nemohl navrhnout nikdo v ¤í‰i.“
Bel Riose sáhl po kovovém ﬁetûzu, jenÏ drÏel na zakﬁivené zdi, miniaturní adhezní pole povolilo a ﬁetûz se se sotva sly‰iteln˘m zasyãením odlepil. Riosovu pozornost upoutal elipsoid o velikosti vla‰ského oﬁechu na
konci pásu.
„Tohle…“ zaãal.
„Byl generátor,“ pﬁik˘vl Barr. „B˘val to generátor. Jeho tajemství dnes
jiÏ nelze rozlu‰tit. Subelektronické zkoumání ukázalo, Ïe se spekl do jednoho kusu kovu a Ïe ani ta nejpeãlivûj‰í studie difrakãní mﬁíÏky by nedokázala urãit, k ãemu slouÏily jednotlivé ãásti pﬁed roztavením.“
„Pak tedy vá‰ takzvan˘ dÛkaz stojí jen na jalov˘ch slovech a není podloÏen niãím jin˘m.“
Barr pokrãil rameny. „Chtûl jste po mnû informace a hrozil jste si je
vynutit silou. Jestli se k nim chcete stavût skepticky, prosím, ale co s tím
mám dûlat? Chcete, abych pﬁestal?“
„Pokraãujte!“ naﬁídil mu generál ostﬁe.
„Po otcovû smrti jsem pokraãoval v jeho v˘zkumech a pak mi pomohla
druhá náhoda, o níÏ jsem se zmiÀoval, neboÈ Siwenna byla Harimu Seldonovi dobﬁe známa.“
„A kdo je Hari Seldon?“
„Hari Seldon byl vûdec za vlády císaﬁe Dalubena IV. Byl to psychohistorik – poslední a nejvût‰í. Kdysi zavítal i na Siwennu, kdyÏ b˘vala velkou
obchodní kﬁiÏovatkou, vyhlá‰en˘m centrem vûdy a kultury.“
„Hmm,“ zamumlal Riose kysele, „která zaostalá planeta o sobû netvrdí,
Ïe za star˘ch ãasÛ opl˘vala bohatstvím?“
„Já mluvím o ãasech pﬁed dvûma sty lety, kdy císaﬁ vládl i nad tou nejvzdálenûj‰í soustavou, kdy Siwenna patﬁila k vnitrozemí a nebyla napÛl
barbarskou pohraniãní provincií. Tenkrát Hari Seldon pﬁedpovûdûl úpadek císaﬁské moci a následnou barbarizaci celé galaxie.“
Riose se znenadání rozesmál. „On to pﬁedpovûdûl? Pak se ve své pﬁedpovûdi zm˘lil, mÛj mil˘ vûdãe. Pﬁedpokládám, Ïe si tak ﬁíkáte. VÏdyÈ ¤í‰e
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