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Dívám se na oblohu a vidím, že potřebuje zamést... (While My Guitar Gently Weeps. The Beatles - 
White album). Pokud máte pocit, že jste prošvihli parádní podívanou, když se jednoho krásnýho 
dne konečně mimozemšťánci uráčili přistát, tak vám musím dát za pravdu. Vybrali si proto 
samozřejmě to nejnevhodnější místo a čas, který si vůbec může jeden představit. 
 

 
Roger Taylor měl mizernou náladu a tak 
nadával na všechno kolem. Na svou loď, na 
celý vesmír i na toho koho napadlo ho stvořit. 
A také na svůj úděl. Malý vesmírný dopravce 
to má těžké. V konkurenci velkých 
společností si nemůže moc vybírat a tak i 
Roger kývl včera na nabídku zarostlého 
invidiua, které by uspělo v konkursu na 
kterýkoliv gangsterský film, aby z Fobo 
odvezl deset velkých beden. Ten chlap se třásl 
jak sakura ve vichřici, ale takových maníků, 
co měli v žilách víc opiátu než krve se všude 
našlo dost… a platil hotově. 
 

Roger teď seděl v řídící kabině a nenávistně se díval na obrazovku, kde se v křiklavých barvách 
hadovitě svíjela řada údajů, z nich většina nebyla k ničemu, ale výrobci chtěli, aby loď vypadala 
složitě a zajímavě a oni ji mohli zařadit do vyšší cenové skupiny. 
 
Měl puštěnou První mezihvězdnou a jen tak napůl ucha poslouchal nejnovější hit Erica Martina 
Projdeme spolu nekonečnem. Reproduktor před Rogerem se s pískotem, který trhal uši, zapojil a 
zaševelil: „ Zdá se, že tu máme problémek!" 
 
Výrobci tvrdili, že „jeho hlas je vřelý a přívětivý“, ale Roger by použil slova protivný a vlezlý. 
Vrtal se v panelu celý den, ale jeho snaha trochu ho rozladit se minula účinkem. 
Rogerův proud nadávek zabrzdil na místě: „ Co je? Co se děje?“ Chvíli, která se mu zdála být 
věčností, se nic nedělo, pak se komputer suše ozval: „Analyzuji data". 
Rozsvítilo se jedno červené světlo. Šibalsky zamrkalo a s malým odstupem ho následovaly další. 
Za chvilinku pult připomínal spíše světelný park megasupiny Velká rána . 
Rour uslyšel temné rány. To znamenalo to, že se uzavírají vzduchotěsné přepážky. Je snad 
proražen plášť lodi? Zrovna nedávno četl hrůzné historky o tom, jak obávaný mezihvězdný pirát 
Morgan přepadává lodě, nabourá se jim dovnitř, loupí a rabuje. 
 
Obrazovka se rozsvítila a objevil se na ní mladý muž, který vypadal, že právě vyšel z čističky. 



Roger na něj jen zíral. Mládenec mu věnoval soustrastný vycíděný úsměv a začal: „Podle článku 
tři pojišťovací smlouvy máme právo monitorovat systémy vaší lodi. Právě bylo hlášeno, že máte 
závadu. To je vhodný okamžik, abychom si v klidu pohovořili o výši vašich plateb. Což takhle 
dvacet procent navíc, že jsem lidumil?" 
 
„Zmiz!“ zaječel Roger. 
„Nevím, proč se rozčilujete, to škodí vašemu zdraví, tohle je legální akce v mezích zákona. Pokud 
mi v ní budete bránit, navýším platbu o 30 procent!" „Souhlasím, zmiz!" 
 
Roger se již několikrát pokusil zrušit reklamy, ale ty byly součástí vysílání První mezihvězdné a 
nedaly se odfiltrovat bez zásahu do software. Rogera pokaždé zastavil úředně se tvářící muž s 
výrazem hladové hyeny, který mu hromovým hlasem začal citovat zákony, které by tím přestoupil, 
i sérii následných trestů. 
 
Chlápek zmizel a opět naskočily data. Navzdory červeným světlům, které se Rogera snažily 
přesvědčit, že na lodi v podstatě již nic nefunguje, data neukazovaly žádnou změnu. 
„Tak dozvím se už konečně, co se děje?“ 
„Zdá se, že problém vznikl ve skladišti." 
„Zdá se? To to nevíš jistě?" 
„Ne, ale mám pro tebe dobrou zprávu, vše ostatní je v pořádku,“ jásal reprák. 
 
„ A co ty uzavřené přepážky a červená světla?“ 
„Pouhé preventivní opatření.“ 
„ A náklad?" 
„Náklad zmizel." 
„Co to plácáš, vypařil se snad?“ 
 
Ticho. Roger si představil, co asi tak strašného a určitě šupinatého, slizkého se spoustou chapadel 
bylo v bednách. Teď se to již jistě rozlézá po lodi a hladově hledá něco k snědku. 
Pochopil, že se hned tak něco dalšího nedozví. Zvedl se, aby se podíval do skladiště osobně. 
 
Se zasyčením se otevíraly přepážky, otevřela se i ta do velitelské kabiny a v ní stál obávaný 
mezihvězdný pirát Morgan a jeho devět kumpánů.    
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Roger seděl v koutku baru U posledního hvědnanu a šťoural se v salátu, který mu přinesly ke 
kotletce. Ta vypadal spíš jako pravěká fosílie tak se do ní odvážil pustit až po dlouhém váhání. 
Uvažoval o tom, zda má být rád, že přežil setkání s pirátem Morganem, nebo si stěžovat nato, že si 
ho pak stádo vyšetřovatelů vzalo do parády. 
Stejně jim nemohl říct víc než jen to, že Morgan a jeho parta mu vtrhli do řídící sekce, během 
vteřiny ho svázali do uzlíčku a pohodili do kouta, jako použitý kapesník. Pak z jeho lodí letěli na 
jeden z asteroidů Vnějšího pásu, kde už na ně čekala loď, kterou ovšem Roger neviděl. Z jemu 
neznámých příčin ho nechali nejen na živu, ale před odchodem mu dokonce uvolnili i pouta.  
 

 
Detektivové kolem něj běhali a štěkali své otázky 
jako vzteklí psi. Navíc mu sebrali peníze, které za 
přepravu dostal s tím, že pocházejí z loupežného 
přepadení banky na Fobo. 
 
Nakonec, když už byli všichni unavení, uznali 
detektivové, že Roger s Morganem není spolčen a 
přehodili ho soudci s koženým obličejem. Ten ho 
během vteřiny, aniž déle studoval jeho složku, 
odsoudil k pokutě dvou tisíc hvěznanů. Roger 
neměl na kontě ani pět set, což by znamenalo, že 
by mu zabavili jeho jediný majetek- jeho malou 
dopravní loď Modrou Sáru a tak se v momentě, 
kdy ho propustili, vydal ke své lodi a urychleně 
odstartoval dřív, než ho mohli zablokovat. 

 
Teď tedy seděl v baru a krom neradostných myšlenek se věnoval i neméně neradostným pokusům 
o konzumaci jídla a tak si nevšiml, že na parkovišti přistála loď se znakem soukromé detektivní 
společnosti a vylezl holohlavý, vytáhlý muž, vklouzl dovnitř a jen tak letmo se rozhlédl a už si to 
kormidloval do kouta, kde Roger udatně zápasil s kotletkou. Blýskl se mu před obličejem licencí a 
vycenil koňský chrup: „Pan Taylor co? Myslel jste si, že se vyhnete placení? To jste se ale móc 
zmýlil. My si totiž umíme lidi najít všude i když se zdá, že vesmír je dost velký na to aby se v něm 
člověk ztratil. Jenže takový jako jste vy já mám už dávno prokouknutý. Všichni skončej v první 
putice, která se namane.“ 
 
Ani jeden z nich si nevšiml, že mezitím přistál další člun, tentokrát s televizním štábem. Vyhrnuli 
se ven a nacpali se dovnitř právě v momentě, kdy se holohlavec už- už připravoval na to, že 
Rogerovi jednu ubalí. Stáhnul jí bleskově, jako kdyby ho uštkla kobra. Platinová blondýnka 
rozjařeně sdělovala do kamery: „ A tady ho konečně máme! Je to náš velký hrdina, který stanul 



tváří tvář neohroženě tomu nejobávanějšímu zločinci současnosti.“ 
 
„ Vy“, obrátila se k vymahači dluhů, „ jste jistě jeho přítel, který mu přišel poblahopřát a potřást 
jeho pravicí, není-liž pravda?“ 
Oslovený před magickým okem kamery měkl jako máslo: „A-ano, vlastně ano.“ a dal se na 
kvapný ústup. Blondýnka nastrčila mikrofon Rogerovi až téměř do nosu. „Můžete našim divákům, 
říci své bezprostřední dojmy?“ Rogerův krk byl dokonale utěsněn a nevyšlo by z něj v tuto chvíli 
jediné slovo, i kdyby mu mělo zachránit život. On sám toužil zahrabat se na místě do podlahy. 
 
Když reportérka viděla, že z něj nic nevydoluje, shovívě se usmála a protože s tím již měla bohaté 
zkušenosti, bez problémů navázala: „Chápu, jste dosud v šoku, protože to jistě bylo děsivé, 
vzrušující a zároveň….“ 
 
Žvanila by takhle ještě chvíli, aby vyplnila vysílací čas, ale na parkoviště mezitím přistávaly další 
a další lodě. Z jednoho se vykolébal mohutný stařec v doprovodu dalších dvou kmetů a nesl na 
červeném sametu jakousi medaili jako by to byl ten nejposvátnější předmět celého vesmíru. Z další 
pak vyběhl dav ječících pubertálních fanynek a hned se venku smíchal se skupinkou podivně 
oblečených osob z kategorie čumilové. 
 
Dav vrthl dovnitř jako uragán a obklopil šokovaného Rogera, který zažíval pocit myšky, která 
omylem zbloudila na směn koček. 
Odevšad na něj někdo něco volal, blýskaly fotoaparáty a nikdo si nevšiml, že mezitím přistála na 
místě pro velmi vzácné hosty luxusní jachta té nejmodernější konstrukce. Otevřely se dveře a 
vyklopily schůdky potažené sametem. Pak vystoupil lehce prošedivělý muž v bezvadném obleku 
barvy pepř a sůl v doprovodu dvou mohutných svalovců. Šli před ním a klestili si hrubě cestu 
davem až se konečně zastavili před Rogerem a tyčili se tam jak dva monolity. Jejich pán mezi nimi 
prošel a s despektem si ho Rogera přeměřil: „ Pan Taylor?“ 
 
„Ano,“ pípnul oslovený. 
„No představoval jsem si tě trochu jinak, abych tak řekl , víc chlapácky, ale to nic. Jmenuji se 
Valdron a chci si tě najmout.“ Jen tak mrkl a jedna z goril se hned hrnula odsunout mu židli a 
očistit sedátko obrovitým bělostným kapesníkem. Přesto si Valdron sedl velmi opatrně a štítivě se 
podíval na ne zrovna nejčistší ubrus. 
„Jste zatím jediný, který přežil setkání s pirátem Morganem. Pomůžete mi ho dostat. Ne kůli 
odměně, jsem majitelem Jižní dopravní společnosti a mám peněz dost, ale pro dobrodružství, 
vzrušení z lovu.“ 
 
Takhle nějak si najímali v dávné minulosti bohatí lordi domorodé stopaře, aby je v případě 
nebezpečí šelmám, které lovili předhodili jako návnadu. Pokud vůbec Roger nějaký majetek měl, 
byla to jeho osobní svoboda a tak jasně řekl: „NE!“ „Ne?“ Valdron zbrunátněl, vstal a zařval: „ Mě 
se neříká ne, rozumíte? Neznám ne. Všechno se přeci dá koupit, tak si řekněte cenu. Celou odměnu 
za morgana? Dobrá, máte ji mít. Je to dost velká suma na to,aby si šupák jako jste vy užíval, co 
hrdlo ráčí.“ 
 
„Nejsem na prodej.“ 
Roger vstal, obešel strnulého Valdrona i jeho ochranku, položil na pult peníze a vyšel ven. Dav, 
který se před ním rozestoupil, se opět z ním zavřel a hrnul se také ven. 
Valdron konečně ožil a chtěl Rogera dohnat. Ten ale měl náskok a v cestě mu také stál celý ten 



pestrý dav i televizní štáb, kde blondýnka neustále pokřikovala: „Točte to, točte to, to bude trhák!“ 
 
Vedle Rogerovy Modé Sáry stál obrovitý policejní křižník a u něj vypasený plukovník: „Rogere 
Taylore poletíte semnou k doplňujícímu výslechu.“ 
„Je můj,“ k řičel Valdron. 
„Rogere, chceme tě.“ ječely fanynky. 
„Nechte našeho hrdinu na pokoji,“ skandovali obdivovatelé. „Koukej zmizet ty obtloustlá 
uniformo! 
„Toč to, toč to,“ bloncka do toho. 
 
„Rozejděte se, nebo bude použito síly,“ hulákal důstojník. Odpovědí mu byl ze všech stran 
ďábelský chechot. Nikdo ho neposlouchal a v nastalém zmatku Roger využil příležitosti, vyklouzl 
od policisty jako úhoř a vpadl do své lodi. Bylo to na poslední chvíli. Venku propuklo šílenství. 
Roger se krčil pod řídícím pultem a poslouchal zvenčí kakofonii výstřelů. Na lince se objevil agent 
pohřební služby, ale sotva zjistil situaci, polekaně se odpojil. 
 
Konečně se rozhostilo ticho. Roger otřesen doklopýtal k obrazovce. Naskytl se mu úchvatný 
pohled. Z většiny lodí se kouřilo a byly zralé t do šrotu, jedině Valdronova jachta stojící opodál 
byla neporušená. ale mimo ní tu byla ještě jedna loď. Velká a hrozivě černá. 
 
Roger opatrně vyšel ven. Sotva se jeho bota dotkla betonu, ucítil v zátylku studený dotek hlavně. 
Mrknul tím směrem. Holohlavý vymahač tam stál, hubu od ucha k uchu: „Tedy ty jsi horší než 
celá armáda, podívej jaký čurbes jsi tu za chvilku udělal, ale na mě si nepřijdeš.“  
Sklonil hlaveň a protáčel žoviálně zbraň na ukazováčku. Přesně v tom okamžiku se za nimi 
ozvalo: „Bejt tebou taktu pistoli rychle pustím.“ 
 
Tvář vymahače se během mžiku změnila z naprosté spokojenosti na výraz děsu. 
 
Ten hlas byl Rogerovi bolestně známý. Tenhle den byl naplněn samými jobovkami a tak jedna 
navíc už nic neznamená, myslel si Roger a risknul pohled. Stál tam obávaný mezihvězdný pirát 
Morgan a mířil na holohlavce tím nejtěžším kalibrem. Cenil se na Rogera: „ Po tomhle čísla co jsi 
tady předvedl by jsi se měl rychle ztratit a někam se dobře uklidit?“ Roger jen kývl a vydal se ke 
své lodi..  
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Intermezzo: Malý vesmírný dopravce Roger Taylor tedy vzal zakázku na přepravu deseti beden, 
ale ukázalo se, že je v nich schován obávaný vesmírný pirát Morgan a jeho party, který přepadl 
banku a je na útěku. 
 
Rogeovi se pak sice podařilo přesvědčit policii, že s ním nebyl spolčen, ale přesto byl odsouzen k 
vysoké pokutě za nepodržení přepravních zákonů. Protože neměl dost peněz, rozhodl se zmizet, ale 
na cestě se zastavil v baru U posledního hvězdnanu, kde ho dostihl vymahač dluhů a další lidé. 
Mimo jiné též i bohatý majitel Jižní přepravní Valdron, který si ho chtěl najmout, aby mu pomohl 
Morgana dopadnout. Nakonec se v bláznivém závěru strhla přestřelka všech proti všem a Roger 
proti vymahači překvapivě opět pomohl Morgan, který se tam náhle zjevil jako deus ex machine. 
 
Roger se svou Modrou Sárou odletěl na šrotiště k Levitaumům a nechal ji zde v zástavě. Dostal za 
ní příšernou rachotinu , s kterou se doploužil ke svému známému na planetu Eden XII., kde začal 
pracovat jako operátor na přijímací věži kosmodromu..  
 

 
„ Jsem jako hlemýžď“, myslel si Roger, „ na 
hřbetě místo budky nosím neštěstí a smůlu a za 
mnou se táhne slizká stopa zkázy.“ 
 
Seděl na řídící věži a oddával se chmurným 
myšlenkám a nudě. „Nikdo mě nemá rád a 
všichni mi jdou po krku,“ stěžoval si plačtivě 
obrazovce. K jeho ponuré náladě vkusně ladila 
písnička Hledal jsem tě po celém 
vesmíru,kterou zpíval na První mezihvězdné 
Aton Bon. 
 
Náhle se písnička bez varování odpojila a rour 
málem leknutím spadl z křesla, kde zaujímal 
poněkud vratkou polohu. Z obrazovky se na něj 
cenil všechápajícím úsměvem obrýlený 
psychiatr: „ máš nějaké problémy? Svěř se mi a 
uvidíš, že se ti uleví. Konzultace stojí pouhých 

dvacet hvězdnanů. Uznej, že to je pakatel, když můžeš získat klid na duši.“ 
 
Roger nevěřícně zíral, kohože to svými nářky přivolal. Tito supové mu vždycky byli odporní a 
navíc se bolestivě uhodil. 
 



„Zmizíš, prevíte,“ zasyčel vztekle. Robot by to jistě udělal nebo by si v zoufalství přepálil pojistky, 
ale psychiatr jen vyndal z kpasy hrst barevných prášků, nasypal je do sebe jako do popelnice a 
blýskajíce staromódními brejličkami dál pokračoval v přesvědčování, až mu přeskakoval hlas a 
ohryzek lítal jako splašený kanár. Naštěstí se ozval zvuk zvonku, který znamenal, že se blíží loď 
na přistání a rourovou povinností bylo být přítomen na přistávací ploše. Ne, že by v případě 
nehody mohl zasáhnout jinak, než že by loď chytal do náruče, ale vedení společnosti na tom 
trvalo. Z tohoto důvodu je také vybavilo operetními uniformami plnými cinglátek a falešného 
zlata. Všichni, s Rogerem v čele je upřímně nenáviděli. 
 
Edenu XII. Bylo dáno příhodné jméno. Po celý rok tu bylo stálé slunečné počasí, které hostům 
umožňovalo koupání v mělkých mořích, bez dravců, kteří by si je chtěli ochutnat. Vyrostlo tu 
množství hotelů, ale navzdory ideálním prostředí jen živořily, protože Eden XII. Byl daleko od 
všech dopravních cest a provoz tu byl jen řídký, což Rogerovi velmi vyhovovalo. 
 
Nyní tedy stál na přistávací ploše, aby osobně přivítal návštěvníky, tak jak mu přikazoval předpis. 
Byla to luxusní jachta třídy Hurican a člověk, který vylezl ven, poslal Rogera málem do kolen. Byl 
to Valdron! Došel k Rogerovi a zůstal na něj civět: „ Hej, ty slouho, neviděli jsme se už někdy?“ 
 
Nic. 
„Povídám, neviděl jsem tě už někde?“ 
Situaci zachránila krásná všemi půvaby štědře obdařená blondýnka, která Valdrona oslovila: „ 
Medvídku, proč is mě nevšímáš? Chci už být v hotelu, abych si mohla dát sprchu a pak…!“ a 
svůdně se zavlnila. Valdron se otočil a usmál se na ní. Na velkého hlavouna tak se bezvýznamným 
člověkem jako je poskok na ranveji zaobíral dost dlouho. Nabídl dívce rámě a vedl ji k 
elektromobilu, jen se ještě otočil a houkl: „ Naše zavazadla do hotelu Hilton a ať jsou tam do 
deseti minut!" Roger nahlásil vše potřebné do komunikátoru na rukávu a šoural se zpět k věži v 
ještě rozmrzelejší náladě než prve. Ještě ani nebyl v půli cesty a už se ozval další signál, že se blíží 
další loď. Na boku tohoto se skvěl obrovitý nápis oznamující, že patří Collinsovy právnické 
kanceláři. Vystoupili dva upjatí úředníci tvářící se velmi důležitě se šedivými tvářemi od věčného 
vysedávání v kancelářích. Minuli ho zcela bez povšimnutí. 
 
Vrátil se znovu na věž a dumal nad tím, zda už se zapomnělo na jeho účast v případu Morgan. 
Vyrušil ho hlas jeho šéfa: „Rogere?" 
Hned se snažil vypadat odpočatě, výkonně a v plném nasazení. 
„Právě u mě byli advokáti ze slavné Collinsovi kanceláře, velice moc toužili promluvit si s 
Rogerem Taylorem." 
 
V Rogerovi by se v té chvíli nenašla kapka krve a v duchu si říkal, že nejsou jediní.  
„Tihle za tebe zaplatili tu pokutu, takže pátrání po tobě bylo zastaveno. Je vidět, že to myslí moc 
vážně. A mají pro tebe nějaké zprávy. 
 
Roger zůstal nevěřícně civět na obrazovku s pokleslou sanicí, takže by se mu tam vešel bitevní 
křižník Isaac Asimov a jen zašeptal: „ A kde jsou teď?“ 
„Už jsou na cestě za tebou. Teď budeš asi chtít odletět a já abych si za tebe hledal náhradu, co?“ 
„Nejspíš ano, ale až se budu někdy chtít usadit, tak semnou můžete počítat.“ 
Šéf se s písknutím odpojil a vystřídala ho Megera Bársová s cajdákem Hvězdy v tvých očích. 
Roger si spokojně pobrukoval s ní a vyhlížel návštěvu. Když je konečně viděl přijíždět, už se mu 
nezdáli tak nevrlí a nepříjemní. Vyšel jim vstříc. Byli trochu překvapení, když viděli, že ten 



Teylor, kterého hledali je jen zaměstnanec přijímací věže, ale nedali na sobě nic znát a tvářili se 
pokud možno neutrálně a své pohrdání dali najevo jen mírně pozdviženým obočím. 
 
„ Takže vy jste Roger Taylor? Hm, no to by mohl tvrdit každý. Máme tu od policie jeho otisky 
prstů, mohl by jste laskavě položit ruku sem?“ a jeden z nich mu pod nos nastrčil scan. Roger tam 
tedy položil ruku a vzápětí se ozval jasný jásavý tón. Oba páni na sebe pohlédli, snad aby se 
navzájem ujistili, že je vše opravdu v pořádku a pak pokračovali: „Ano, vše je v pořádku. Na 
ústředí v naší kanceláři je pro vás připravena obálka, která je prý pro vás více než důležitá.“ 
„ A kde je to vaše ústředí?“ 
 
Podívali se na sebe nevěřícně, jakoby Collinsova kancelář byl středem vesmíru: „ No přeci na 
Libertě! A protože víme, že nejste příliš solventní, bylo vám otevřeno z příkazu dodavatele obálky 
konto, které vám má umožnit tam přicestovat.“ 
 
Předali mu zlatou platební kartu a heslo, obrátili se a odpochodovali ke své lodi. Do konce směny 
Rogerovi zbývalo ještě několik hodin. Náladu mu nedokázal zkazit ani reklamní agent s poněkud 
koňským obličejem, který se mu pokoušel vnutit nejnovější počítač značky Summers. Roger se 
začal smát tak ďábelsky, že se zděšený chlápek dal na ústup. Místo něj se na chvilku opět obějila 
Megera Bársová, tentokrát se songem Sejdeme se v nekonečnu.,ale vzápětí zmizela a na její místo 
nasoupil vysoký vazoun. Díval se na Rogera pohledem svých nemilosrdných ocelově šedých očí, 
které spíše připomínaly hlavně ráže 45 a zeptal se přísně? „ Vy jste bránil našemu zaměstnanci ve 
výkonu povolání? Víte , že je to bránění svobodnému podnikání a svaté reklamní činnosti 
obzvláště?“ Znělo to, jakoby Roger zpustošil polovinu galaxie, ale pak viděl jak se za hranáčem 
bázlivě schovává kobylák a tak mu došlo oč tu běží a vydechl: „ Néééé pane.“ 
 
: no tak to jsem moc rád,“ kvitoval svalovec, „ jinak bych vás musel navštívit a poučit vás o 
nezadatelných právech na indoktrinaci potenciálních kupců, tj. každého.“ 
 
Roger ani vteřinu nepochyboval, jak by asi takové ponaučení vypadlo a že by ho poté smetli na 
lopatku v podobě škvarku. Ochránce práv zmizel a na jeho místo opět nastoupil jeho chráněnec, 
aby zopakoval svou reklamu. Roger ho pozorně pozoroval pohledem krajty obhlížející lapeného 
králíčka. Chlápek byl rád, když se celý zpocený a zarudlý odkoktal až na konec a mohl zmizet. 
Bylo na čase, roger se téměř dusil smíchy. 
 
Toho dne se mu již žádná další reklama neobjevila a z klidu ho vyrušila až těšně před koncem 
směny turistická loď, která se náhle vynořila z mimoprostoru bez předchozího ohlášení. Roger si 
pomyslel něco o pitomcích a vyrazil na plochu. Ve vchodu se objevila vousatá postava a bleskově 
vychrlila: „Ž ádní cestující, jen jedna holka. Má moc divnou nemoc na kterou můj lékařský druid 
nestačí. Zajistěte převoz do nemocnice.“ Zároveň na ranvej vyklouzlo lehátko. Dveře se vzápětí 
zaklaply a loď zmizela na nebi. 
 
Dívka byl bílá jako křída a útlá tak, že se zdálo, že pod dekou ani žádné tělo není. Těžce dýchala a 
pod očima měla modré kruhy. Roger vyťukal číslo pohotovosti a vysvětlil situaci. Zároveň si 
uvědomil, jak je ta dívka nesmírně krásná. 
Zapřáhl lůžko do vozíku a jel sanitce naproti. Když už byl téměř u věže, uslyšel kvílení sirény. 
Přiřítila se a v plné rychlosti zastavila těsně u nich. Během té malé chvíle se roger zamiloval až po 
uši. 
 



Dva muži v bílém vyskočili ven a už se skláněli nad lůžkem a házeli po sobě nesrozumitelnými 
výrazy. V rukou se jim míhaly nějaké přístroje a injekce. Než jí naložili stačil si Roger přečíst ještě 
její jmenovku. Vrátil se k terminálu a vyťukal šéfovo číslo: „ Co je Rogere? Už nás opouštíš?“ 
„ Ne zůstávám!“ na to Roger a pásl se na udiveném šéfově obličeji. 
Collins a spol. mě jistě nehledají teprve týden, tak ještě chvíli počkají." 
„Jsem rád, že zůstáváš, vždyť za tebe ještě nemám náhradu.“ 
 
Roger ještě chvilku počkal a ho vystřídá Lee Brain, shodil ze sebe uniformu a vyrazil do 
nemocnice. Všeobecná nemocnice byla dost daleko a tak to trvalo dost dlouho než se tam dostal. 
 
Dívky ležela na izolaci, za skleněnou stěnou napojena na spoustu přístrojů, které jí obklopovaly 
jako sudičky novorozence. Byla bílá jako labuť, na bílém prostěradle a přikryta bílou dekou. Že 
žije věděl Roger jen podle toho, že tam ještě ty přístroje stály. Když se zeptal doktora, tak jen krčil 
rameny a vedl neurčité řeči. 
 
Vracel se v ponuré náladě a aby se alespoň trochu zabavil a přišel na jiné myšlenky, zašel k lodi, 
kterou dostal od Levitaimů a která nyní postávala odstavená zcela stranou ranveje. Neměla 
nákladový prostor a všude to uvnitř vypadlo, jakoby se tam odehrával divoký mejdan. 
 
Pustil se do úklidu nadávaje sám sobě. Aby se mu dělalo lépe, pustil si k tomu První 
mezihvězdnou, kde zrovna zpíval jeho oblíbený Eric Martin, ale dnes ho to nepotěšilo. Stále před 
sebou viděl tu bílou štíhlounkou dívku na nemocničním lůžku. Štvala ho ta bezmoc a tak, když se 
na obrazovce objevil prudce úspěšný mladý muž a hlásal, že se mu vede tak dobře, protože bere 
Peroxin s tajnou složkou XB, hodil po něm hadrovou kouli tvořenou částečně jeho garderobou. 
Mladík zmizel a jeho místo jako obvykle nastoupil jeho ochránce, ale když po něm Roger vrhnul 
krhavý pohled a křičel na něj: „ Jestli chceš přijít na návštěvu, tak můžeš. Udělám z tebe pražený 
mandle!“ zmizel také. Vrátil se Eric Martina a když dozpíval, spustila skupina Jon Gon Bon: 
Rozbiju vesmír na atomy. 
 
Byla to parádní metalová nakládačka a méně otrlí posluchači v té chvíli vypínali své přístroje, ale i 
Roger byl v takové náladě, že se brodil tou záplavou decibelů, aby řádícím maníkům utnul típek. 
Otočil volume doleva, takže se hudba stala téměř snesitelnou a vrátil se k úklidu. Mimo jiné 
požádal computer, aby vyhodnotil celkový stav jeho plavidla. Ozvalo se: „Přejete si pane?“ 
 
Znělo to jako hlas ze záhrobí. Opakoval svůj příkaz a po době, která se mu zdála být nekonečnou 
se konečně začaly na obrazovce objevovat údaje. Taylor s uspokojením konstatoval, že to s lodí 
není až tak zlé a že se na Libertu dokodrcá. Mimoděk, aniž k tomu měl důvod, myslel na nákup 
zásob pro dva. 
 
Při další návštěvě nemocnice došlo k jediné změně v tom, že v oddělené kóji se tísnilo více 
přístrojů. Stály ve dvou řadách a rogerovi se zdálo, že přešlapují nedočkavostí, aby se na ně také 
dostalo. Dívky ležící uprostřed té dvojité kovové hradby téměř nebyla vidět a on měl pocit, že je 
tam pohřbena zaživa. Doktor opět jen krčil rameny a něco mu nesouvisle blekotal, načež se dal na 
ústup. Taylor měl chuť čapnout ho pod krkem, ale nakonec jen rezignovaně pokrčil rameny. 
 
Pak už před ním lékaři utíkali a nechávali se zapřít a tak jen sklesle pozoroval to srocení oblud za 
skleněnou stěnou. V jednu chvíli ho napadlo, že přístroje zničily to útlé tělo a teď si tam hoví v 
nečinnosti. Začal hystericky ječet a bušit do skla ve snaze dostat se dovnitř Personál zřejmě měl 



své zkušenosti s podobnými výlevy. Drapsly ho dvě svalnaté sestry, zkroutily ho, tak, že 
připomínal vyždímané prostěradlo a nabodaly do něj sedativa. Ještě chvíli se cukal, ale pak 
zvadnul. Neprobudil se ke svému údivu připoután někde v separaci, ale ve své ubikaci u věže, 
které říkal „ domov“. 
 
Měl pocit, že má v hlavě vzpříčenou traverzu, do které nějaký šílenec v pravidelných intervalech 
ze všech sil buší. 
„Co jsem to vyváděl?" snažil se vzpomenout, ale jeho hlava byla pro jakoukoliv myšlenku 
neprůchodná. V puse měl poušť a po těle pocit, že ho párek chlapů zmlátil golfovými holemi. 
Dobelhal se pod sprchu a pustil na sebe studenou vodu. Asi po půlhodině byl jakš takš schopen 
provozu a obr v hlavě koncertující na traverzu si dal oddech. 
 
Sáhl po komlinku a zavolal šéfovi. Volaný se objevil ihned. „ Poslyš Rogere, co jsi to tam v té 
nemocnici vyváděl. To si myslíš, že nemám nic jinýho na práci, než tě tahat z průserů?" 
Roger věděl, že to přehnal a tak jeho pokání bylo více než upřímné. V několika větách se pokusil 
vysvětlit, proč zpanikařil. 
Můžeš mluvit o štěstí. Kontrolou se zjistilo, že kapitán přistál bez předchozí domluvy s věží, což 
bude muset vysvětlit, stejně jako to, kde ta holka k té podivné nemoci přišla.“ „Co jí vlastně je?“ 
„Nikdo pořádně neví, nějaký druh infekce, která oslabuje celý organismus. Udržují jí při životě 
tím, že jí dávají transfůze a antibiotika, ale ty nejsou dost účinné. Je mi to líto, ale pokud se nic 
nezmění, dojdou brzy k přesvědčení, že to nemá cenu a odpojí ji. Už teď to stálo spoustu peněz a 
když nikdo neví co ona je zač, nevědí taky, kdo to zaplatí. Je to jen o penězích, takhle to chodí 
všude, však víš.“ 
 
„Zkuste se za ní přimluvit prosím!" 
To, jo, ztratím za ní nějaký to slovo i když, ty zmetku nevím, proč to pro tebe vlastně dělám.“ Šéf 
zmizel tak rychle, že mu Roger nestačil ani poděkovat. Šel k nejbližšímu terminálu a vstrčil tam 
kartu a zadal kód. Cifra, která se ukázala, byla tak obrovská, že Roger v prvním momentě myslel, 
že špatně vidí. S veselou myslí vyrazil do nemocnice, ale sotva došel na známé místo vytřeštil oči 
na prázdnou kóji. Hned polapil prvního doktora, který šel kolem. Snažil se mu vyškubnout, ale 
Roger ho držel pevně. Třepal se mu v náručí jako lapený motýl a koktal. „ Volal sem velitel 
přístavu, pak dokonce i starosta a guvernérova žena a hned kolem ní bylo strašně rušno, pak jí 
převezli k Jankowitzovi, to je známý odborník.“ 
 
Roger vyrazil, jakoby chtěl vytvořit nový běžecký rekord. 
Do soukromého sanatoria dorazil s vyplazeným jazykem. U Dveří ho zastavil obrovitý android, 
naprogramovaný na maximální nepřístupnost. Pokoušet se přes něj projít dovnitř by bylo jako 
pokoušet se holýma rukama rozbít titanový plášť bitevní lodi. 
 
Ale rogerovi se podařilo si vyvzdorovat alespoň to, že vylezlo jakési obrýlené stvoření v bílém 
plášti. Roger na něj zaútočil jako rozzuřený sršeň, a dostalo se mu ujištění, že udělají vše, aby 
dívku zachránili. 
 
Víc se mu vydolovat nepovedlo, ale i to málo mu pro tuto chvíli stačilo. Vracel se pomalu, stopnul 
taxi a až skoro před kosmodromem si uvědomil, kolik že je to hodin a že mu za chvíli opět začíná 
služba. Následující den byl milostivě vpuštěn i dovnitř, ale neviděl nic nového, jen lůžko 
obklopené přístroji. Uvažoval, jak dlouho může taková droboučká a křehká bytost něco takového 
vydržet. 



 
Z jeho úvah ho vyrušil oznámený přílet lodi. Byla to policejní šalupa a když jim Roger podle 
předpisu vyšel vstříc, jen nevěřícně zíral, když viděl jak dva detektivové vyvádějí v poutech 
kapitána, který tu vysadil tu nemocnou dívku. Rád by se ho zeptal na pár věcí a taky mu dal pár 
pořádných do zubů,ale to už na ranvej zajel velký přepravní vůz a ti dva tam nejdřív nacpali svého 
zajatce, vzápětí za ním naskočili a ještě než se dveře pořádně zavřely, už se vůz dal opět do 
pohybu. 
 
Další den a Rogera čekal šok. Kóje byla prázdná. Zdrtilo ho to tak, že se ani neodvážil někoho na 
něco ptát, vyplížil se ven a šoural se zpět. Pustil si svou oblíbenou První mezihvězdnou, ze skřínky 
vytáhl láhev Galaktického oka. Popíjel a začal si shledávat své věci a náhle si uvědomil, jak málo 
je toho opravdu jeho. Potřeboval se nějak zaměstnat,ale hlavně potřeboval rychle pryč odtud. 
Zavolal na velitelství, ale jeho šéf tam nebyl. Místo něj seděl v kanceláři jakýsi rudolící tlusťoch. 
Moc se s Rogerem nevybavoval a na jeho otázku, zda za něj již mají náhradu jen zahučel: „ Jo.“ 
 
Nacpal se do své rachotiny, a když dostal povolení ke startu, vyrazil na plný tah. Zmáčklo ho to do 
křesla a on po dlouhé době co byl na zemi, cítil zvláštní opojení z letu. 
 
„Kamže to vlastně letíme?“ zeptal se komputer. 
Na Libertu."  
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Kdyby Rogerovi někdo ještě před pár lety řekl, aby vlezl do takové rachotiny ve které zrovna teď 
letěl, určitě by se mu vysmál. Výrobní štítek na ovládacím pultu tvrdil, že je řízena nejmodernějším 
výrobkem firmy Summers z Jadonie, ale let se díky jeho řízení podobal spíše skokům žáby, která se 
vrací z flámu a ani uvnitř nic nefungovalo tak, jak by přesně mělo. A to scany nestydatě tvrdily, že 
je vše v normálu. 
 

 
Rogerovi se z toho dělalo špatně od žaludku. 
Jediné, co mu dokázalo zlepšit náladu bylo to, 
že i dálková parabola měla jisté výkyvy a tak 
všichni ti reklamní agenti a další otravové měli 
značně ztíženou práci četnými poruchami. 
Znamenalo to sice i zhoršený příjem První 
mezihvězdné, ale když o tom Roger přemýšlel, 
došel k tomu, že to stojí zato. 
 
Měl z toho radost ale jen do té doby, než 
displeje a obrazovky potemněly zcela. Roger 
vyletěl z křesla a zděšeně začal mačkat na vše 
co mu přišlo pod ruce. Výsledkem bylo jen to, 
že se ozvalo táhlé písknutí a obrazovky se 

krátce rozsvítily a pak byla opět tma a ticho. Roger vypěnil a prudce do pultu několikrát kopl. 
 
Z tiskárny vylezl jako had proužek papíru. Stálo tak: Upozorňujeme zákazníky, že toto je kvalitní 
přístroj vyrobenou tou nejmodernější technikou firmy Summers. Chcete-li aby vám dobře sloužila, 
chraňte ji pře mechanickým poškozením. 
 
Zároveň se opět rozsvítila obrazovka a objevil se na ní elegantní stříbřitě lesklý robot a začal 
upjatým hlasem: „Promiňte pane, malé odmlčení 14272-5-2.“ 
Veledůležitě si odkašlal a začal předčítat z desky, kterou odněkud vylovil: „Podle zákona o 
robotech, sbírka 90, svazek 16, oddíl 10. písmeno C, má každý robot právo provést servisní 
sebekontrolu podle svého uvážení. Neměl jste tudíž právo ho fyzicky napadnout. Měl by jste 
vědět, že takové jednání přispívá k podkopávání jeho sebevědomí, jehož následek je postupné 
snižování intelektu. Příště z toho naše korporace vyvodí pro vás velmi nepříjemné důsledky, jejich 
následky si přičtěte na svůj vrub.“ a robot se s hrozivým skřípavým zvukem odpojil. 
 
Roger si ulehčeně oddychl a byl rád, že to takhle dopadlo. Vždyť si řídící počítač mohl vybrat 
volno zrovna když by loď prolétala kolem roje meteoritů. To by pak už asi neměl vůbec žádné 
starosti. 



 
Vzpomínal na pilotní školu, kde je učili, že největším nebezpečím pro letce jsou meteority, 
driftující černé chobotnice a obávaný mezihvězdný pirát Morgan.  
 

 
Roger Taylor měl před sebou skvělou kariéru. Jeho otec byl v císařově elitní letce a tak se 
rozumělo samo sebou, že Roger bude též letec. V té dávné době se to ještě bralo gruntovně a 
nováčci dostávali řádně do těla. O pilotní školu byl obrovský zájem, na prvním soustředění se 
skoro nevešli na Kongresové náměstí, ale už po týdnu jejich řady řádně prořídly. Po měsíci jich 
byla třetina a po roce jen jedna třída. Teprve tehdy se dostali na praxi. Roger byl přidělen na 
křižník Armstrong, který poletoval po periférii a navštěvoval obydlené světy, aby jejich 
obyvatelům přinesl kulturu a vědění. Protože ne všichni dobře chápali dobrodiní, kterého se jim 
dostává, bylo nutno jim to vysvětlit důkladněji a přesvědčit je o účelnosti. Právě proto tu byl 
mohutný bitevník, aby přesvědčování dodal patřičného důrazu. 
 
Loď byla pro tyto případy vybavena deseti plně vyzbrojenými výsadkovými plavidly, které v 
případě, že obyvatelstvo odmítalo humanitární pomoc, provedly menší akci, po které téměř vždy 
tito primitivové ihned pochopili, jak je pomocná ruka jim podávaná pro ně výhodná. Většinou 
ovšem stačilo, když se mohutný bitevník usadil na obloze a bylo jasno. Někdy ovšem byli 
obyvatelé velmi zatvrzelí a to, pak byl použit veškerý arsenál. Mělo to tu nevýhodu, že pak už 
nebylo koho přesvědčovat. 
 
Byla to celkem pohoda, ale jen do té doby, než byl křižník převelen k dalším a velení převzal 
mladý princ Juan II. , aby si získal „bojové zkušenosti“ a tedy i potřebné odůvodněni k povýšení. 
První chybu udělalo velení, když k sobě dalo lodě, které nikdy předtím spolu neoperovaly a měly i 
různé parametry. Druhou bylo to, že ješitný a nafoukaný princ, kterému se nikdo neopovážil 
odporovat a který neměl žádné zkušenosti, se stal vrchním velitelem. Udivují bylo již jen to, že se 
všichni dostali bez vážnější nehody téměř až k cíli výpravy.  
 
Roger v té době již byl uznáván za kvalitního pilota a tak létal na průzkumy sám. Účelem těchto 
průzkumů bylo letět před svazem, s obzvlášť silným radarem prohledávat okolí a upozorňovat na 
případné nebezpečí, především na roje meteoritů. Obrovitý roj uviděl i Roger a bleskově hlásil: „ 
Velký meteorický roj 17 vpravo, poloha 12, 54!" „Rozumíme," ozvalo se z velitelské lodi, ale nic 
se nedělo, všechny lodě pluly dál stejným směrem. Roger opakoval své hlášení na mateřskou loď. 
I tady potvrdili příjem nicméně ani tam nezměnili směr. Roger tedy ignorujíc všechny předpisy, se 
naladil na princovu osobní frekvenci a předal hlášení přímo jemu. 
 
„ Ty drzoune,“ odpověděl Juan II., nestarej se o to do čeho ti nic není nebo skončíš na trestanecké 
kolonii na Dark Star.“ 
Roj se blížil. Roger trhnul řídící pákou a člun nabral únikovou rychlost. O deset minut později 
došlo k prvnímu střetu. Další následovaly. Ty lodě, které byly zasaženy, neřízené narážely do 
dalších. Roger na tu zkázu fascinovaně zíral neschopen myšlenky. 
 
Příšerné divadlo ostatně netrvalo dlouho. Celá flotila byla zničena a vraky se promísily s meteority 
a pomalu pluly pryč. Roger zkusil všechny dorozumívací kanály, ale všude bylo jen tiché praskání 
kosmického pozadí. 
Roger vůbec nepochyboval o tom, že admiralita vydá prohlášení o hrdinské smrti při bojové akci, 



kdy byli „ naši čačtí vojáci zaskočení ze zrádné zálohy“ a kdyby se někdo odvážil jen špitnout, že 
to bylo jinak, má to spočítané. Uvědomil si, že jako svědek celé téhle blamáže je pro vedení 
nebezpečný a kdyby se vrátil domů, měl by dřív než by stačil promluvit smrtelnou nehodu. 
 
Rozhodl se zmizet a to důkladně a rychle. Tak se dostal poprvé do baru U posledního hvězdnanu. 
Byl to parádní zapadákov, kde se scházela ta nejpestřejší společnost, jakou bylo možno dát 
dohromady. Bar měl obrovité parkoviště, kde postávaly všechny možné typy, jaké se pohybovaly 
po vesmíru. Roger zaparkoval docela na kraji a odpáral ze své uniformy identifikační znaky, takže 
vypadl jako pracovní overal mnoha pilotů. 
 
Prohrábl kapsy a našel pár drobných, povzdychl si a vyrazil k výčepu. Přiklátila se pohublá 
číšnice. Vlasy měla jako dráty a v puse žmoulala cigáro. Zamávala umolousanou utěrkou nad 
stolem a zahuhlala: „ Si bu-ete - řát?“ Roger si objednal Galaktické oko, které ze všeho nejvíc 
chutí připomínalo kyselinu z baterií. Ucucával a po třetí rundě se mu bar, který zprvu vypadal 
špinavý a nehezký, zdál být útulný a houpal se v nádherném rytmu. Ani číšnice mu již 
nepřipomínal vyzáblou unuděnou kozu, ale byla to okouzlující bohyně. 
 
Roger poslouchal skupinu Velká rána, která hrála svůj nový hit Leť do té černé díry a tak si ani 
nevšiml, kdy si k němu ten chlápek přisedl. Nahnul se k němu a začal mu vyprávět: „Jsem 
vesmírný cestovatel a říkají mi Tremp. Možná by vás zajímalo, že na hranicích růžového 
království došlo k velké nehodě a vojsko i policie má pohotovost a hledají někoho, kdo by to 
náhodou přežil. Tady vzadu na parkovišti jsem čistě náhodou zahlíd jeden průzkumný člun. Ten 
komu patří by se měl odsud co nejrychleji vypařit a vyměnit svůj člun za jiný.“ Roger už byl 
přiopilý, že příliš neuvažoval a zeptal se: „ Kde?“ 
 
„ U Levithaimů, není to daleko a jsou absolutně diskrétní. A jen tak mimochodem, za informace i 
spatření někoho z flotily je vypsaná odměna.“ 
Rogerovi spadla sanice: „ A proč mě neudáš?“ 
„T řeba proto, že nemám rád tyhle autoritativní vládce a nebo protože, že mi to možná jednoho dne 
oplatíš." Roger díky tomuhle hovoru vystřízlivěl, začal horlivě děkovat, ale Tremp to odmítl 
rozmáchlým gestem ruky, vystal a zmizel. 
 
Šroťák vznikl tak, že do tohohle koutu vesmíru kdosi přitáhl tři staré vraky, které tu nechali. Nikdo 
neví odkud Levithaimové přišli, ale usadili se tam a rozhlásili, že vykoupí další vraky i součástky. 
Lodí přibývalo, šroťák se rozrůstal a brzy se stal střediskem obchodu se vším, co bylo možné 
kupovat a prodávat. 
Když Rogeorovi jako protihodnotu nabídli tehdy jachtu elegantního vejčitého tvaru, bylo to víc 
než doufal a tak nesmlouval. 
 
O týden později byl už opět v baru. Nechal si narůst strniště vousů, aby alespoň trochu pozměnil 
podobu. Ukázalo se to být velmi prozíravé. Protože na parkovišti jako velký pavouk trůnil císařský 
hlídkový člun. Roger ho uviděl ke své smůle na poslední chvíli. Chtěl vypadnout, ale když se proti 
němu vyhrnul rozložitý poručík ověšený hromadou vražedného železa, zazmatkoval, začal po 
ploše pobíhat jako splašená myška a vlítnul mu přímo do náruče. 
 
Poručík jen nevrle zavrčel něco o zfetovaných debilech a odložil ho jako papír od svačiny a 
pokračoval směrem k lodi. 
Roger si oddychl, ale jen na malý moment. Důstojník zabrzdil, obrátil se a jeho ukazováček 



zamířil na Rogera jako ústí pistole: „ Hej ty! No ty oškubanej vagabunde!" 
Roger měl pocit, že spolkl ocelovou tyč a stál jako přimražen. 
„Neviděl jsi tu někde císařský průzkumný člun?“ 
 
„Ne…. pane," Roger vůbec nevěděl, jak si to našlo cestu ven skrz sevřené hrdlo. 
Poručík nejspíš ani jinou odpověď nečekal, protože se otočil a vydal se k lodi. 
Dveře se za ním zavřely a loď okamžitě odstartovala. 
Roger se dlouze vzpamatovával a pak se dovlekl do baru a objednal si dvojité Galaktické oko, 
které vyzunkl naráz.  
 

 
To vše se odehrálo už pře léty a Roger se teď kodrcal směrem na Liberty letem, který připomínal 
spíše předsmrtelnou křeč než let.  
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Cesta na planetu Liberty se pro Rogera měnila v noční můru. Poskoky byly stále častější a chvílemi 
poblikávala i světla na řídícím panelu. Vzduchové přepážky se s třeskem zavíraly a otevíraly. 
Reproduktor začal chrlit jednu špatnou zprávu za druhou: „Porucha generátoru… nouzové zdroje 
nelze nastartovat… systémy chlazení selhávají… motory se přehřívají a bude nutné je vypnout… 
motory vypnuty… dálková parabola mimo provoz…“ Hlas zaskomíral až se srdceryvným 
zasténáním zmizel do ztracena.  
 

 
„Tak to je konec,“ říkal si Roger, ale pak si 
uvědomil, že loď není až tak tichá jak by měla 
při tolika poruchách být. Z repráku se linula 
tichounká melodie Williho Belsona: Mléčná 
dráha v tvých očích., kterou právě vysílala První 
mezihvězdná. Po chvilce byla píseň přerušena a 
jakási slečna se rozplývala nad fan-tas-tic-kou 
limonádou. 
 
Roger přemýšlel: Jestliže hraje První 
mezihvězdná znamená to, že nastavení paraboly 
je v pořádku a rádio též funguje, což znamená, 
že fungují i generátory energie. Přešel ke stěně a 
použil osvědčeného triku. Vyndal z kapsy 

kovový dozimetr, přiložil ho ke stěně a podržel v ústech. Ucítil slabé chvění. To znamenalo, že 
motory běží a ten pitomej kovovej mizera se mu snaží namluvit opak. 
 
Vrátil se do kabiny a zachmuřeně pozoroval displeje ukazující chvílemi fantastické hodnoty nebo se 
líně válíci na nule. Roger se tvářil stále zachmuřeněji až se nakonec kabonil jako čert. V tom blikání 
ustalo a prudce úspěšná dáma, oblečená pouze do staromódních brýlí, medovým hláskem sdělovala 
světu sladké tajemství své úspěšnosti: „ Cestuji v lodích firmy Summers a používám pouze 
elektroniku Summers! Summers, nejlepší firma v tomto vesmírném kvadrantu!“ 
 
To byla poslední kapka do číše Rogerovy trpělivosti. Vyrazil jako bůh pomsty k servisní skříňce s 
nářadím. 
„Co je pane? Máte nějaký problém?“ ozvalo se za ním civilně. 
Roger, který ve vzteku nenašel ve skřínce kladivo, popadl obrovský hasák, bleskově se otočil a s 
napřaženým nástrojem se hrozivě přibližoval k pultu, odkud se ozývalo zděšené: „ Né pane, prosím 
nedělejte to!“ 
 
„Tak koukej vysypat co tohle všechno mělo znamenat.“ 
„To jako co? „ kroutil se hlas computeru. 



„Tady to všechno.“ Upřesnil Roger. 
 
Ještě chvilku vedli debatu v tomto duchaplném tónu, kdy ovládací pult argumentoval hlavně tím, že 
se násilí neslučuje s doktrínou o používání inteligentních jednotek, zatímco Roger odpovídal 
nadávkami ze svého bohatého repertoáru. 
 
Nakonec se dočkal omluvného: „ Promiňte pane, to byla jen taková malá pomstička za to, že jste do 
mě bušil v době sebekontroly. Takový malý žertíček. Už se to nebude opakovat.“ 
„Tak žertíček?“ opáčil Roger, samolibě se zachechtal a zavelel: „Hlas polohu!" 
Reproduktor bleskově vychrlil řadu čísel. 
 
„Dobrá,“ řekl Roger smířlivě, odložil hasák vedle sebe a pokračoval: Tak naber konečně směr na 
Libertu a už žádné pitominky.“ 
 
Otevřel skřínku, vyndal baculatou láhev, dopřál si pořádný lok, rozvalil se v křesílku a řekl: „A 
můžeš mi pustit První mezihvězdnou a bez reklam prosím." Zazněla hudba a Megera Bársová 
chrčela něco o lásce velké jako rudý obr, ale její zpěv byl vbrzku doprovázen Rogerovým 
mohutným chrápáním. 
 
Prázdná láhev mu vypadla z ruky a jak se loď mírně kolébala sem a tam putovala po podlaze sem a 
tam. Objevil se reklamní agent mýdlového koncernu, ale když viděl spícího Rogera jen decentně 
zamlaskal a zmizel. Láhev ukončila svou pouť, když se zaklínla v odpadním otvoru. Loď si to 
metelila k Libertě a Roger? Pololežel v křesle, pochrupkával a snil si o bledé dívce, kterou potkal 
na Edenu XII…..  
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S vodou je to na vesmírných lodích dost těžké. Luxusní jachty mají dostatečně velký rezervoár, ale 
na malých kocábkách už všichni akceptovali skutečnost, že veškeré tekutiny procházejí skrz filtr a 
vracejí se zpět i několikrát a i tak se musí šetřit s každou kapkou. 
Z tohoto důvodu vesmírný cestovatel Roger Taylor, který právě přistával na Libertě, vypadal 
poněkud neupraveně a jeho tvář se podobala spíše kaktusu.  
 

 
Kosmodrom byl noblesně zařízen a vše se tu 
jen blyštělo čistotou. Všude bylo samé sklo a 
mramor. Stála tu řada přepychových jachet a 
Rogerova kocábka mezi nimi vypadala jako 
ubohá hromádka šrotu. A když Roger vyšel na 
vycíděnou plochu, zažíval pocit, který má asi 
skvrna na bělostné košili. O příchozí se tu 
místo lidí staralo několik velice elegantních 
robotů. 
Jeden z nich se jen se špatně skrývaným 
odporem přiloudal k Rogerovi a civěl na něj, 
jakoby právě slezl z větvě. 
 
„Pán si bude přát?“ zeptal se upjatě a štítivě stál 

několik kroků od Rogera. 
„Nejdřív nějaký slušný hotel, kde bych se mohl upravit a pak bych rád našel Collinsovu kancelář.“ 
„ U nás jsou jen slušné hotely, pane,“ robot, dávaje najevo své pohrdání, nafukoval se tak, že si 
málem přetavil pojistky. 
 
„Nevím ovšem, zda budete dostatečně solventní,“ pokračoval sarkasticky a arogantně kolem 
Rogera kroužil. Když viděl, že nereaguje, ztratil již zcela soudnost a rozparádil se. „ Tak páníček 
chce slušný hotel? To si asi taky bude přát, abych mu tam odnesl jeho zavazadla, tedy jestli vůbec 
nějaká má a abych mu sehnal dopravu, co? Ha-ha-ha!" 
 
Robot už byl téměř rozžhavený z toho, jak skvěle si Rogera vychutnával. Sebejistě se právě 
chystal odvrátit a věnovat se jiným hostům a to byl správný okamžik pro Rogera. Ukázal na svůj 
ošoupaný cestovní vak a v poklidu řekl: „Koukej to popadnout a bleskem mi sežeň i nějaký 
odvoz." 
 
Robot se zastavil tak prudce, že se téměř převrátil : „ Ééé? A co platba?“ Roger vytáhl z kapsy 
zmudlaný papírek a pokynul robotovi, aby přijel blíž. Ten sice při pohledu na tu odpornost, kterou 
Roger držel v ruce téměř omdléval, ale poslechl. Roger odkryl panel na jeho hrudi a vyťukal číslo 



konta a kód. Trvalo to jen vteřinku, ale jásavý svit kontrolek pobledl a zůstalo jen žalostné 
poblikávání. Robot si mumlal: „To je hrozné. To jsou poměry, takovej vágus a on má konto jako 
hrom. V takovejhle podmínkách já mám pracovat? To je práce pro vrahy a ne pro slušný roboty.“ 
 
Víc Roger nezaslechl, protože robot již byl mimo jeho doslech. Pomalu se šoural k vozidlu, které 
mezitím přijelo na plochu a pískal si známý hit Hvězdy v tvých očích má mechanická milenko. 
Robot ho nyní dohonil a drže tašku štítivě daleko od těla řekl: „ Zařídil jsem vám bydlení v našem 
nejlepším hotelu pane.“  
 
Znělo o velmi trpně a slovo „pane“ mu zjevně dělalo potíže a robot jej ztekl jen s krajním 
sebezapřením. 
Roger ho dorazil, když mu kamarádsky poklepal na šasí a pochválil ho: „ Děkuji kamaráde, jsi 
moc milý." Nastoupil do vozidla a říkal si, že možná letištní správa bude potřebovat nového 
robota. Předpokládal, že se mu robot pomstil alespoň tím, že mu objednal prezidentské apartmá v 
tom nejdražším hotelu na planetě, ale nakonec zjistil, že jde o normální hotel střední kategorie, což 
ovšem v místních podmínkách znamenalo přepych jinde nevídaný. 
 
Každý z pilotů z výše zmíněných důvodů touží po přistání především po vaně plné horké vody. 
Když se tedy Roger dostatečně vyráchal a nacpal se, objednal si oblečení a zavolal do Collinsovy 
kanceláře.  
 
Když vysvětlil, kdo je, byl přepnut k samotnému šéfovi. Byl to staroch připomínající stoletou 
vysušenou mumii. Domluvili si schůzku na druhý den a pak si Roger zopakoval koupel a s velkou 
rozkoší vlezl do postele velké jako tenisový kurt. Spal ale špatně. Zdálo se mu, že ho chytlo úderné 
komando a poslalo ho do solných dolů na planetu Děsu. 
 
Říkalo se, že se tam těží už tak dlouho, že planeta je děravá jako řešeto, ale přesto se blyští 
zlověstně do dáli nejen solí, ale i vyběhlými kostrami vězňů. Nikdo tam moc dlouho nevydrží. 
Roger uviděl sám sebe a začal křičet strachy. Probudil se: „Kruci, kdo to tady tak děsně řve?“ 
 
Zarazil se, když si uvědomil, že to byl on. Pokusil se znova usnout, ale bylo to ještě horší. 
Pronásledovaly ho vesmírné chobotnice, nabourával se mu do lodi zlý pirát Morgan a chtěl mu 
unést dívku, s kterou se Roger setkal na Edenu XII. Probudil se, už neusnul a do rána třeštil oči do 
stropu. 
Sídlo advokátní Collinosovy společnosti byl obrovský barák, který ve snaze po pompéznosti 
vypadal, jakoby někdo vykradl muzeum architektury a splácal do vše dohromady. Jestliže navenek 
připomínal kreaturu, ani vnitřek Rogera nezklamal, protože tu bylo nakupeno vše, co jen trošilinku 
mohlo dělat dojem majestátnosti. 
 
Po delším putování a kontrolách se dostal do čekárny, kde ho svůdná vyprsená sekretářka usadila 
do monstrózního křesla, které Rogera skoro pohltilo. Zdálo se mu to jako věčnost než se dveře 
konečně otevřely, vylezl šedivý android, díval se kamsi za Rogera a chladně se zeptal: „ Pan 
Taylor, předpokládám?“ jakoby tam mimo něj byl ještě někdo jiný. Vešel do svatyně samotného 
Collinse. Kancelář byla velká jako sportovní stadion a stůl za kterým Collins trůnil se v tom 
prostoru zdál být skoro ztracen. 
 
„Nezabloudíte tu?" zeptal se Roger. 
Collins se krátce zasmál, zmáčkl jakýsi knoflík a optický klam velkého prostoru zmizel: 



„Promiňte, neuvědomil jsem si, že se cítíte lépe v menších prostorech," a nabídl mu, aby se 
posadil. 
Roger se uvelebil a Collins pokračoval: „Možná to nevíte, ale pirátská loď kapitána Morgana byla 
přepadena ze zálohy krátce poté, co se pokusila přepadnout konvoj lodí na jižním okraji kvadrantu 
dvacet. Má se za to, že někdo z posádky ho zradil a dal vojsku tip. Patrně nikdo z pirátů 
 
nepřežil a pár dní po této události naše kancelář obdržela anonymní písemnou nabídku na práci s 
právem disponovat s kontem v Ústřední bance, převezmeme-li závazky s tím spojené. Vzhledem k 
časové shodě, tomu, že jsme pro Morgana již některé věci vyřizovali a také proto, že jste jediný 
kdo přežil vesmírné setkání s ním, předpokládáme, že pocházela od něj. Převzali jsme to, říkejme 
mu konto A a začali plnit instrukce. Podle nich jsme za vás měli zaplatit pokutu a zorganizovat 
pátrání. Zároveň nám byl umožněn přístup ke kontu B, které vám mělo pomoci dostat se sem. Vy 
jste ho z velké části vyčerpal tím, že jste z něj zaplatil léčení té dívky na Edenu XII. Jestlipak vám 
alespoň poděkovala?“ 
 
„Kdepak, vždyť ona umřela.“ 
„Ale ne, to jste na omylu. Někde tady mám lékařskou zprávu od Jankowitze u kterého ležela.“ 
Roger na něj vytřeštil oči, jako na ztracenou a právě opět nalezenou naditou peněženku. Collins 
úspěšně předstíral, že to přehlédl a pokračoval: „ Součástí těchto instrukcí, bylo poté, co se sem 
dostavíte předat vám toto,“ a Collins otevřel zásuvku svého stolu, vyndal podlouhlou zapečetěnou 
obálku a podal ji Rogerovi. Ten ji otevřel. Byl v ní pouze jeden téměř čistý list papíru. Jen několik 
čísel v záhlaví. Nemohl si z hlavy vybavit, že by místo, které označovala, ale okamžitě si je pevně 
vryl do paměti. Starý zkušený advokát nedokázal skrývat svou zvědavost, protože on i Roger 
věděli, že označují místo, kde nejspíš pirát Morgan ukryl podstatnou část svého lupu. 
 
Roger přemýšlel co teď s tím. Může se spolehnout na advokátovu mlčenlivost? Nejspíš je -li ve 
hře tolik, tak ne, což znamenalo, že v okamžiku, kdy odsud vyjde stane se pronásledovaným 
psancem. Možné řešení ho ale napadlo skoro ihned. Zeptal se: „ Kde je drtič?“ 
Collins s kamennou tváří ukázal na miniaturní dezintegrátor.  
Roger tam papír vstrčil a obdařil advokáta širokým úsměvem. Pak však, jakoby veden náhlým 
impulsem, řekl: „Možná bych se neměl přeci jen spoléhat jen na svou paměť, že?" Bez ptaní vzal 
tužku a do bloku ležícího na stole napsal koordináty šroťáku. Při tom úmyslně tlačil, aby se čísla 
propsala. 
 
Collins nehnul ani brvou, ale seděl ve svém křesle jako číhající krajta. 
Roger papírek uschoval a chvilku se s advokátem navzájem pozorovali. Roger tento tichý souboj 
po chvilce vzdal: „Máte pro mě ještě něco?“ 
 
„Dovoluji si vám nabídnout spolupráci při vašich dalších akcích, které předpokládám. Co takhle, 
že by naše společnost financovala všechny náklady s tím spojené a vy nám pak dáte dvacet 
procent.“  
 
„Aha, takže vy budete sedět pohodlně tady ve své kanceláři a pak shrábnete dvacet procent?“ 
„Nemáte jinou možnost,“ naléhal stařík, „ vaše konto je téměř vyčerpáno. Jestli je to to co si oba 
myslíme, tak z toho neuvidíte ani jediný hvězdnan.“ 
 
„Ale vy také ne.“ Roger se zvedl a chladně se rozloučil. Šel pěšky, aby si vše nechal novu projít 
hlavou a vymyslel co dál. Zastavil se v hotelu, kde si vzal věci a odešel do své kocábky. Bude jistě 



nejlepší když odtud rychle někam vypadne. 
 
V duchu musel starému advokátovi dát za pravdu, jeho konto bylo opravdu již téměř vyčerpáno. 
Neměl ani na natakování paliva na další cestu. Vyťukal advokátovo soukromé číslo: „ Rozmyslel 
jsem si to. Patnáct procent?“ 
„Devatenáct."-„Sedmnáct."-„Osmnáct."-„Sedmnáct a půl?“ 
„Platí! Co uděláte nejdřív?“ 
„Poletím si pro svou modrou Sáru a vyměním jí za tuhle kraksnu.“ 
 
„Chvíli posečkejte, můj kurýr vám doučí kreditku, aby jste si mohl koupit věci na další cestování, 
ale žádné zbytečné rozhazovaní, je to jasné?" 
Nečekal na odpověď a odpojil se. Roger jen pokrčil rameny, pustil si svou První mezihvězdnou, 
zaujal co nejpohlednější polohu a pobrukoval si s Ericem Kapotem, který hrál ploužák Má láska je 
větší než rudý obr v souhvězdí Trojnožky dalekohledu. 
 
Už klimbal, když nastoupila Černá díra se svou nejnovější bombou Sedím na kometě . Písnička 
ještě nedozněla, když se ozval hlas: „Poslouchej, jak jsi to myslel s tou kraksnou?“ 
„Ééééé?" 
„Tou kraksnou jsi myslel tuto loď?“ 
„Éééé?" 
 
„Máš poněkud omezený slovník,“ zaznělo sarkasticky z repráku, „nejseš na tom líp než tvůj 
dědeček, co předevčírem slezl ze stromu. A IQ máš stejný jako on. Myslíš si, že můžeš urážet 
inteligentní jednotky značky Summers? Nadávat mi, ponižovat mě, to ano, a já tě pak zato mám 
vozit po půlce galaxie? Kdo má vydržet s takovým pošukem jako jsi ty? Já se z toho zblázním….“ 
 
A reprák se rozplakal. Rogera napadlo, že by měl zavolat nějakého psychoroboanylytika, ale byl z 
těchto úvah vyrušen zvukem, který ohlašoval návštěvu. Byl to posel z Collinsovy kanceláře, který 
mu přinášel kreditní kartu. 
Když se Roger vrátil do řídící kabiny computer ještě pofňukával : „Už jsem v pořádku pane, 
promiňte nevím co se to semnou stalo." 
 
„ Dobrá, tak se uklidni a buď tak hodný a překontroluj stav paliva, potravin, vody a tak. Jo 
nemusíš spěchat.“ 
Roger si dal záležet, aby zdůraznil slovo prosím: „Jo a nalaď mi prosím nova První mezihvězdnou 
pokus se zařídit, aby mě nerušily reklamy." 
 
„Pokusím se, ale víte, jak to chodí. Vysílání je financováno právě z těchto reklam.“ 
Roger rezignovaně hmátl do skřínky, vytáhl odtud láhev Galaktického oka. Zhluboka se napil a 
řekl: „Tak si to tedy shrnem." 
 
Po malé chvilce už se po celé lodi rozléhalo jeho chrápání…  
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 Roger Taylor byl probuzen oním známým mírným kolébáním, které neklamně znamenalo, že letí 
nadsvětelnou rychlostí. 
Patřilo to tak neoddělitelně k jeho životu, že si v prvním okamžiku neuvědomil, že něco není v 
pořádku, ale v dalším ho úděsné poznání doslova katapultovalo z křesla. Stál a vyděšeně zíral na 
terminál: „Co se to tu děje?“  
 

 
„Letíme!“ jásal reproduktor. 
„ To cítím, ale kam? A vůbec, jak to, že jsi odstartoval bez 
mého vědomí? A co zásoby?“ 
Místo odpovědi, začal komunikátor procítěně recitovat: 
„Být volný, jak vítr, který si fouká… na kterou stranu 
chce. Volnost dejte mi…“  
 
Řval jak tur. Rogerovi se podařilo hlas trochu přitlumit na 
téměř snesitelnou míru, když computer přešel bez výstrahy 
na dokonale falešný zpěv robotské hymny:Ocelové svaly, 
titanová mysl, keramické, chlórem chlazené jádro.  
 
 Roger to ignoroval a raději přejel pohledem po 
ukazatelích. Zásoba  paliva i vzduchu byla dostatečná. 
Horší už to bylo s vodou. Filtry, které tu byly instalovány 
ji nedokázaly vyčistit dokonale a tak dosuzovaly Rogera 
ke konci cesty k pití odporné břečky.  
 

Začal tedy přemýšlet, jak konečně zarazit ten hrozný proud zpěvu. Vzpomněl si na svůj předešlý 
úspěch a se zlomyslným zábleskem v oku, odklusal k servisní skříňce. Vylovil odtud již jednou k 
přesvědčování použitý hasák a předstoupil s ním k ovládacímu pultu. Tentokrát však byl přivítán 
debilním pochichtáváním a poňoukáním : „No tak si do mě bouchni! No rozmlať mě a po dvou 
minutách si nebudeš vědět rady s řízením lodi. Ty blůmo, nádivo! Neandrtálskej vopičáku, umíš 
tak leda oloupat banán a ne řídit beze mne loď.“  
 
Roger splaskl a musel uznat, že v tomhle má computer pravdu. Rezignovaně odložil hasák, 
vzdechnul a zeptal se: : „Můžeš mi alespoň říct, kam to letíme?“  
 
„Co takhle : prosím?“  
„Prosím.“  
Ale místo odpovědi se Roger dočkal jen ďábelského smíchu a dalšího zpěvu: „ Spojme se oceloví 
bratři…..“  



 
Roger zasténal.  
„… vyjděme na jasnou stéé-ézku, svo-ó-boda  če-é-ká nás…“  
Roger sáhl do přihrádky a vytáhl láhev Galaktického oka: „ To je děs tohleto.“  
 
Produkce přestala: „Tobě se můj zpěv nelíbí?“  
„Ne, je to báječný, kliďánko pokračuj a nenech se rušit.“  
„No, proto,“ odtušil reprák a chrčivě pokračoval : „….neutronové slunce svítí na náá-áás….“  
 
Roger vytvořil spolu s láhví dvě pojité nádoby, tak, aby se obsah co nejdříve přemístil do něj. 
Sotva dopil, chtěl sáhnout pro další láhev, ale křeslo pod ním zrádně ujelo a on se rozplácnul na 
zemi, kde usnul s hasákem pod hlavou.  
 
Po probuzení se doplížil do kuchyňského koutku,  vstrčil hlavu do lednice a znova usnul. Probudil 
se, když už měl na uších jinovatku. Popošel do řídící sekce a nesměle špitnul: „Jaký je prosím nyní 
cíl naší cesty?“  
Tentokrát se na obrazovce objevila čísla okamžitě.  Roger je znal, letěli  k baru U posledního 
hvězdnanu, to nebyl tak hrozné. Sedl si a byl rád, že je v lodi ticho. Neodvažoval se ani požádat, 
aby hrála První mezihvězdná. Uvažoval, jak dlouho ten klid vydrží a tušil, že dlouho ne. Měl 
pravdu. Začalo to otázkou computeru : „Jaký je cíl naší cesty?“  
 
Vzhledem k poměrům na palubě neobyčejná pitomost otázky Rogera překvapila a on zaváhal. To 
zaváhání bylo ihned zaznamenáno a computer hystericky zakvílel: „ Letíme na šroťák co? Ty mě 
tam chceš nechat? Odložíš mě, necháš mě tam napospas těm kanibalům. A to všechno za moje 
věrné služby.“  
 
Roger  se nejprve pokusil nechat ho vymluvit,ale komputer mlel svoje dál a dál a zjevně si ve své 
depresi liboval. Roger pomyslel na  osvědčené Galaktické oko,ale při stávajícím tempu by mu 
zásoba dlouho nevydržela. Jeho myšleny se stočily katastrofickým směrem- od takového 
komputeru je možné očekávat cokoliv. Začal vyjednávat: „ Poslyš, podle toho, co jsi mi ukázal, 
letíme k baru U posledního hvěznanu.“  
 
Dlouho bylo ticho a jen světla poblikávala, ale nakonec se dočkal odpovědi při které se málem 
udusil sendvičem, který si v mezičase vyrobil.  
„A vezmeš mě sebou?“  
„No jasně!“  
 
Živě si představoval jak odmontovává z pultu řídící jednotku , bere ji do baru a objednává jí pití. 
Zaujala ho natolik, že zprvu přeslechl zvuk při kterém každému  vesmírnému cestovateli tuhne 
krev v žilách- vzduchotěsné přepážky se opět zavíraly!  
 
Ať to bylo cokoliv, znamenalo to nepříjemnosti a Roger měl pocit, že nic jiného už vlastně ani 
neprožívá. Přepnul obraz na panoramatický pohled. Na plášti lodi byly přilepeny dvě vesmírné 
chobotnice.  
 

 
Vesmírné chobotnice se osaměle neznámo jak potulují volně vesmírem, přepadávají menší lodě a 



požírajíce vše co je uvnitř. Prázdné a hrůzně vyrabované vraky pak ještě dlouhá léta poletují 
vesmírem. Existuje jen jeden způsob jak se jich zbavit- vletět do plynného obalu první planety, tak 
aby se loď o ní otřela. Plášť lodi se při tom rozžhaví a spálí  i chobotnice….. tedy když máte štěstí 
a nějaká ta planeta je tak  blízko, že se k ní dostanete dřív než chobotnice k vám a když správně 
spočítáte úhel a loď se nezabodne do atmosféry jako nůž do másla.  
 
Vesmír není zase tak přeplněný planetami s atmosférou, které by byly vhodně po ruce zrovinka 
když se člověk potřebuje zbavit nevítané návštěvy, která bivakuje na plášti lodi a navíc tyhle 
potvory jsou chytré a vyskytují se ponejvíce tam, kde široko daleko není nic. Záleží tedy hlavně na 
štěstí. Těch, kteří ho měli, není zase tak moc.  
 

 
. Chobotnice usazené na plášti Rogerovy lodi, jisty si svou kořistí nijak nepospíchaly a uživaly si 
to.  
Roger přepnul na vnější odposlech.  
„Poslouchej, já tu byla dřív!“  
„No to je sice pravda, ale tohle byl odjakživa můj rajón. Tak se koukej klidit.“  
 
„Nevím jakým právem si děláš nárok zrovna na tohle místo. To, že jsi starší  o pár tisíc let tě ještě 
neopravňuje k tomu, aby jsi se roztahovala po celým vesmíru. A vůbec? Máš ty tohle místo nějak 
vykolíkovaný, nebo co? A dej si pozor abych si z tebe neudělala předkrm….. i když.. ….v tomhle 
věku budeš těžko stravitelná.“  
 
„Že by jsi se nestyděla! Copak jsi nepotvrdila Lufutskou dohodu o vzájemném nepožírání?“  
„Potvrdila, ale víš jak  dlouho už jsem nic neměla?“  
Už dávno před tím Roger nekompromisně zavelel: „Najdi nejbližší planetární systém!“  
Pokus o námitky zarazil: „ Jestli sebou nepohneš, tak za chvilku nebudeš mít s kým se hádat.“  
 
Údaje na obrazovku vyskočily v okamžiku. Roger uhodil do klávesnice a loď vyrazila. Motory 
táhly teď naplno, ale venku mezitím došlo k nemilému obratu: „Hele, co kdybychom se dohodly a 
rozdělily se?“  
 
Tohle mohl Roger potřebovat nejméně. Nevypadalo to beznadějně, chtělo to jen získat trochu času 
a tak se rozhodl je trochu opět rozhádat: „ Poslyšte vy dvě tam nahoře, já vím, že to pro mě vyjde 
nastejno, ale chtěl bych se přeci jen na něco zeptat.“  
Chobotnice na to nereagovaly a už si to šinuly ke vstupnímu otvoru.  
 
„Přidej, přidej!“ hecoval  Roger směrem k řídícímu pultu a přitahoval toužebně bod na obrazovce 
ke kterému se teď řítily. Motory byly přetížené a celá loď se chvěla a vibrovala, „přidej, přidej, 
kocábko líná!“  
 
Vytočil hlasitost na maximum a zkusil to znova. Tentokrát se zdálo, že má úspěch, protože 
chobotnice, které již byly u vstupního otvoru a vybíraly první nýty toho nechaly.  
 
„Kamarádi jsem tady sám, tak by mě zajímalo, komu z vás připadnu.“  
„Hele, von je tam sám, s tím se nepočítalo, to pro dvě není. Tak jak se dohodneme?“  
Nechaly práce a pustily se znova do rozčilené debaty. Občas, když už to vypadlo, že dojde ke 



smíru, přidal se Roger a dával za pravdu tu jedné tu druhé. Nepatrný bod na obrazovce se změnil 
nejdřív v malé snítko prachu na obrazovce, pak  zrnko. To k čemu svištěly, nebyl planetární 
systém jako takový. Spíše to připomínalo malý roj asteroidů.  
 
„I ty budou dobré,“ myslel si Roger, který věděl, že i tyhle balvany mají svou vlastní i když řídkou 
atmosféru. Bude se muset ovšem přiblížit co nejblíže. Největší z balvanů už byl na obrazovce 
velký jako malíček. Bylo na čase. Jeho chvilková  nepozornost, kdy se věnoval řízení, stačila 
chobotnicím k tomu, aby opět uzavřely příměří a daly se do díla. Okolo vstupního otvoru 
poletovalo už alespoň dvacet nýtů a malá část byla odchlípnutá. Chobotnice z otvoru vyškubávaly 
cáry cutexu, který tvořil tepelný plášť. Vypadalo to jako když supové škubají vnitřnosti kořisti.  
 
Loď začala brzdit. Chobotnice konečně zaznamenaly co se kolem nich děje a komentovaly to: „ 
Hele von nás chce shodit!“ ale pokračovaly se zdvojeným úsilím.  
 
Intenzivní brzdění vyvolalo řadu otřesů a škubání doprovázených šíleným jekotem namáhaných 
součástek a Roger měl pocit, že se loď rozpadá. V další vteřině se člun zabořil do plynného obalu 
planetky.  
Roger si zacpal uši, aby se z toho děsivého zvuku neohluchl, zavřel oči a čekal.  
Netrvalo to ostatně dlouho. Člun vyletěl z atmosféry a hluk utichl. Po vytažení čidel Roger obhlédl 
okolí lodě. Nic. Prázdno. Všude kolem byla jen tma posázená řadou teček roje asteroidů, který mu 
mizel z dohledu.  
 
„ Zvládnul jsem to!“ jásal computer, „ beze mě by tě už dávno měly v žaludku co? Co by jsis počal 
nemít mě? Tak co? Jsem tvůj kamarád nebo ne?“  
„Jo-jo,“ přitakal Roger, kterému se teprve teď dodatečně udělalo mdlo.  
„Takže mě vezmeš do baru?“  
 
„To si piš, že jo a objednám ti celou flašku Galaktickýho oka.“  
„Jupíííííí! Letíme do baru!“  
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Bar U posledního hvězdnanu byl jak známo postaven na místě bývalého kosmodromu. Vůbec celá 
tahle planeta byla názorným příkladem , že to s tím neutuchajícím nadšením a elánem při 
osidlování vesmíru není takové, jak se všeobecně předstírá.  
 

 
Tak třeba tady: Ideální atmosféra, přírod krotká, 
žádné zvířectvo, které by si  toužilo dát 
osadníky k večeři. Navíc to bylo místo na 
hranici tří regionů a tak se tu s předpokladem 
silného provozu hned zezačátku vystavěl velký 
terminál. Lodě se přiváželi spousty osadníků a 
hory materiálu, ale pak aniž kdo věděl proč, se 
objevily bouře, zátopy, tajfuny a lidé místo aby 
proti tomu bojovali se sebrali, řekli si, že to 
nestojí zato a odešli. Je zajímavé, že sotva 
poslední přistěhovalec zmizel, bouře ustaly. 
Zůstal jen kosmodrom a bar, tím, že byl v 
podstatě na území nikoho, byl využíván 
existencemi mnohdy pochybnými a k vymyšlení 

plánů, které jedni vymýšleli s druhými proti třetím.  
 
Vesmírný cestovatel Roger Taylor se tu občas zastavoval a tak tu pamatoval opravu všelicos, ale 
tak pestrou směsici, která tu parkovala tentokrát, tu ještě neviděl. Celá plocha byla narvaná tak, že 
až po dlouhém hledání našel místečko docela vzadu.V té chvíli ho napadlo, že celé to rojení je tu 
jen kůli němu a že problémy během letu měli jen ten účel, aby ho dovedly právě sem. Ve chvíli, 
kdy provedl ten malý fígl s tím, že jakoby omylem přitlačil když psal místo kam měl letět, si 
neuvědomil, že to místo- šroťák bude muset navštívit, protože si zde vyzvedne svou Modrou Sáru. 
Tahle loď už byl jen vrak, který se sotva vlekl a odevšad z temných koutů na něj zírali malí 
kosmáci. Tito paraziti se usidlovali v těžko přístupných místech kosmických lodí, připojovaly se k 
elektrickým kabelům z kterých vyváděli odporové smyčky, kterými vyhřívali hnízda svých 
četných potomků. Pokud jste je včas nezlikvidovali, mohlo se stát, že odběr proudu pro tato hnízda 
ji ž byl tak velký, že kapacita nestačila na napájení přístrojů řídících loď.  
 
Roger seděl a přemýšlel. Jestli jeho tušení je správné, bude mít od této chvíle za sebou smečku 
připravenou udělat z něj sekanou v momentě, kdy něco najde. Nebyla to zrovna příjemná 
představa. Nic nevymyslel a tak si řekl, že se tak, jako již mnohokrát v jeho životě, situace nějak 
vyřeší. Když ne dobře, tak špatně určitě. Posílen takto těmito optimistickými vyhlídkami na 
blízkou budoucnost vyšel ven rozhodnut zlepšit je alespoň návštěvou baru a požíváním alkoholu v 
míře větší než malé.  



 
Roger, stejně tak jako mnoho jiných pilotů, lítal sám uzavřen v lodi jako brouk v piksle a byl celé 
dlouhé týdny sám a tak se těšil na společnost lidí. Nutno ovšem dodat, že si již příliš na svou 
samotu zvykl, takže míval ostatních brzy plné zuby a byl nakonec rád, že je opět sám. Krásný 
případ pro psychiatra, který by z toho vytřískal minimálně diplomovou práci.  
 
V baru byla hlava na hlavě a hučelo to tam jako v úle. Roger se chtěl probojovat k baru, ale dav 
byl tak kompaktní, že to vzdal a nechal se unášet proudem. Po chvilce se mu přeci jen podařilo 
dokormidlovat do trochu klidnějšího kouta. Pokusil se upoutat na sebe pozornost číšnice, ale bez 
úspěchu. Nakonec to vyřešil tak, že když se opět ocitla v jeho blízkosti, prostě jí uzmul pitivo, 
které měla na tácu.  
 
Pokoušel se být nenápadný a sledoval tu pestrou směsici vesměs podivných invidiuí. Něčí tlapa 
mu dopadla na rameno jako kladivo a snažila se rozdrtit mu klíční kost. Roger se ohlédl a jeho 
pohled se zarazil o žraločí pohled holohlavého kolohnáta s kterým měl tu pochybnou čest seznámit 
se již dříve. Ze všech lidí, které si nepřál ještě kdy v životě potakat, tenhle patřil bezesporu na 
přední místo.  
 
„To je ale shledáníčko,co? To se tak lidé sejdou a ani nechtějí. Podívej, celá tahle sebranka se sem 
sjela poté,co někdo pustil  do éteru informaci, že jsi na cestě za lupem piráta Morgana a míříš 
nejdřív do tohohle pajzlu. Myslím, že by pro tvé zdraví bylo dobré, kdybys přijal naší 
společnost.Měl by jsi letět s námi a nechat celou tuhle bandu tady ať sedí, opíjejí se a čekají až 
přiletíš.“ a jako na povel se za ním objevila tvarohovitá tvář Waldrona, „Ono totiž zatím nikoho 
nenapadlo, že nevědí jak vypadáš a že by si to měli zjistit,ale jak dlouho?“  
 
 Roger si uvědomil, že tohle je jeho šance. Ostatně cestovat v luxusní Waldronově jachtě bude 
mnohem pohodlnější než ve vraku, který teď vlastní. Mimoto nepochyboval o tom, že celé tohle 
spojenectví je jen dočasné a tak ti tři vypochodovali ven. Nikdo si toho ani nevšiml. Sotva byly v 
lodi a dveře za nimi zaklaply, chování jeho nového spojence se rázem změnilo:  „Mohli by jsme 
teď do tebe napíchat drogy a pěkně ti probrat mozek a vytáhnout z něho všechno, rozumíš? Úplně 
všechno. I to na co jsi ty dávno zapomněl. Třeba co jsi měl v pěti letech k snídani. Jenže tady pan 
Wladron, když mě najal, se rozhodl, že k tobě chceme být hodný, protože je to jemnej pán a 
takový metody se mu příčej. Rozdělíme se- bude toho určitě dost pro všechny!“  
 
Do baru mezitím vrazil malý mužíček a zaržál: „Taylor je tady. Identifikovali jeho člun!“ Na 
přítomné to mělo stejný účinek, jakoby se právě dozvěděli, že uvnitř řádí šarlatový mor. Vznikl 
nepředstavitelný úprk, všichni se cpali ke dveřím a ti co se již dostali ven, klusali ke svým lodím, 
uvedli je do stavu červené pohotovosti a s napětím pozorovali Rogerovu loď a telelili se 
očekáváním na jediný podezřelý pohyb.  
 
 Roger s uspokojením sledoval na obrazovce ten zmatek a stejně tak ho bavila představa, že tu 
budou všichni sedět a poulit oči na prázdný člun, zatímco oni již budou daleko ve vesmíru.  
 
„Tak kam to bude?“  
„ Na šroťák. Potřebuji svou Modrou Sáru.“  
 

 



Na šroťáku není možné přistát, kde se komu zlíbí, protože Levithaimové jsou značně nerudní a na 
každý takový pokus odpovídají stereotypně plnou palebnou silou, která takového vetřelce 
rozhodila po okolí v podobě mikročástic. Nemohli tedy dělat nic jiného, než navést loď na 
oběžnou dráhu a čekat až se jim dostane milostivého přijetí. Roger se jako boxer, který je zahnán 
do kouta, stáhl do své kabiny a snažil se ze všech sil vyprodukovat nějaký spásný nápad, který ale 
nepřicházel.  
 
Levithaimové je nechali celý den podusit ve vlastní šťávě, než jim konečně povolili přistání. 
Vypadli všichni stejně. Dva metry vysocí s vypracovanou maskulatůrou a konstantním výrazem.  
 
I jejich hlas byl neutrální: „Co si pánové budou přát?“  
Roger  postrčen dopředu  odpověděl. „ Před nějakým časem jsem tu zanechal svou loď Modrou 
Sáru. Chtěl bych ji odkoupit zpět, je-li alespoň v trochu slušném stavu.“  
 
I když jejich výraz ani tón hlasu se nezměnil, Roger měl pocit, že  jakmile slyšeli o obchodu, 
prvotní napětí povolilo.  
„Pamatujete si identifikační číslo?“  
Byla to v podstatě jen formální otázka, identitu své lodi si pamatoval naprosto každý. Roger ho 
odříkal, oni si ho zapsali, prohlásili, že to bude nějaký čas trvat a odporoučeli se.  
 
Sotva však za nimi zapadly dveře. Vrhli se ti dva na Rogera a křičeli na něho jeden přes druhého: 
„Tak konečně vybal  na co potřebuješ tu svojí kocábku? Myslíš si, že do ní vlezeš a zmizíš nám, 
co? Tak na to zapomeň!“ a hned také přešli od slov k činům. Vazoun Rogera povalil a než se 
zmohl na odpor, svázal ho do úhledného uzlíčku: „Jen co se Waldron odporoučí, vymlátím to z 
tebe.“ Syčel mu nenávistně do ucha.  
 
„Uuuhmmmmm,“ snažil se vložit do debaty Roger,ale to už byl sám a nikdo ho neposlouchal.  
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Na palubě luxusní vesmírné jachty Huricán bylo  ticho a každý dumal co dál. Zatímco bývalý 
policista se rozhodl spoléhat především na svou fyzickou sílu, Waldron  došel k přesvědčení, že 
svého dočasného spojence dokáže ošvindlovat, Roger omotán provazem  vypadal jako roláda a 
měl jen jednu myšlenku: Jak se z téhle prekérní situace co nejlépe dostat a zmizet pokud možno na 
druhý konec vesmíru.  
 

 
Zhruba v té chvíli hned vedle zaparkovala jiná 
loď. Joe Santani se potuloval sem a tam a 
podobně jako Roger převážel všechno  a 
kšeftoval se vším, co bylo možné někde 
nakoupit a jinde se ziskem prodat.  Jeho 
výdělek nebyl nikdy velký, ale stačil mu na 
nákup  paliva na další cestu, na trochu jídla a 
pití a na to aby si občas někde našel nějaké 
děvče na povyražení. Po ničem jiném ostatně 
ani Joe netoužil. Sotva zahlíd luxusní jachtu s 
otevřeným vstupem, napadlo ho, že by tam 
mohl nakouknout. Joe byl vychrtlý čahoun a 
jeho postava připomínala skládací jeřáb a tak 
když ho Roger uviděl vkrádat se do lodi 

vzpomněl si na jeden starý film o vetřelcích. Stín vypadal opravdu hrozivě a navíc ho mohl Roger  
díky svému  postavení ( spíše by se mělo napsat lehu) jen z jednoho úhlu.   
 
Toto hororové stínové divadlo bylo navíc doprovázeno různými neméně hrozivými zvuky jako 
šátrání, škrábání nebo funění. Stín se postupně chodbou doklátil až k Rogerovi, zakopl o něj a 
zasakroval. Roger si oddychl. Je to  člověk a ten ho v nejhorším jen zabije. Dotyčný ho ještě 
nakopl a pak ho začal ohmatávat prsty kostlivce. Když zjistil, co to před ním na podlaze leží, začal 
se šeptem zblízka vyptávat. Roger měl pocit, že se před ním otevřelo odpadní potrubí, ale snažil se 
poctivě odpovídat :  
 
„ Hu-hu. Hý-ho- hoct.“  
Neznámý patrně tuto řeč skvěle ovládal, protože okamžitě pochopil a začal Rogera rozvazovat. 
Sotva byl volný sykl: „ Rychle pryč.“ V tomhle měl Joe bohatou praxi a tak jen  minutku nato už 
oba opustili Huricana , odpojili přechodový tunel, usadili se v řídící kabině a začali si sdělovat 
navzájem své osudy, zatímco loď se odpoutala z kotviště a mizela na druhý konec šroťáku.  
 
Roger se snažil být stručný a říci toho svému zachránci co nejméně, ale ten  již dříve leccos 
zaslechl a tak vytušil kohože to zcela náhodou objevil a rozhodl se držet se ho jako klíště. 



Zaparkovali  a ohlásili se. Odpověď přišla vzápětí: „ Vaši společníci za vás zaplatili dvě třetiny 
ceny vašeho člunu. Doplatíte zbytek a vezmete si ho?!  
 
Takové nabídce nebylo možné odolat a tak po několika nebytných procedurách Roger opět vlastní 
svou Modrou Sáru a interiér, který dříve tak často proklínal, mu připadá jako královské apartmá. 
Za ním se pak plouží ve svém vraku Joe.  
 
Na Huricanu se zatím ti dva hádají, kdože to celé spackal a tak za nimi odlétají ve velkém odstupu. 
 
 

 
Sotva u Rogera opadla první vlna nadšení, že má svou loď, znovu ho dostihly starosti co si počít. 
Už vůbec neměl chuť hrát si na honěnou a nebo dělat hledače pokladů,  byť by byl jakkoliv velký 
a lákavý. 
 
Teď litoval, že vůbec z Edenu XII, vytáhl paty. Celé tohle bláznivé dobrodružství pro něj 
znamenalo zatím jen samé nepříjemnosti.  
 
 Do úvah jakou lumpárnu provést svým pronásledovatelům, aby se jich zbavil se ozval hlas z 
komunikátoru: „ Vítám vás pane opět na palubě!“  
 
„….??“ Na to Roger. Přátelským tónem proteplený hlas mu byl asi tolik co startovní výstřel 
atletovi. Hlas pokračoval se stejnou vřelostí:  
Jsem opravdu velmi rád, že vás mám opět u sebe. Mohu vám nabídnout Galaktické oko?“  
 
To už byl Roger naježen jako dikobraz a ve stavu nejvyšší ostražitosti očekával, co bude 
následovat.  
„Mohl by jste se čistě pro formu identifikovat?“  
Přistoupil k pultu a položil ruku na určené místo na terminálu.  
 
„Jsi Roger Taylor!“ reprák už se téměř rozplýval nadšením. „Mám tu pro tebe v paměti zprávu, 
která je blokována pouze k osobnímu převzetí. A věř mi, že mi to dalo pořádnou fušku, abych ji 
uchránil před všemi těmi lumpy, kteří se jí pokoušeli ze mě dostat.“  
 
„ Tak už se nevytahuj a vysyp to.“  
Řada čísel, které se objevily, nemohla být ničím jiným, než čím byla. Koordináty!  
 
Morgan je tam musel uložit již tehdy, když  Roger převzal náklad na planetce Fobo.  Připadalo 
mu, že to snad už sto let.  
„Máš mapu této oblasti?!“  
 
„Jistě, mapa je součástí zprávy,“ Vítězně smečoval komputer a ihned ji přenesl na obrazovku. 
Popravdě toho na koukání nebylo mnoho. Malé žluté slunce, dvě vnitřní planety a dvě vnější. 
Možná tu byly i nějaké měsíce, ale ty nebyly zaznamenány. Ostatně to ani Roger neočekával, 
věděl jak se takové mapování provádí. „Jak jsme na tom s palivem?“ pozeptal se.  
 
„Stačí na cestu tam, ale nazpátky možná budeš muset kousek cesty tlačit. Ale dovoluji si upozornit 



na malou závadičku.“  
 Roger se v okamžiku proměnil v kus ledu. Připravil se na nejhorší a zaptal se: „ Co je to 
tentokrát?“  
 
„Sledují nás dvě lodě. Jedna je sice v hodně špatném stavu, ale ta druhá je moderní Huricán, takže 
jsem zvědavej, co hodláš vymyslet, protože tuhle loď jen tak nesetřeseš. Vsadím se, že při kapacitě 
tvého mozku na nic nepřijdeš a tak je vhodná chvilka uvažovat o odchodu do universia. Co takhle 
kyanid? Nebo radši laserovou pistolku a pic do čelíčka? Nebo otevřít přechodovou komoru. To je 
velmi stylové!“  
 
Vůbec nebyl k zastavení a zjevně si liboval v dalším vymýšlení způsobů, které by mohl Roger 
použít při sebelikvidaci.  
“…. Také bych ti mohl nabídnout vysoké napětí, případně skok do drtiče. Nenudím tě Rogere?“  
„Ne-ne, jen klidně pokračuj a nedej se rušit.“  
 
Comuteru po chvíli došla zásoba nápadů a tak nastalo dlouhé ticho. Po odmlce, tak dlouhé, že si 
Roger říkal, zda se mu nepřetavily pojistky se tichounce zeptal: „ Co budeš dělat?“  
 
„Nic, poletíme tam,“ odpověděl Roger prostě a začal si falešně pískat písničku Vesmírní jezdci od 
W.Melsna. Chodil sem a tam, utíral prach, přerovnával věci, vychutnával tu chvilku klidu.  
 
„Rogere,“ ozval se znovu comuter nesměle, „ Poslyš vypočítal jsem, že pravděpodobnost tvého 
přežití je pro tebe jedna ku devítistům padesáti. To přeci nemůžeš myslet vážně?“  
„Před chvíli jsi mi nabízel drtič a tak. Tak takhle si ještě chvíli něco užijeme.“ a pískal si dál. Když 
už to bylo nesnesitelné ozvalo se:  
„ Nechceš pustit První mezihvězdnou?“  
 
Roger nic nenamítal a tak se vzápětí kabinou rozléhala píseň Biana Nese Jsi chladná jako 
neutronová hvězda . Na obrazovce se objevil zástupce pohřební služby. Roger ho přivítal 
nadšeným pokřikem:  
 
„ Nazdar kámo!“ načež mu na obrazovce přimaloval vousy. Postižený zmizel jako pára nad 
hrncem a na jeho místo nasoupil psychiatr celý zelený z neustálého polykání prášků. Roger ho 
laškovně pošimral péřovým oprašovákem. Postupně obrazovku vyklidil i otrlý pojišťovák, když 
mu Roger polil jeho novou nažehlenou uniformu tekou a začal mu ji s mnoha omluvami utírat 
stařičkým hadrem na podlahu, který připomínal polotuhý meteorit. Pak už byl klid a lodí se 
rozléhal již jen nepřerušený proud hudby.  
 
Ani to, že se již přiblížili do cílové oblasti nevyvedlo Rogera z dobré nálady. Hvězda, která  byla 
nejprve jen slabým  bodem se změnila v planoucí kotouč, ale Roger si jen lebedil a na veškeré 
námitky odpovídal strašlivými záchvaty smíchu. Když už byl na dohled i celý planetární systém 
Roger se jako mávnutím kouzelného proutku změnil a zavelel: „Spoj mě s tou smečkou za námi.“  
 
„Tak helejte se milánkové, pořád jste toužili po Morganově pokladu, tak teď jsme na místě a tužte 
se.“  
„Myslíš, že jsem blbý?“ odpověděl Joe, „Na tohle ti neskočíme.“  
„No dělejte si co chcete,“ ukončil Roger rázně a z hlasitým klapnutím hovor ukončil. Pak se zvedl, 
začal přecházet  po kabině a uvažoval nahlas: „ Ten Morgan tady musel nechat něco, co by nás 



navedlo na správné místo, jinak bych tu mohl rajtovat celou věčnost. Buď tak hodnej a zkus mi 
projet všechna pásma, ano?  
 
Po chvilce se ozvalo: „ Z třetí planety jde signál na krátkých vlnách. Poletíme tam?  
„ Nic jinýho nebývá. Nuže vzhůru na třetí.“  
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Signál přecházel z kontrolní věře stařičkého, snad již sta let nepoužívaného, kosmodromu. Roger si 
nechal udělat obvyklé testy a když zjistil, že  je tu docela ucházející prostředí s dýchatelnou 
atmosférou, byl rád, že  si nemusí brát těžký skafandr, který nenáviděl.  
 

 
Skafandr  nijak moc nemiloval,  protože ho škrtil 
a svědil, co možná nejnepříjemněji. I 
teleskopické segmenty se zasekávaly s velkou 
oblibou vždy zrovna v těch nejméně vhodných 
okamžicích. Kdykoliv ho Roger musel obléci, 
dlouze se z toho vzpamatovával a byl 
přesvědčen o tom, že je navrhoval někdo, kdo 
nenáviděl lidstvo jako celek a tak vymyslel tento 
mučící nástroj odvozený možná od středověké 
železné panny.  
 
Než Roger vyšel ven, podíval se, co dělají jeho 
pronásledovatelé. Viseli na orbitě přímo nad ním 
a čekali, co se bude dít. Vzduch tu voněl po 

mátě, ale na dohled nebyly žádné květiny. Nebylo divu, kosmodrom byl postaven v jícnu 
pradávného obrovitého kráteru. Zcela na konci plochy stála věž a hned vedle ní několik opuštěných 
vraků, které pokrýval prach a dlouhý hangár natřený ohyzdnou šedí. Roger se vydal k věži. Když už 
nic jiného, tak alespoň zjistí, zda tu někde nezůstalo trochu paliva. Pokud se odtud dostane, není 
možnost, že by Huricánu zmizel i kdyby ze své Sáry vyždímal maximum.  Musí vymyslet nějakou 
lotrovinu. Jakou to ještě nevěděl. Bude se s tím lámat hlavu, až na to přijde čas.  
 
Uvnitř bylo kupodivu čisto a uklizeno.  Roger zbystřil pozornost. Chloupky na zádech se mu 
naježily. I výtah fungoval a ani trochu nezaskřípěl, když ho vezl nahoru. Nahoře zastavil tak hladce, 
jakoby ho někdo naolejoval zrovna včera. I velín svítil čistotou. Bylo tu šero a jen některé kontrolky 
blikaly. Roger ho přelétl pohledem a když uviděl ukazatele náplně nádrží, málem mu vypadly oči. 
Byly plné až po okraj. Dveře za ním slabě zašramotily a objevila se v nich postava obrovitého 
chlapiska. Roger mu do obličeje neviděl, ale tyhle  proporce znal až moc dobře.  
 
MORGAN! 
Zasmál se tím svým chraplavým smíchem. „To je překupko, co?“  
 
Roger na něj jen udiveně zíral. Morgan se rozpovídal: „Po té  poslední akci na planetě Fobo na mě 
byla vypsaná již tak velká odměna, že  moji kamarádi usoudili, že jsem pro ně nebezpečný a 
nepotřebný a nechali mě tady jako odpad.  Naštěstí jsem s tím počítal už dávno a připravil si 
pojistku.“  



 
„Tou jsem byl já?“ vskočil mu do řeči Roger.  
„Ano,“ odpověděl prostě Morgan, „A tak tu sedím a čekám na tebe.“ V ten moment se mu objevila 
v ruce pistole a tón jeho hlasu se změnil: „Už tady trčím dost dlouho a mám toho plný zuby. Mám 
tu ve skladišti něco uschováno na horší časy, naložíme to a zmizíme co nejrychleji.“  
 
Roger si v duchu to MY přeložil jako JÁ.  
„Zapomněl jsi na jedno. Spousta lidí si domyslela, kam letím a také proč. Většinu se mi povedlo 
setřást, ale támhle na orbitě čekají dvě lodě a sledují každý pohyb tady dole. Jedna je vrak, ale ta 
druhá je supermoderní Hurican, té se nezbavíme jen tak lehce.“  
 
„Nejspíš máš pravdu,“ připustil Morgan a sklonil zbraň.  
Rogerovi bleskla malá jiskřička naděje: „Co kdybych tedy předstíral, že to co tu máš, jak říkáš, 
uskladněno, začínám nakládat. Hezky bych to těm nahoře vystrčil na plochu. Už teď jsou samou 
nedočkavostí celí bez sebe. Když to uvidí, zapomenou na opatrnost a přistanou a my zatím….“  
Morgan nad tím uvažoval jen malou chvíli, ale pak kývl: „Dobrá, jdeme na to, ale jestli si myslíš, že 
mě podrazíš, tak…..“  
 
Sjeli dolů a vydali se k hangáru. Morgan vyťukal kód, dveře se otevřely a uvnitř bylo plno beden. 
Naložili je na vozík a Roger s ním zajel ke člunu. Když to opakoval již potřetí, ti nahoře to opravdu 
nevydrželi a začali se snášet na přistávací plochu jako krkavci na mršinu. Vůbec se nezdržovali 
obhlídkou situace, vidina bohatství je zcela oslepila a ztratili veškerou soudnost. Byli přesvědčeni, 
že tentokrát jim již Roger neuklouzne. Byla chyba, že ho po tolika zkušenostech stále ještě 
považovali za pitomce.  
 
Zfetovaný Joe vylítl ven, ječel: „ Vylez ven ty skrčku, máš to marný!“ a poskakoval jako posedlý.  
 Waldron a bývalý policista se nahrnuli k první bendě, která jim přišla pod ruku, odklopili víko a 
omámeně se dívaly na zlatý obsah.  Roger to vše pozoroval z poza dveří hangáru. Zdálo se mu, že 
následující děj se udál v jediném okamžiku. Santani spatřil lesk zlata a jedním plynulým pohybem 
hmátl po zbrani. Holohlavec jeho pohyb sice koutkem oka zahlédl, ale neměl šanci. Jeho i 
Waldrona vzápětí pohltila ohnivá koule. Morgan vykukující za Rogerem nadšeně chrochtal.  Práskl 
další výstřel. Joe se otočil vypoulil oči a sesul se k zemi.  
 
„Teď jsem na řadě já,“ myslel si Roger.  
Měl pravdu, obrovitá pěst podobná kladivu dopadla na Rogerovu hlavu a jeho vědomí zahalila 
milosrdná mlha. Když se probral, uslyšel zvuk vozíku.  Pracně otevřel oči a divil se, že není v 
pekle.  
 
Morgan navážel obsah hangáru do Waldronovy jachty. Právě když Roger otevřel oči, skládal robot 
další várku.  Roger se převalil a podíval se do útrob skladu. Byl už téměř prázdný, což znamenalo, 
že loď už je naložena do posledního místečka a Roger si uvědomil, co to Morgan provádí za 
šílenost. Hurikán byla luxusní jachta stavěná na rychlost, ale ne na to aby vozila nálad a už vůbec 
ne v takovém množství.  
 
 Znamenalo to, že se při takovém přetížení enormně mění letové vlastnosti lodi. Řízení takové lodi 
se podobá zápasu s raněným obrem zmítajícím se v předsmrtelné křeči.  
 
Roger byl svázán. Už bych si na to nejspíš měl zvykat, myslel si. Překulil se a znova a tak se dostal 



postupně ke své Modré Sáře a o ostrý výběžek schůdků začal rozdírat svá pouta. Byl to naštěstí jen 
slabý provázek a tak po chvilce byl volný. Morgan mezitím už vstoupil dovnitř a uzavřel vchod. 
Roger se také dovlekl do své řídící kabiny. Rádio stále ještě řvalo na plný výkon a nějaká zpěvačka 
zpívala cosi o lásce žhavé jako protohvězda.  
 
S netrpělivým zavrčením cvrnknul do vypínače a jekot ztichl. Spustil obraz vnější kamery právě 
včas, aby viděl, jak Morgan s jachtou prudce stoupá a překračuje hranici stratosféry. V té chvíli 
sebou loď podivně smýkla, jakoby dostala záchvat padoucnice a její dráha se zlomila. Morgan měl 
zapnutou automatiku a než převzal řízení, ztratil drahocenné vteřiny.  
 
Loď prudce uhnula ze své dráhy a v zápětí se změnila v jasný záblesk.  
Roger pozoroval zánik lodi bez sebemenší lítosti, napadlo ho jen to, že během příštích let budou na 
tuto planetu dopadat malé kousky strusky s vysokým obsahem zlata.  
 
Zvenčí se ozvalo naléhavé pípnutí. Roger  se lekl  až nadskočil. Pak vykoukl a viděl, že u vchodu 
stojí skormně nálkladní robot vedle vozíčku plného beden. Když Roger pomyslel na obsah, nálada 
se mu podstatně zlepšila. Její hladina nepoklesla ani při myšlence na procenta, která slíbil 
Collinovy.  
 
Už se viděl na velíně kosmodromu na Edenu XII.  
„ A už nikdy jinak!“ slíbil si nahlas.  
Za zády se mu sama od sebe spustila hudba. Carlo Shinen hrál svoje fantastický sólo, které ovšem 
bylo přerušeno dívkou oděnou toliko do mikroskopických plavek, která hlaholila : „Lidičky v 
celým tohle vesmíru, jedině teka je to správný pití pro vás. Bez ní se prostě nedá žít!“  
 
„Všechno je zas v normálu,“ konstatoval Roger v duchu, nahlas řekl: „Prdlajs!“, ale neznělo to 
naštvaně.  
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Roger seděl v řídící věži kosmodromu na Edenu XII. Jeho nohy čněly vysoko nad terminálem a 
místností se rozléhal na plné pecky puštěný živák od skupiny Pavouci z Alienu, které doprovázel 
Roger neuvěřitelně falešným pískáním, které by utrhlo uši i Ušounům z Planety Tupus, kteří jak je 
všeobecně známo, nemají hudební sluch a slovo hudba v jejich řeči ani neexistuje. Nejbližší 
synonymum je hulákání.  
 

 
Na obrazovku se pokusil vniknout mladík s 
bradou ambiciózně vytrčenou, ale sotva 
zaregistroval blízkost Rogerových ponožek, 
ucpal si nos a dal se na kvapný ústup. Po tomto 
krátkém intermezzu již pokračoval koncert bez 
přerušení.  
 
Roger  byl na Edenu XII již třetí týden, poté co 
se vrátil z Liberty, kde měl krátký rozhovor s 
Collinsem, který byl ihned poté  převezen do 
nemocnice na jednotku intenzivní péče. Pan 
advokát byl v komatu od chvíle, kdy zjistil, že 
jeho podíl nedělá ani setinu toho, co do 
podniku investoval.  

 
 Na Edenu byl Roger přivítán s velkou slávou.  Nemusel by teď vlastně dělat, ale měl pocit, že by 
to vůči šéfovi, který se k němu tak skvěle zachoval, nebylo správné.  
 
Hodně času teď věnoval vzpomínám na vše co prožil, ale myslel i na dívku, která v jistém slova 
smyslu byla oním příslovečným kamínkem, který dává do pohybu lavinu. Jako odpověď na jeho 
myšlenky zapípal řídící pult. Roger sundal  nohy z terminálu, nacpal je do holinek a  vyšel ven. 
Zatímco dříve tuhl část práce děla nerad,  teď se tím bavil.  
 
Na plochu přistávala štíhlá stříbřitá jehle podobná jachta. Když k ní Roger docházel, zrovna se 
otevírala dvířka.  
 Na postavu, která se objevila ve vstupním otvoru, zůstal Roger civět jako zjevení, úspěšně při to 
imitujíc kapra na suchu.  
 
 Byla to právě ta dívka, na kterou před chvíli myslel.  
Zcupitala dolů na svých jehlových kramflících a zašvitořila: „ Ty jsi určitě ten hrdinný Roger 
Taylor, který se mě tehdy ujal a přemohl toho hrozného piráta Morgana!“  
 



Roger se nevzmohl na odpověď. Ostatně to ani nebylo možné, protože mluvila dál bez známky 
toho, že by se potřebovala nadechnout a při mluvení si stačila sama.  
 
„ Jsi slaďoučký hodný chlapeček. Určitě tě to mé léčení stálo děsnou fůru peněz, ale neboj, můj 
papá  má dost. Kde mám asi šekovku?“  
Hrabala se v kabelce se zájem archeologa naleznuvšího Pyramův poklad, zatímco Roger měl pocit, 
že se před ním roztrhla přehrada a on plave v proudu slov.  
 
 To už dívka doprovázejíc to neustále novým přívalem slov, odněkud ze své tašky vylovila tužku a 
blok. Zamávala řasami a zeptala se: „Tak kolik ti dlužím cukrouši?“  
„Už ani nevím,“ odpověděl začarován tou ztrátou iluzí a odcházel.  
„ Tak si to spočítej a večer mi to řekneš. Zastavím se tady pro tebe a půjdeme někam pařit jo?!“ 
volala za ním.  
 
Zasedl posléze do křesla na věži a začalo se mu stýskat po vesmírných chobotnicích, i po tom 
prevítovi Waldronovi.  
Večer má volno, tak si zaletí do baru U posledního hvězdnanu, pořádně to tam roztočí a ta holka ať 
jde k čertu…. a …. anebo vlastně ne!  
 
V hlavě se mu zrodil nový plán.Večer už čekal venku před kosmodromem přešlapoval v gala 
oblečku.  
Když ho dívka uviděla, nadšeně afektovaně spráskla ruce : „Ty můj broučku, ty už jsi se nemohl 
dočkat co?“  
„Hmm…“ Roger na to neutrálně.  
„ A kam poletíme?“  
„Někam kde jsi nejspíš jaktěživa nebyla,“ zapředl sarkasticky, lusknutím přivolal vozidlo a sotva 
nasedla, přidal na rychlosti, podoben v pološeru malému rudému ďáblíkovi.  
 
Zastavil až před Modrou Sárou. Vykrouhnul efektní oblouk, pak prudce zabrzdil a gentlmensky 
oběhl vozidlo, aby jí otevřel dveře.  
„Co je to?“ zeptala se nedůvěřivě a ukazovala prstíkem na jeho nepříliš vzhlednou loď.  
„ To je moje loď, tam to všechno začalo. Jistě jste zvědavá, jak to vypadá uvnitř lodi, kterou 
navštívil ten hrůzný kruťák Morgan!“  
 
Vešli dovnitř a Roger hned začal pracovat na svém plánu. Nalil dívce pořádnou porci Galaktického 
oka, které ona do sebe hodila naráz a začala pobíhat po lodi sem a tam, neustále mluvila a na něco 
se ptala. Roger trpělivě odpovídal a naléval další a další sklenky. Věděl, že Galaktické oko má 
všechny vlastnosti kovadliny dopadnuvší na konzumentovu hlavu. Když situace dozrála, lehce 
nadhodil : „Tak co ten šek?“  
 
Dívka mírně vrávorala, ale bez váhání sáhla do tašky. Většina věcí sice vypadla na zem, ale 
nakonec našla šekovku a podpírána Rogerem načmárala na příslušné místo svůj podpis a přidala 
otisk palce.  
Krátce na to zvadla úplně a začala hlasitě chrápat.  
 
 Roger ji naložil a odvezl do hotelu, kde ji předal personálu. Na cestě zpět si velmi zálibně 
prohlížel podepsaný šek, který neměl vyplněnou částku.  
 



 Ráno si objednal videohovor a otcem dívky. Když mu vylíčil situaci, bylo na druhém konci 
dlouhé a hluboké ticho. Pak se ozval přiškrcený hlas. „Kdybych na to pustil své právníky, nejspíš 
by jsme dokázali přesvědčit banku, že šek byl podepsán ve stavu nepříčetnosti, ale na kolik si ten 
papír ceníte pane Taylor?“  
 
„Pro začátek bych se spokojil s tím, že jí odsunete někam hodně daleko odmne, ale hlavně by jste 
jí měl  lépe hlídat, aby se takhle sama nepotulovala světem a nepodepisovala šeky.“  
„Buďte ujištěn, že okamžitě pro ní posílám svoje lidí, kteří se o ní postarají a zaručuji vám, že ji už 
neuvidíte .“  
 
 Roger mu před obrazovkou papír roztrhal, vstal a odešel, pískaje si cestou nový hit Carla Shinena  
Má duše je smutná jako temný vesmír…    
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