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I. Au, moje ruka! 
 

Bylo to jednoho slunečného dne, kdy se zničehonic na světle modrém nebi 

křižovaném stovkami aeromobilů a aerobusů objevily tmavé mraky. Množství 

robotů běžících po pevné zemi pohltil stín nachových oblaků.  

„Je to Ionas Swenthal! Vyhrál Ionas! Ionas je novým šampionem!“ ozývalo se 

ulicemi. Téměř každý v ten den sledoval finále robošampionátu. Neuvěřitelně 

náročný a složitý turnaj mohl vyhrát jen výjimečný programer. Ionas dokázal, 

že jím je. Stál na stupni nejvyšším – na balkónu v průhledu sochy mohutného 

robota. Ze sochy o výšce desetipatrové budovy byl výhled na obrovský 

stadion. V očích mu ještě jiskřila dychtivost. Srdce do žil vhánělo litry krve. 

Nemohl skoro mluvit. V posledních okamžicích boje si totiž sejmul 

komunikátor a povely křičel  

z plných plic.  

„Zdržoval myšlenkové pochody a poloautomatické reakce robota,“ pomyslel 

si potom, co zhodnotil své poslední kroky v boji. Zrychleně dýchal a sledoval 

tu masu lidí, jak skanduje jeho jméno. „Teď, teď tu jsem. Jsem nejlepší. Ale co 

dál?“ stačil si ještě uvědomit, než spustily heligony po stadionu. 

„Vítězem robošampionátu a novým vládním inovátorem se stává Ionas 

Swenthal!“ Ionas si užíval nekonečného potlesku. Orionův klan jásal a aréna 

duněla pod nárazy roztančených oslav.  

Děj se přesunul před brány stadionu, kde se Ionas loučil se svými příznivci. V 

davu stál nehnutě vyleštěný černý mechanický robot o velikosti těžebního 

stroje. Ionas oblékl nové ultralehké sako z kompozitového vlákna a rozdával 

elektronické podpisy všemi směry. Napil se z lahve připravené na stupátku 

robota. Vyšplhal se až do řídicí kabiny a zamával přátelům z klanu. Nastupoval 

na důležitou funkci, neodkladně. 
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„Budou mi chybět, ale snad je ještě uvidím,“ blesklo mu hlavou. Ještě se 

zastavil, aby pohleděl do očí Katariny, kterou měl ze všech nejraději. V té 

chvíli se mu udělalo špatně. Zamžilo se mu před očima. Slézal rychle dolů, ale 

v polovině schodů ho končetiny přestaly poslouchat. Spadl na tvrdý beton a 

ztratil vědomí. Okamžitě přiběhl robot medik. Rozhoukaly se sirény, nastal 

poplach a chaos. 

„Ty povstalecký bastardi! Někde tu musejí být. Najděte ty teroristy a chyťte 

je!“ křičeli členové Orionova klanu. Všude se hemžili roboti z robopolicie. 

Ionasovi se zastavilo srdce. Medik na dlaních vysunul defibrilační elektrody a 

začal s resuscitací. Ionasovy oči se zakalily černou přepážkou. Elektrické 

impulzy daly život titěrným nanorobotům, kteří dokonali dílo zkázy.  

„To nééé!“ výkřik Katariny přehlušil i zvuk sirén.  

V ten samý den se dovršilo 40 týdnů od početí malého Matiase Karingena, 

jehož prenatální vývoj provázelo mnoho komplikací. Nevzdal se a s pomocí 

zásahů lékařů se povedlo vše napravit. Narodil se 24. 8. 2371. Všechny 

přihlížející zaujaly Matovy hnědé oči, jako by odrážely světlo dopadající na 

úrodnou zemskou půdu. Vážil necelé tři kilogramy, což bylo vzhledem 

k výživové péči, jaké se mu dostávalo, poměrně málo. 

„Co nedohnal na váze, dožene ve skutcích!“ předpovídali doktoři. Mat měl 

krásných 51 cm porodní délky a nadprůměrných 40 cm obvodu hlavy. Velké 

hlavě vévodily malé jemné hnědé vlásky, které podtrhovaly výraznost jeho 

očí.  

Matův poporodní vývoj byl lemován četnými problémy. Byl nucen 

v nemocnici trávit i dlouhé měsíce. Dokázal vždy odhodlaně bojovat. 

Nemocnice se tak stala Matovým druhým domovem. Pro jeho hnědé oči ho 

znali téměř všichni lékaři. Říkali mu EB „íbí“, což ve zkratce znamenalo earth 

born – zrozen ze země. Oči stále vykreslovaly tu nejúrodnější půdu světa, 
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které již na celé planetě nezbylo mnoho. Jeho rodiče to měli do nemocnice 

daleko. Bydleli v odlehlé oblasti Středohoří Evropského kontinentu. Dojížděli 

ovšem se vší poctivostí, neboť Mat byl jejich jediné dítě.  

Otec Mata Erik pracoval jako technik v geotermální elektrárně, která 

produkovala energii i pro část krajského města. Nebyl velkého vzrůstu a 

tmavé kaštanové vlasy mu vždy lehce padaly do hnědých očí, podobných jako 

měl Mat, nicméně lemovaných drobnými vráskami. Matce Mata Terry vůbec 

nevadilo, že její manžel není čahoun. Byla asi o půl hlavy menší, což doháněla 

vždy sladěnými lodičkami, na které nedala dopustit. Sama měla velmi dobrý 

vkus, který si vypracovala v nedalekém obchodě s oblečením. Tam Matovi a 

jeho otci vybírala ty nejhezčí kusy. Jako brunetka s hnědozelenýma očima se 

ráda oblékala do zelených a tyrkysových šatů s černými krajkami. Erik a Terry 

svému zaměstnání věnovali často mnoho hodin přes čas. Na jejich syna jim 

pak příliš času nezbývalo. Po příchodu z práce se spíše zabývali běžnými 

domácími pracemi a relaxaci u vizualizovaných televizních kanálů. Mat byl 

jiný. Již od mala to byl zvídavý špunt. 

Karingenovi bydleli na kraji menšího města Krastanu v dvoupatrovém 

rodinném domku, který tu stál již dlouhá léta. Omítka z jedné stěny postupně 

opadala, až vykukující cihly tvořily obrazec dvakrát přeškrtnutého O. Mat tak 

vždy poznal, který dům je ten jejich. Jeho rodiče stav omítky nikdy příliš 

netrápil, Erik vždy jen smetl opadaný nepořádek na zahradě, když sekal trávu. 

Ve vizualizovaných televizích kanálech běžely desítky let staré programy a 

městečko jakoby žilo v bezproblémové apatii z dob přelomu tisíciletí. Velmi 

poklidný život na okraji maloměsta. Podobný scénář se odehrával v každém 

domě kolem. 

Mat kvůli svým nemocem trávil většinu času v horním patře rodinného 

domku. Pokojík měl vybaven po klukovsku. Strop zdobily nejrůznější planety a 
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stěny ožívaly pod plakáty slavných robotů. Obrovští roboti Mata nadchli 

nejvíc, proto všechnu svou volnou chvíli věnoval čtení ilustrovaných knížek a 

naučných knih o robovědě. Tam, kde ostatní s vědomostmi pokulhávali, Mat 

přidal.  

Ovšem nebýt domácího robota H-65, patrně by se nikdy nestal tolik prakticky 

nadaným a zkušeným v této disciplíně. H-65, domácky Henry, byl osobní 

robot. Takového mělo každé školou povinné dítě. Ve své vlastní podstatě to 

byl robot typu humanoid se zesílenými emotivními a pečovatelskými 

funkcemi na úkor těch bojových. Číslo 65 značilo vývojovou dějovou řadu, jež 

odpovídala jeho schopnostem a vybavení. Henry, jakožto humanoid, vypadal 

úplně jako člověk. Ale pod silikonovou vrstvou se skrývala spousta kovových 

součástek, energočlánky a řídící jednotka. Henry vždy věděl jak Mata 

rozesmát, když mu bylo nejhůř. Znamenal pro něj víc než jeho vlastní rodiče.  

Matovi byly čtyři roky. Prodělával těžký laryngitický záchvat, rodiče již spali a 

Mat se s dušností v noci vzbudil ze spaní. Henry seděl v blízké pohovce a 

sledoval ho. 

Pohladil Mata a řekl: „Počkej, něco ti ukážu. Zavři oči, Mate!“ a ten ho 

uposlechl. V místnosti se rozlehl ptačí zpěv, a jakmile Mat oči otevřel, nad 

Henryho rukou kroužila dvojice malých modrých průhledných ptáčků. 

Přelétali, pošťuchovali se a vymýšleli kdejaké finty jak toho druhého překvapit 

a vylekat. Mat se usmíval. Sledoval ptáčky tak dlouho, až hluboce usnul. 

Henryho promítání tím ale neskončilo, rozlétané ptáky rozehnala salva 

z plazmových zbraní a před spícího Mata se vřítili dva bojující roboti. Jeden 

byl velmi agilní, konstrukcí podobný Henrymu. Druhý byl zavalitá hromada 

železa. Oba měli kolem sebe jakýsi energetický štít chránící je před zásahy 

protivníka. Hromotluk si se střelami toho druhého nedělal příliš vrásky a sázel 

spíše na salvu ze svého plazmového kanónu. Ten menší uhýbal mocným 
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výbojům a mezitím oslaboval obranu protivníka ustavičnou palbou 

z mechanické zbraně. Velikánovy štíty pomalu slábly. Nemohl malého 

provokatéra vůbec zasáhnout. Zbylo mu pouze poslední dobytí štítu, když se 

zachmuřeně zadíval k zemi. Henry v tu chvíli zašeptal pár slovních spojení. 

Mat ještě tišeji sousloví zopakoval. Velký robot vypálil plazmový výboj. 

Přečetl úhybný manévr protivníka a vyslal náboj druhý, větší a rychlejší. V tu 

samou chvíli se hromotluk roztočil a při poslední otočce vystřelil svoji pěst. 

Vstříc soupeři oslabeného zásahem z druhého výboje. Rychlost byla 

ohromující a štíty poškozené. Pěst zasáhla robota do oblasti krčních spojů, 

kde mu přerušila energetický tok k řídící jednotce. Velikán vyskočil do výšin a 

pro jistotu ještě druhou paží již mdlé robotické tělo rozdrtil na několik kusů. 

Vizualizace skončila a Henry spokojeně dlaň uzavřel. Mohl se dál opřít do 

pohovky a sledovat Mata, jak s lehkým úsměvem podřimuje ve své postýlce.  

Henry započal Matovu odbornou výuku již od jeho druhého roku. Když mu 

byly tři roky, sestavil tatínkovi za asistence Henryho robobudík. Ve čtyřech 

letech, si troufl na robotického psa. Henry mu pomohl naprogramovat 

nadšení pro aport a hru s míčkem. Matův vývoj byl urychlen i zručnou 

vizualizační výukovou technikou Henryho. Učil ho jak všeobecným naukám, 

tak především robotechnice. Robopes tatínkovi nosil noviny a mamince 

pomáhal uklízet. Erik a Terry byli nadšeni a plně Henryho v jeho výuce 

podporovali. Nikdy se ale do výuky nezapojili a věnovali se práci a péči o dům. 

Tam, kam Mata jednou za čas doprovázeli, byl nedaleký kostel zasvěcený 

Eschatovi, svatému Mesiášovi z apokalyptických spisů, který, jak všichni věřili, 

rozhodoval o osudu všech v posledních otázkách světa. 

„Moudré si ho udržet na své straně,“ říkala vždy Terry. 

Když bylo Matovi sedm let, Henry se osmělil rodiče požádat o svolení vzít ho 

na regionální robošampionát. 
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„Je to bezpečné?“ zeptala se Terry. 

„Ano paní, diváci jsou bezpečně kryti dvěma silovými poli, přes která se nic 

nedostane. Jedno se vytváří kolem arény bojujících robotů a druhé je pevně 

ukotvené ve stadionu,“ odvětil Henry pohotově. 

„A nemyslíš si, že to je pro jednoho kluka moc násilí?“ přidal se s otázkou Erik. 

„Pane, útoční mechboti či aniboti nebojují do svého zničení a po zápase jsou 

vždy ihned opraveni. Stadion je za tímto účelem plně vybaven. Budeme se 

s Matem zaměřovat především na konstrukční problematiku jednotlivých 

pohybů a obranných manévrů robotů,“ odvětil opět s naprostým klidem. „A 

především Mat má vše o roboturnajích nastudováno z knih, ten kluk bude 

učit mne,“ dodal s úsměvem Henry. 

V tu chvíli se do místnosti vřítil malý Mat s kopiemi robotů v ruce a začal 

tatínkovi ukazovat steampunk robota SP-119 přezdívaného Hvězdonoš. 

„Tati, tati, jakých vylepšení se asi dočká Hvězdonoš?“ 

„No víš, synku, to se určitě dozvíš na šampionátu, nechci tě připravit o to 

překvapení,“ odpověděl Erik a pokradmu kývl na Henryho.   

 V noci Mat nemohl dospat a v duchu si přemítal o vlastnostech Hvězdonoše a 

dalších robotů. Když už se mu zavíraly oči, že by se ani zrnko mezi víčka 

nevešlo, tiše do místnosti vstoupil Henry. V rukou držel výukové brýle a 

sluchátka, která již notně oddychujícímu Matovi nasadil na hlavu. Mat se 

příliš nevyspal a hlava ho ráno třeštila, jako kdyby jí měl celou noc zavěšenou 

ve zvonici. To mu ale na nadšení vůbec neubralo. Bleskurychle se vrhl na 

snídani, kterou mu připravil Henry. 

„Henry, a co to vůbec je za koktejl?“ růžový koktejl většinou k snídani 

nemíval. 

„Diagnostikoval jsem ti nevyspalost, tento nápoj ti dodá energii a regeneruje 

tvé smysly, aby sis dnešek mohl nerušeně užít,“ dodal Henry, který mezitím 

vyskládával špinavé nádobí do myčky. 
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„Boha jeho, co tu vyvádíte takhle po ránu?“ ozvalo se z chodby Erikovým 

hlasem. 

„Pane, máme tu regenerační snídani, zacvičíme si a vyrazíme na šampionát. 

Je dobré tam být dřív, nebudeme se muset tlačit u vchodu a Mat se v bezpečí 

dostane k sedačkám. Znáte klienty bioelektrárny, nemohou se této akce 

dočkat. Vyřítí se v jeden čas a pak nastane u vchodu děsný chaos,“ odpověděl 

Henry. 

Erik spokojeně pokýval hlavou a vrátil se do své ložnice. 

„Tak Mate, dopij drink, zacvičíme si a zbytek snídaně si dojíš za cesty na 

šampionát, už nemáme příliš mnoho času!“ popohnal Henry Mata, který 

urychleně dopil růžový koktejl a odběhl se obléknout do sportovního 

oblečení. 

Po rozcvičce se šli Mat s Henrym převléknout do šampionského oblečení. Tým 

Herkulova klanu, který vyvinul Hvězdonoše, měl ve znaku žlutou barvu. Tudíž 

Henry zvolil na šampionát žluté sako, které doplnil černou kravatou a černými 

kalhotami. Mat si oblékl žlutou pletenou vestičku přes tmavě šedou košili a 

k tomu vybral tmavě šedé kalhoty. Když spolu vyrazili, před domem si plácli a 

nasadili černé sluneční brýle. Nastoupili do modrého aerobusu č. 159. 

Zastavoval v menších městech, aby svezl lidi do krajského města Jeravanu. 

Jeravan Mat znal především díky svým častým návštěvám lékařů. Aerobus byl 

klasicky nacpaný humanoidy a lidmi cestujícími za prací do velkých podniků. 

Hned za řidičem seděla krásně zeleno-bíle oděná holčička se svým 

doprovodem. Zdálo se, že mají namířeno za stejným účelem. Robověda bylo 

nejdůležitějším předmětem na každé škole, měla vždy absolutní přednost.  

Mat se nahnul k Henrymu a zašeptal: „Henry, komu by mohla fandit ta holka 

vpředu v zelenobílých šatech?“  

Henry se chvíli zamyslel a povídá: „Mate, to by mohl být Orionův klan, který 

sází na agilitu zvířecích anibotů.“  
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„Máš pravdu!“ přitakal mu Mat a v očích jakoby listoval encyklopedií anibotů. 

„S čím by ale tento klan mohl nyní přijít? Co asi vylepší? Kterého anibota 

přestaví a pokusí se s ním překvapit na šampionátu?“ mumlal si Mat v duchu 

a nepřítomně kýval hlavou ze strany na stranu. „Mám to!“ vykřikl a všichni 

v aerobusu na něj upřeli svůj zrak. Ohlédla se i sedmiletá holčička vpředu a 

Mat ji poprvé spatřil. Jemné tvářičce lemované hnědými vlasy dominovaly 

zelenkavě šedé krásné oči. Usmála se, otočila ke svému doprovázejícímu 

humanoidovi a obě se tiše zahihňaly. Mat ještě chvíli tím směrem zíral a 

probralo ho až hlasité zatroubení a prudké dobrždění aerobusu. Málem 

smetli zničehonic zastavující aeromobil. Pak se pustil s Henrym do horlivé 

debaty nad inovacemi anibotů. Ani nezaregistroval, že se na něj ta malá 

mladá vpředu sedící kráska ještě párkrát pokradmu podívala.  

„Jeravanská aréna regionálního šampionátu,“ zamručelo z mikrofonů 

aerobusu. Dívka ihned vystoupila i se svojí ochránkyní, kdežto Mat mezitím 

něco emotivně vysvětloval Henrymu. V tom se zakoukal okénkem do obzoru 

za Henrym a spatřil tam Regionální jeravanskou arénu. Mohutná budova se 

tyčila nad všemi okolo a její železobetonová konstrukce ve tvaru mytické lodi 

dodávala impozantnosti celému okresu. Tento sklem zastřešený gigant 

dokázal pojmout až 80 000 lidí a byl jednoznačnou jeravanskou chloubou.  

„Henry, honem ven, vystupujeme!“ vykřikl Mat, vyskočil a řítil se ke dveřím. 

Ty se začaly zavírat. Mat skokem stihl mezi dvě zavírající se poloviny strčit 

svoji ruku. Dveře se o ni zarazily. Mat bolest nevnímal a jen se usmál. Henry 

přiběhl, zvedl ho a oba vyskočili ven. Posadil si Mata před sebe a 

diagnostikoval lehké pohmoždění pravé horní končetiny. 

„To bude naštěstí jen pěkná modřina, do dalšího robošampionátu po ní 

nebude ani vidu,“ prohlásil Henry a s usmívajícím Matem vyrazili vstříc 

stadionu. Mat se rozhlédl, ale v okolí spatřil jen několik přitloustlých 

zanedbaných jedinců, kteří nedokázali dočkat začátku. Mladou zelenookou 
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krásku ale již nikde neviděl. Ti prapodivní lidé okolo k ní měli opravdu hodně 

daleko.  

Vchod do arény lemovaly zástupy androidů s vlčími aniboty. To pro případ, že 

by se šampionát vymkl kontrole a došlo k potyčce buď mezi diváky, nebo 

mezi soupeřícími týmy. Aniboti měli u vchodu ještě další funkce, a to 

rozpoznání chorob, chemikálií a energetických výbojů. Dokázali ucítit i na 

velkou vzdálenost jak zrnka střelného prachu, tak chemické směsi, či hmotu 

z energočlánků, určených k dobíjení střelných zbraní. Zařadili se do jedné 

z menších front a čekali na vstupní kontrolu. V tu chvíli jeden z obřích anibotů 

vyběhl k velkému muži v kápi. Cizinec ho spatřil a hbitě se vyhnul vlčímu 

výpadu. Při tomto manévru se z hnědých rukávů vyhrnuly obří mechanické 

ruce. Ještě v letu chytly anibota za silikonovou kůži a vyhodily do výšky tří 

metrů. Cizinec se rychle odrazil od země, kdy jedním silným a trefným 

úderem srazil anibota k zemi. Ostatní strážci i s aniboty se rozeběhli 

tajemnému muži vstříc. Ten odhodil kápi a zpod ní se zjevila mohutná kovová 

konstrukce tmavě žluté barvy. Dominoval jí žlutočerný erb. Mechanické ruce 

byly velké jak ramena od bagrů. Robotické nohy se podobaly stojným 

podpěrám mnohametrových jeřábů. A uvnitř kovové konstrukce bylo vidět 

statného muže, který tohoto velikána ovládal. Mat ihned poznal soutěžícího 

v mechbotovi M-93 – jednoho z týmů Herkulova klanu. Mechboti byli jediní 

roboti, které při šampionátu přímo řídil člověk. Platilo, čím větší robot, tím 

statnější a odolnější je třeba jedinec. Přiběhnuvší androidi tasili laserové 

pušky a namířili je na M-93. Řidič mezitím stačil aktivovat silové štíty a tasil do 

levé ruky plazmový kanón a do pravé rotační kulomet. 

„Pánové, nepřišel jsem sem na trénink, ale na šampionát!“ vykřikl svalovec 

hlubokým hlasem a sklopil zbraně k zemi. 

„Pane, soutěžící chodí zadním vchodem, to snad víte!“ 

„A kde má ta vaše kocábka zadní vlez?“  
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„Musíte se vydat na hlavní a potom doleva, podél arény až na konec a tam 

opět vlevo. Dále vás již budou navigovat šipky,“ vysvětlil mu android a zajistil 

laserovou zbraň. 

„Pardon tedy a omlouvám se za toho anibota, reflex je reflex a on neměl 

aktivní štít,“ ušklíbl se a minul ležícího vlka.  Dva androidi poškozeného 

strážce odtáhli do útrob stadionu a ostatní stanuli opět na svých pozicích při 

vchodu. 

Mat se otočil na Henryho a jedním jasným slovem to shrnul: „Wow, tohle 

bude drsnej šampionát!“ Jak pravdivě ale promluvil, v tu chvíli ještě ani 

netušil. Šampionát mu v ten den doslova změnil život. 

Mat a Henry prošli kontrolou bez problémů.  

„Nejdříve si najdeme sedačky, abychom věděli kam se vracet, a pak se 

půjdeme rozhlédnout po stadionu, dobře Mate?“ nastínil další plán Henry.  

Jeho chráněnec jen přikývl a spolu zašli k malé vizualizaci celého stadionu. 

Henry natáhl ruku k ovládacímu vstupu a zasunul tam svůj ukazováček. Nad 

stadionem se objevila čísla jejich sedaček a pohled se z úplného vrchu přiblížil 

skrz střechu až k místům sezení. Potom se vizualizace změnila a Mat viděl 

sám sebe stojícího hned vedle Henryho. Obraz je následně provázel 

chodbami stadionu, aby přesně věděli jak se dostat ke svým sedačkám. Když 

je vedl spodní zadní chodbou od toalet k výtahům, vizualizace se v chodbě 

zachvěla a Mat jakoby v ní spatřil povědomého anibota. V tu chvíli se 

vizualizace rozzrnila úplně a vypnula. 

„Viděl jsi to?“ zeptal se Mat. 

„Zdá se, že došlo k nějaké poruše. Neboj, místa najdeme, cestu jsem si stihl 

stáhnout a nahrát do svého systému.“  

„Nemyslím tu poruchu, ale těsně před ní jsem zahlédl ve vizualizaci toho 

anibota, který zaútočil na M-93 před halou, viděl jsi ho?“ 

„Mate, nic takového jsem tam neviděl, to se ti muselo zdát,“ odpověděl mu 
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Henry, vytáhl svůj ukazováček z ovladače a ohlédl se na další čekající 

humanoidy v řadě. „Tato vizualizace nefunguje, přejděte si k jiné!“ prohlásil 

k frontě Henry, chytl Mata za ruku a vydali se pryč. 

„Fóry si z nás dělat nemusíte!“ zaslechl humanoida za sebou a za chodu se 

otočil. Vizualizace běžela a další v řadě mohl započít hledání svého místa 

k sezení. Henry raději zvolil trochu jinou cestu. Nechtěl riskovat jakékoliv 

problémy v podezřelé oblasti.  

Bylo brzy a chodby zely ještě prázdnotou. Zasedli na svá místa, aby vyzkoušeli 

viditelnost ze svých pozic. Seděli přímo uprostřed přídě mytické lodi. Před 

sebou měli průhledné skelné folie, tzv. memoratéry. Sloužily k zobrazení 

nahrávky zápasu v případě, kdy divák nechce či nemůže sledovat zápas na 

vlastní oči či přibližovačem. Výhodou tohoto zařízení byla možnost přehrát si 

jakoukoliv pasáž, přiblížit si soupeře a vidět veškeré detaily zápasu. Výborná 

pomůcka pro výuku a rozbor strategií. 

„Máme vynikající místa,“ pochválil Mat Henryho. 

Ten tušil, že mohl vybrat lepší, ale nebylo by to již v možnostech rodiny 

Karingenů.  

Do samotného začátku zbývala ještě hodina, a tak se Mat s Henrym vydali na 

malou prohlídku stadionu. 

„Projdeme se nanejvýš 30 minut, Mate, protože pak už v chodbách nebude 

k hnutí díky té spodině z Bioelektrárny,“ mrkl na Mata a vyrazili. Dostalo se 

jim nebývalého výhledu na Jeravan, přečetli si něco o historii a Henry Matovi 

koupil bramborové placky. Pak už zamířili ke svým místům. Ve spojovacích 

koridorech to začalo houstnout. 

„Uhni prcku!“ obořil se tělnatý zpocený pán na Mata, který mu podle jeho 

názoru bránil v cestě. 

„Uhni nám z cesty ty! Ty bezduchá nulo nebo z tebe nadělám potravu pro 
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aniboty!“ rozčílil se Henry. 

Tlouštík se po Henrym bez prodlení ohnal. Humanoid jeho pěst pohotově 

chytil a zmáčkl, až bylo slyšet praskání chrupavek. Agresor zaskučel a raději 

obloukem vyhnul. Henry s Matem pokračovali dál. Když dorazili na místa, byl 

již stadión zpola zaplněn.  

Seděli v sekci pro učně a školáky, kteří byli často doprovázeni humanoidy. 

Henry se usadil a na memoratéru před sebou zvolil sledovací mód. Pokračoval 

v personifikaci a bílé balkónové mantinely se změnily na vlajky v barvách 

Herkulova klanu. Pak se spolu zapovídali, až ztratili pojem o čase. Z diskuze je 

probrala trubka, jež ohlásila brzký začátek úvodní ceremonie. Mat si zvedl 

židli, aby lépe viděl přes mantinel. Přitáhl si k sobě přibližovač, což byla kabely 

a řetězem připevněná helma. Po nasazení a sklopení předního krytu zkrátila 

obrazovou ohniskovou vzdálenost na minimum a umožnila majitelům vidět 

souboj z mnohem bližšího pohledu. Henry přibližovač nepotřeboval, 

poněvadž měl tuto funkci integrovanou v rámci svých robotických smyslů. 

Mat se nedočkavě pohupoval na sedačce a těšil se na úvodní slavnost. Ta 

vždy spočívala v tanečním battlu. A už je to tady, tribunové silové štíty se s 

bzučením zaktivovaly a představení mohlo začít.  

Do arény nejprve nastoupil Tuaren – tanečník z klanu Orionu, doprovázený 

průvodem vlajkonošů zelenobílých barev. Ze stejného vchodu vyběhli aniboti 

v podobě jelenů. Jakmile proběhli kolem skupinky vlajkonošů, ti na ně 

naskočili a celým stadionem tak zavlály vlajky Orionova klanu. Každý z anibotů 

se zastavil v jiném koutě stadionu. Rozeběhli se proti sobě vypouštíce jedni 

v polovině bílou a druzí zelenou páru. Těsně před střetem se mohutně 

odrazili. Mat spatřil jen oslňující záblesk. Aniboti se transformovali a spojili 

v jednoho gigantického androida nesoucí stejné jméno jako jeho tanečník. 

Tuaren v rámci hrající hudby předvedl pár tanečních triků a tribuny se 



RobotiCS 

Tomáš Cícha 
 

14 | 
 

rozdunily pod synchronní taneční kreaci obřího androida. Představení bylo 

monstrózní. Tuaren po chvíli dotančil, ustoupil do svého kouta a vyčkal na 

hudbu a příchod druhého klanu. Tím byl klan Herkulův.  

Dveře se nestihly ani otevřít a již je na mohutném lvím anibotovi rozrazil 

tanečník Cyclops. Hned za ním se z toho samého vchodu vyřítila smečka tygrů 

s vlajkonoši na hřbetech. Objížděli arénu, kterou naplnily žluto-černé barvy. 

Při běhu se jim z vaků upevněných na sedlech začal sypat písek, nejprve 

v klasické žluté barvě a pak lávově černé. Nabírali rychlost a písek začal tvořit 

jakýsi ve vzduchu rotující kruh. Čím více ho přibývalo, tím méně bylo skrz 

žlutočernou formaci vidět. Cyclops se rozpřáhl a hodil doprostřed kovový 

předmět, který vytvořil silové pole v místech letu písku. Drobné částečky se 

zastavily a volně vznášely. Aniboti jeden po druhém naskákali dovnitř kruhu. 

Objevil se záblesk. Silové pole a zrnka písku se přeskupily směrem k obloze a 

pod střechou stadionu vytvořily kolo se znakem Herkulova klanu. Pod ním stál 

obří android a Cyclops již v rytmu hudby začal předvádět taneční triky. Tuaren 

chvíli povzbuzoval, dlouho ale nečekal a přidal se. Vlajkonoši se srotili kolem 

Tuarena a Cyclopse, kteří u kraje stadionu ukazovali, co umí. Uprostřed 

stadionu obří androidi roztáčeli souběžnou podívanou. Stadion se celý chvěl 

pod skoky a nárazy těchto velikánů. Diváci nadšením šíleli a obdivovali 

robotické taneční kreace jak kovových, tak živých představitelů. Mat si vše 

užíval a pohledem visel na pohybech obou tanečníků. Přišly mu dokonalé, 

podobné pohybům jejich mechanických loutek. Když oba klany dotančily, 

otočil se na Henryho a zeptal se: „Myslíš, že bych mohl někdy také tak tančit, 

Henry?“ 

„Nemyslím si, že by to bylo k něčemu dobré,“ 

Mat si ale již pouštěl reprodukci tanečních triků na memoratéru a na Henryho 

odpověď ani příliš nečekal.  
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Úvodní ceremoniál měli za sebou a nyní přicházelo na řadu představení 

soutěžících týmů jednotlivých klanů. V Jeravanu působily jen tři klany na 

regionální úrovni. Pod jejich zaštítěním se přihlásilo jedenáct týmů. A již 

nastupovaly a na ochozech byla moderátorem vyvolávána jejich jména. 

Nejdříve vcházel klan Orionův a za něj týmy: Duranův, Gargoylí letka, 

Jeravanští Druidi a Jelení Jezdci. Mat si mohl prohlédnout mohutné aniboty 

v podobě mnoha lesních zvířat, některé zhmotnělé silové iluze a pár 

androidů. Když procházeli kolem nich, zaslechl na dolních tribunách jemu 

známý hlas z aerobusu. Nasadil si přibližovač a chvíli pátral mezi jednotlivými 

kójemi, až ji našel. Zelenooká brunetka jásala a fandila svým právě 

procházejícím hrdinům. Se svým doprovodem házely dolů zelené a bílé 

okvětní lístky.  

Mat odvrátil zrak, poněvadž hned za nimi nastoupil Herkulův klan vedený 

týmem Kyklopů. Zde poprvé uviděl Hvězdonoše naživo. Steampunk robot 

mohutný jako dvoupatrová parní lokomotiva se blýskal zlatavou žlutí a hrdě 

dupal za svým programerem. Robota zdobila velká vyleštěná zlatá 

centurionská helma se žlutým chocholem. Ruce měl velké a silné jako 

tunelové razící stroje a mechanické nohy byly statné jako nosné sloupy 

elektrického vedení. Ze zad mu směrem vzhůru stoupala pára, což jasně 

určovalo steampunkovu typologii stavby robota. V ruce třímal obří ozdobný 

legionářský oštěp. Tělo měl vpředu chráněno silnou vrstvou plátové zbroje, 

která svým tvarem napodobovala starodávné gladiátory. Mat ihned vykřikl: 

„To je on, to je on, Hvězdonoš!“ V tu chvíli Hvězdonoš pokýval směrem 

k publiku. Mat zajásal, aby tak robotovi odpověděl. Hvězdonoše činil 

osobitým především jeho dlouhý tmavý modro-černý plášť s mnoha našitými 

kovovými zlatavě žlutými hvězdami.  

Henry se k Matovi naklonil a zašeptal: „Dobře si prohlédni všechny 

programery, oni jsou mozkem všech pohybů robota v poli. To oni programují 
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složité manévry, které pak přes komunikátor využívají pod různými hesly 

v boji. Jednou tam staneš ty.“ 

Za Hvězdonošem a dalšími z týmu Kyklopů následovaly týmy Mechers a 

Hardcore Punkers. Představili se další mohutní roboti ať již typu mechbot 

ovládané androidem či člověkem nebo obří steampunci. Jen poskrovnu se 

mezi nimi vyskytli lví aniboti. Mezi týmem Mechers Mat spatřil M-93 v již 

zdobené kápi – onoho provokatéra, který způsobil poprask před stadionem. 

Zakrátko odhodil svůj plášť s výjevy konce světa, zvedl mohutné ruce a 

ukazováčkem zamířil na tribuny. Fanoušci v žlutočerných kostýmech začali 

jásat. Obří mechbot velké ruce spojil do modlitebné pozice a vzpřímeně 

pochodoval dál. Mat přiblížil pohled až na jeho svalnatého řidiče držící 

v jedné ruce růženec. Posouval kuličku za kuličkou a něco při tom odříkával. 

Povolání řidiče mechbotů bylo velmi rizikové a nebylo výjimkou, že tito lidé 

v torzu poraženého robota zahynuli. Víra jim dodávala klidu. „Mate, jakých 

inovací se Hvězdonoš dočkal?“ obrátil se Henry. Mat se zamyslel a v duchu 

listoval knihami se zobrazením a popisem SP-119. Chopil se přibližovače a na 

Hvězdonoše se ještě jednou zahleděl.  

Otočil se na Henryho a spustil: „Titanová dvojitá kloubní spojení, vyztužený 

hydraulický hrudní pás, ruce vyrobené z tvrzeného modifikovatelného 

silikonu, karbonové pláty. Chtějí Hvězdonoše rozpohybovat, aby se střelám 

lépe vyhýbal. Možná pro něj jeho tým vyvinul i nějaké nové zbraně, které 

využijí jeho vyšší rychlosti.“ Henry byl ohromen, poněvadž vyjmenoval čtyři 

nejdůležitější modifikace, které na Hvězdonošovi byly patrné.  

Po Herkulově klanu vyrazili na obchůzku stadionem programeři a roboti z 

týmů Perseova klanu: Medúzy – krásné programerky a tým složený ze 

zástupců pouze něžného pohlaví, Robokeni, Vipeři a Sunetři. Tito hrdí 

modrobíle odění programeři ukázali odlišně koncipované mechboty, přičemž 
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jejich hlavním bojovým artiklem byl android. Roboty měli vyšperkované do 

detailů. Byly k vidění jak v obřích rozměrech, tak daleko menší ale očividně 

pohyblivější a pružnější. Jejich řady doplňovaly silové iluze a dva hadí aniboti. 

Představilo se všech jedenáct soupeřících týmů a byla vyhlášena rychlá 

přestávka, během níž došlo k úklidu a přípravě plochy. Regionální šampionát 

mohl tedy začít.  

Z hlasatelského zázemí se vzneslo křeslo moderátora akce, který doposud vše 

komentoval z tribun. Nastala doba vše sledovat přímo na místě, těsně nad 

silovým polem bojujících robotů. Přivítal všechny přítomné a představil 

rozhodčí dnešního dne: 2 androidy a hlavního rozhodčího Ronnyho Terella. 

Všechna tato zaměstnání byla dosti nebezpečná. Čas od času docházelo 

k proražení či výpadku silového pole, jež vymezovalo vnitřní kopulovitou 

arénu určenou k boji robotů – fighterů. A již byli vyhlašováni první dva 

vylosovaní: sedmnáctiletý Scott Johnson z týmu Kyklopů a šestnáctiletá Lena 

Skallová z týmu Medúz.  Mezitím co ve skupině robotů vcházeli branami vstříc 

aréně, moderátor všem opakoval pravidla: „Souboj trvá 30 minut. Bojovat 

smí vždy je dva roboti proti dvěma. Roboti začínají ve vypnutém a vybitém 

stavu se spuštěnými osobními silovými štíty. Útočnou energii pro zbraně musí 

nasbírat během souboje, pokud nechtějí přijít o tu ze štítů. Je povoleno mít až 

šest robotů v týmu. Zbylí čtyři čekají za silovým polem a nemohou nikterak 

zasahovat do souboje. Programerům je zakázáno mít jakékoliv elektronické 

vybavení než komunikátor, jímž roboty hlasově ovládají. Vyřazený robot se 

vždy neprodleně spojí se svým programerem. Ten zaktivuje robota medika, 

který vyřazeného  antigravituje a odsune mimo bojiště. Následně bude 

deportován do opravny. Na vyřazené roboty je zakázáno útočit. Nemohou se 

již vrátit zpět do boje. Hodnotí se nejprve počet vyřazených Fighterů a dále 

bojově kombinační styl a míra poškození.“ 
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Scott a Lena již byli na svých pozicích a náhodný los určil Leně vybrat prvního 

bojujícího Fightera z nastoupené skupiny. Ta zvolila rychlého anibota 

v podobě hada Sandry. Scott na to odpověděl vysláním mechbota MT-104 

Drtiče. Lena se chvíli zamyslela a vybrala nejnovějšího středně velkého 

androida A-203 Nenu, na což Scott reagoval zvoláním „Hvězdonoóóóš“ a ze 

dveří vyběhl dosud nenastoupený steampunk SP-119. To vyvolalo mohutný 

poprask v publiku. Diváci včetně Mata jásali a vítali Hvězdonoše hlasitým 

potleskem. Lena důrazně protestovala proti jeho nastoupení. Vysvětlili jí, že 

Scottův tým měl jasně viditelnou soupisku, kde SP-119 napsaný byl. Podle 

pravidel byl ovšem penalizován postihem započitatelným jen v případě 

rovnosti výsledků. Jeden z robotů tedy musel odběhnout, aby se počty opět 

srovnaly. Scott se omluvil za nesrovnalosti a ušklíbl se na Lenu. Oba pak 

vyjmenovali další roboty svého týmu a mohlo se přistoupit k souboji. Na velké 

výsledkové tabuli se začal odpočítávat start a kolem středové arény zjevovat 

mohutné průhledné kopulovité silové pole. Jásot diváků utichl. Všichni v 

duchu odpočítávali začátek souboje. Mat nervózně poklepával na tribunní 

opěrku a nemohl oči odtrhnout z Hvězdonoše. Jen Henry seděl spokojeně 

opřený do sedadla, kývaje nohou sem a tam. „5, 4, 3, 2, 1, začátek souboje!“ 

ozvalo se z hrdla moderátora přenesené do stadionových reprodoktorů.  

A na velké tabuli se již objevila první taktická slova programerů. Diváci mohli 

jasně sledovat jejich mnohdy šifrované pokyny. Křeslo Ronnyho Terella se 

vzneslo. Začal kontrolovat příkazy programerů a pohyby fighterů. Mohutní 

roboti se rozpohybovali a hadí anibot již začal útočit. Drtič se rozeběhl arénou 

mimo protivníkovy fightery a bylo jasné, že se snaží rychlost dobíjení zbraní 

ovlivnit zapnutím setrvačných energosběren. Hvězdonoš se anibotovi směle 

vyhnul a provokativně vysmál jeho útoku. Nena se usadila na okraj kopule a 

snažila se plně věnovat dobití energie zbraním. Scott si toho všiml. Seděla na 

jednom z mála míst, kam dopadaly sluneční paprsky. Uvědomil si, že by 
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mohla tuto energii využít pro rychlejší dobití. Jeho instrukce zněly jasně – 

Hvězdonoš se přesunul blíže k Neně a nechal hada zaútočit. Sandra se 

vymrštila, aby ho svými mechanickými kusadly zasáhla. Steampunk udělal 

kotoul pod Sandru a mohutně kopl svými robotickými nohami. Hada to 

odmrštilo až na Nenu. Oba roboti se chvíli vzpamatovávali z nárazu. Dobíjení 

bylo přerušeno a Hvězdonoš se připravil k dalšímu útoku. V mžiku se Sandra 

přitočila k Neně a předala jí část své energie. Nena tak dosáhla vyššího nabití 

energočlánku. Spustila mechanický rotační kulomet a začala nemilosrdně 

útočit na Drtiče. Scott zareagoval rychle. Drtič přešel do běhu v kotoulech, 

čímž znesnadnil Neně přesné zamíření. Dále se dobíjel. Občasné zásahy 

pokrývaly Drtičovy silové štíty. Hvězdonoš se otočil a Mat zahlédl, jak se mu 

ruka pokrývá mohutnou kovovou vrstvou. Činila z ní rypadlo, které ihned 

jedním pohybem vytrhlo kus zemitého podlaží arény. S otočkou jej vrhl po 

Sandře a Neně. Zasáhl především Nenu. Rozhodil ji tím a drobně poškodil. 

Mechanické kulky z Neniny zbraně se rozletěly do prostoru a zmizely až 

v silovém poli arény, mnohdy těsně před očima diváků.  Okamžitě se 

vzpamatovala, rozeběhla na Hvězdonoše a anibot ji v mžiku následoval. 

Hvězdonoš zdvihl ze země další kus podloží. To již Nena v pohybu poklekla a 

setrvačností klouzala arénou dál. Sandra se vymrštila a s obří pružností 

vyskočila těsně nad Nenou vstříc na protivníka. Hvězdonoš se snažil 

odpovědět mrštěním dalšího kusu zeminy, s čímž Lena počítala. Nena 

rychlostí blesku vstala a chytila Sandru. Využila pohybové energie k otočce, 

při níž se obě vyhnuly letící hroudě. Sandra se narovnala do bodcovitého 

tvaru. Nechala se Nenou s maximálním vypětím vrhnout na Hvězdonoše. 

Pokusil se o úhybný manévr, ale i přesto byl zasažen jako ostrým kopím do 

ramene. Sandra mu značně poškodila paži s rypadlem. Matovi se zarazil dech. 

Souboj nadšeně sledoval a v duchu přeříkával možnosti a schopnosti 

nastoupených robotů. Celá situace nahrávala již notně nabitému mechovi 

MT-104. Tasil plazmovou brokovnici a vypálil po klečící Neně. Obratně se 
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střele vyhnula. Ve skoku dobila rotační kulomet a začala po Drtičovi pálit. 

Zásahy jej drobně rozhazovaly z koncentrace. Ne a ne ji zasáhnout. Jeho 

programer měl jiné starosti. Musel se více věnovat obranným manévrům 

poškozeného Hvěznodoše proti neustále útočící Sandře. 

Mat zoufale vykřikl ve snaze pomoci Herkulovu týmu. K údivu Scotta Drtič 

střelbu rozložil nejdříve do menšího výboje, následovaný větším a rychlejším 

ve směru úhybného manévru Neny. Výboj ji zasáhl a notně poškodil silový 

štít. Mat si oddychl. Henry mu podal růžový koktejl připravený z domova a 

poplácal po rameni. Oba potom zapnuli memoratér a souboj sledovali na 

něm. Vysvětlovali si úhybné a útočné manévry s důrazem na alternativní 

možnosti v daných situacích. Velmi pochválil Scotta, když při útoku Sandry 

nechal Hvězdonoše lehnout a tasit jednoruční silový generátor. Výbojem 

Sandru ještě těsně před dopadem zasáhl a odmrštil ji na silové pole arény ve 

výšce několik metrů. V soubojích ovšem působila jako stěna, jež nemilosrdně 

zastavila Sandřin let. Padala volným pádem k zemi. Hvězdonoš se rozeběhl, 

vyskočil a zasunul zbraň. Ihned po dopadu Sandře uštědřil silný knokaut. 

Dopadl tak těžce, až to otřáslo celým stadionem. Lena byla nucena vyslat 

svého medika, který ihned nehybného anibota odstranil z bojiště, 1:0 pro 

Scotta! 

Její místo zastoupil mechbot M-105 Mirtin, podstatně inovovaná verze 

typologicky staršího M-05. V pokročilém souboji mohl nastoupit s částečným 

nabitím energetických článků zbraní. Mezitím ovšem Hvězdonoš a Drtič 

vyřídili zdvojeným tlakem na chvíli osamocenou Nenu a váhy skóre se ještě 

více naklonily ve prospěch Scotta 2:0. Lena nasadila druhého androida 

Tereku. Spolu s Mirtinem začali tlačit Scottův tým do kouta. Hvězdonošův štít 

slábl, proto mu nic jiného nezbývalo než se odhodlat k akci. Silovým 

generátorem se mu povedlo zasáhnout Tereku. Pustil generátor a s otočkou 
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vystřelil po plachtící Terece svoji jedinou funkční mechanickou pěst. Tereku 

zasáhla s neuvěřitelnou razancí. Mrštila ji do silového pole. Zřítila se k zemi a 

musela být z boje odvezena. Hvězdonoš pak nestihl ucuknout ráně od 

Mirtina, ale to už sám věděl, že tenhle duel pro něj končí. S poraněnou 

mechanickou rukou a nohou se odkulhal z pole. Scott nahlásil vyřazení a 

skóre pro něj vyznělo v poměru 3:1. Mat byl na Hvězdonoše hrdý. Zatímco 

odcházel z bojiště do opravny, nadšeně jásal a tleskal.  

Henry mu poradil, aby Hvězdonoše zastihl na chodbě a prohlédl zblízka, 

dokud zápas ještě neskončil a lidé se nevyhrnuli ke kioskům. Mat ho poprosil, 

aby hru dále pozoroval, analyzoval a mohl mu strategie dobře a rychle vylíčit.  

„Díky, vrátím se v pořádku. Však jsou stadiony dobře značené,“ nadšeně 

poděkoval, vyhoupl se ze sedačky a zmizel v malé chodbě do útrob stadionu. 

Stadion byl značen elektronickými šipkami, a tak po chvíli pobíhání tu svoji 

šipku našel a vydal se již správným směrem. Uřícený doběhl právě včas do 

obrovské chodby, kde se Hvězdonošovi věnoval medikální robot. Přiběhl 

k němu. I když byl robot asi desetkrát větší, malý chlapec se ho vůbec nebál. 

Zdvořile pozdravil a jako znalec pogratuloval k předvedenému výkonu. 

Velikán se nahnul k Matovi a v jeho černém krytu oční optiky se mu zablesklo 

světlo ze stadionu. „Jsi zdvořilý a zřejmě i velmi šikovný hoch, rád bych ti dal 

něco na památku,“ pověděl Steampunk svým hlubokým elektronickým 

hlasem. Otočil se a z pouzdra u zadní strany pasu cosi vytáhl. Pak už byl 

odvolán do opravny a Mat se vydal směrem zpět k sedadlům. V ruce držel 

zlatavou hvězdu, v níž se mu odrážel jeho rozjařený obličej. 

Mezitím, co procházel zadní chodbou stadionu, se elektronické šipky 

rozechvěly a obraz rozpadl na drobná černobílá zrnka. Mat se necítil dvakrát 

dobře, ale věřil svému orientačnímu smyslu. Jakmile minul toalety, uviděl na 

konci chodby výtahy do vyšších tribunových pater. Zaradoval se, ale když ušel 
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pár kroků, uvědomil si, že se jedná o chodbu z úvodního 

poruchového vizualizátoru. Šipky zhasly úplně. Mat uslyšel ve vedlejší 

místnosti lidský řev a ránu o zeď. Chtěl se rozeběhnout, ale to už se na konci 

chodby u výtahů rozletěly dveře a on v nich spatřil obrovského vlčího anibota. 

Oči mu problikávaly červeným světlem a ze zad mu trčely dráty. „Sakra, co 

teď? Muselo dojít k poruše během interní opravy,“ zauvažoval. Anibot ho 

ihned zmerčil a rozeběhl se. Mat věděl, že utíkat nemá cenu. Aniboti by po 

nabrání rychlosti dohnali i motorku. Měl plán. Napnul všechny svaly v těle a 

dál stál v chodbě. Díval se rozběsněnému, tryskem se blížícímu 

mechanickému vlkovi do očí. Doufal, že bude mít vyřazený prostorový senzor, 

takže by se mu mohl těsně vyhnout. Když už byla masa železa těsně u Mata, 

schoulil se ke straně. Rukama si kryl hlavu i žebra a zavřel na mžik oči. Anibot 

pohyb ale zaregistroval a stihl rychle švihnout tlapou. Mat ucítil prudkou 

bolest v paži. Otevřel oči a spatřil na zemi mnoho kapek krve. Drápy mu 

rozpáraly ruku jak v předloktí, tak kus pod ramenem. Proudem mu crčela 

krev. Tělo se mu třáslo. Měl ale v hlavě vše připravené, tudíž se rozeběhl 

směrem k výtahům. Rozběsněný anibot se nejdříve pokoušel otočit v chodbě, 

avšak byla příliš úzká. Popoběhl tedy až na její konec. Otočil se a spatřil Mata 

již na druhé straně, jak přivolává výtah. S mohutným zaduněním se odrazil 

zadními tlapami od stěny a rozeběhl se za ním. Mat rychle přicházel o krev a 

cítil, jak ztrácí vědomí. Výtah nebyl naštěstí daleko. Dveře se otevřely a uvnitř 

stála malá světlá blondýnka ve žlutých šatech doprovázena svým humanoidím 

ochráncem. Humanoid na nic nečekal, vtáhl raněného chlapce dovnitř a 

namáčkl na ovladači výtahu o patro výš. Mat pomalu začal ztrácet vědomí. 

Poslední, co viděl, byly ony šílené oči anibota, jak se blíží k zavírajícím se 

těžkým ocelovým dveřím výtahu. Pak už slyšel jen hluboký náraz a výtah se 

rozjel. Holčička ho chytla v podpaždí, právě když upadl do bezvědomí. 

Hnědavé oči drobné dívky se starostlivě přimhouřily. V pokleku držela Mata a 

hladila ho po vlasech. O patro výše ho humanoid odnesl okamžitě na 
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ošetřovnu a společně s chráněnkou odešli. Usoudil, že na mladou dívku to 

bylo zážitků až dost.  

Mat se na chvíli ještě probral a uslyšel slova doktora: „Je to vážné, žíly a 

svalové úpony má úplně poničené. Zkusíme, co se dá. Připravte mi skalpel, 

sestro, honem!“ Při těchto slovech Matovi přiložil anestetik na tvář dýchací 

inhalátor a Mat upadl do hlubokého spánku.  

Doktor se dal se slovy: „Eschatos nám pomáhej!“ do rychlé záchrany Matovy 

pravé horní končetiny. Vyhlídky byly ale černé. 

 


