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V souvislosti s obdrženým nouzovým voláním byla vyslána záchranná loď UFRS Backspace, které se povedlo vyzvednout
jediného přeživšího z havárie nákladní lodi UFC Freya a zachránit cenný náklad.
Hlášení záchranného týmu je dostupné samostatně na stránce záchranné akce,1 Jacob však o své záchranně a o věcech ji
předcházející také sepsal poslední část svého deníku.
přemýšlel, co ho tak náhle probudilo. Jasné, byl ve vězení,
asi padl do zajetí při útoku na tábor, ale stejně měl neodbytný pocit, že ho probudilo ještě něco jiného. A pak to
uslyšel.
Zpočátku ten zvuk nepoznával, však ho také dvacet let
neslyšel. Ale pak mu to došlo, takhle zní jen hypersonický
vstup do atmosféry ve velké výšce. Dobelhal se k zamřížovanému oknu a pohlédl na oblohu. Chvíli nic neviděl, ale
pak se na okraji zorného pole vyloupl jasný bod a rychle se
zvětšoval.
Nějaká kosmická loď vstupovala do atmosféry a ten jasný
bod, jak záhy zjistil, byl atomový oheň z ústí čtyř motorů
obrácených na přistání. Teda ten kdo s tím klesal se vůbec
nepáral s nějakým pohodlím, tohle vypadalo spíše jako bojový sestup výsadkového člunu, který si pamatoval z armády.
Zvuk se zesiloval, než loď prolétla nad místem, kde byl,
stále ve výšce přes deset kilometrů. Pak přelétla mimo místo, kam z okna viděl, a ztratila se mu. Jacob byl úplně u vytržení, že by to konečně byla záchranná výprava? Teď jen
doufal, že se Ubuovi s Adou povede pozemšťanům nějak sdělit, kde je on.

Boj
Jacob vzdychl, když zjistil že v troskách výstrojního skladu
ve vraku Freyi už zbývá jen poslední pár bot jeho velikosti.
Bylo to už skoro dvacet let co tady ztroskotal, patnáct let
co už byl součástí Bratrstva a zvykal si na místní zvyky,
ale stejně mu zatím nic nenahradilo kvalitní lidské pracovní
boty.
V přílet záchranné mise ale už přestal doufat před více jak
pěti lety. Signál přece nemohl putovat na Zemi tak dlouho,
pravděpodobnější bylo, že byl příliš slabý. Mezitím co si nazouval nové boty přemýšlel, jak nejnovější plán může zvrátit
poměr sil mezi Bratrstvem a královo lidmi.
Přímo s královými lidmi se Jacob nesetkal už patnáct let,
od té chvíle co utekl s pomocí Ady z králova paláce, ale bojů
se mezitím pár odehrálo. Bratrstvo bylo příliš rozptýlené a
příliš dobře skryté, než aby se ho král dokázal zbavit, králova
armáda zase příliš velká. Byla to patová situace.
Najednou se v průchodu objevilo světlo pochodně a kus
za ním Ada. Prý co mu trvá tak dlouho. Jacob se usmál,
rozsvítil svoji svítilnu s novým energetickým článkem a vyšel
za Adou ven. Před lodí je už čekala jejich malá skupinka
elitních domorodců. Byl čas na další přepad.
Rozsahem sice jejich část neměla být nijak velká, ale byla součástí velkého plánu připravovaného více jak rok. Pokud se jim v nejbližších pár dnech všechno povede, odříznou
krále od všech tří ložisek železa a tím mu v dlouhodobé perspektivě zabrání kovat další zbraně pro svou armádu.

Osvobození
Uplynulo několik dní, Jacob je ve svém stavu nebyl schopný ani spočítat, když tu se venku za zdmi jeho cely ozvaly
zvuky boje. Netrvalo dlouho a dostaly se až za dveře, které
náhle padly na zem. Za nimi byl nějaký pozemský voják,
s bojovým kladivem stál nad jeho stráží a křičel kamsi dozadu: „To byl poslední, už je tady čisto!ÿ
Než se Jacob stihl vzpamatovat, už se do cely hnal nějaký člověk v pilotní uniformě a za ním další, jehož oslovovali
kapitáne, a pak ještě někdo v černém plášti. Chvíli mu trvalo, než uvěřil, že se mu to nezdá, ale pak se Jacobovi úlevou
roztřásla kolena.
V následující konverzaci, kdy si po dlouhé době vzpomínal zase na pozemský jazyk, si se zachránci vyměnil několik
informací. Zachránce ale víc zajímala jeho přístupová karta
na UFC Freyu. Bohužel, jak zjstil, asi mu ji sebrali královi
lidé a odvezli do hlavního města.
Jak zjistil, zachránci přiletěli na lodi UFRS Backspace,
kterou svým tvrdým přistáním také trochu poškodili, ale jinak byla loď funkční. Souhlasil tedy s tím, že výměnou za
horkou sprchu jim pomůže se další den infiltrovat do králova
města.

⋆⋆⋆

Po dvoudenním přesunu se dostali na své místo. Nyní
Jacob s Adou hleděli z kopce dolů na tábor, ze kterého královi vojáci vyráželi na hlídky na stezky v místních kopcích.
Ačkoliv nevelký, byl klíčem k celému vstupu do pohoří a
k dolům v něm.
Jacob se stále držel svého přesvědčení, že jako pozemšťan
nezabije žádného domorodce, a tak popadl svoji foukačku
s uspávacími šipkami, vydal smluvené znamení a skupina
vyrazila. Zdálky to mohlo pozornému divákovi připadat jako kdyby se začaly přesouvat keře na svahu, tak dobře byli
maskovaní. Ve chvíli kdy dorazili až k táboru, přišla zrada,
byla to past!
V táboře mělo být jen několik desítek králových lidí, namísto toho se ozvalo zatroubení na roh a z protějších kopců
se spustil příval více než dvou stovek ozbrojenců. Nebyl čas
přemýšlet, Ada zakřičela povel pro ústup. Skupina se pokoušela koordinovaně stáhnout zpátky na kopec, ale teď byl
svah naopak jejich nepřítelem. Náhled odněkud přiletěl kámen a. . .

⋆⋆⋆

Najedený Jacob musel souhlasit, že pozemské jídlo mu
již dlouho scházelo. Teď ale nebyl čas na nějaké lenošení,
zrovna před hodinou vyrazila většina posádky směrem ke
královu městu, aby se pokusila o jeho infiltraci a na lodi
zůstalo jen několik důstojníků. I ti se měli brzy vypravit do
města, avšak rychlejší cestou.

V zajetí
Jacob se s trhnutím probudil. Cítil ostrou bolest na hlavě,
asi od zásahu kamenem. Rozhlédl se po temné místnosti a
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Bratrstvu se povedlo vybudovat v královském městě síť informátorů a s jejich pomocí se snad posádka dopátrá toho,
jak se vloudit přímo do králova paláce, aniž by to místním
přišlo divné. Na něm a na důstojnících teď bylo připravit
noční akci na zajištění jejich ústupu.

antihmotové nálože, stejné, jaké se v noci povedlo důstojníkům rozmístit v králově paláci po zbytku pozemské techniky.
Federační předpisy zněly jasně, nesmí se zde nechat žádná
funkční část pozemské techniky.
Absolvoval dojemné rituální loučení v Bratrstvu a cestou
k záchranné lodi se ještě naposledy zastavil u torza lodi, která mu před dlouhými lety svou nezdolností umožnila přežití.
Chvíli nechal ruku položenou na ožehnutém a pokrouceném
pancéřovém trupu a pak se se slzami v očích obrátil a již se
neotočil. . .

Záchrana
Po probdělé noci a po odpoledním vytahování cenného
nákladu z radioaktivních částí vraku Freyi se Jacob vydal
ještě naposledy do hlavního stanu Bratrstva. Pomalu přišel
čas rozloučit se s místními, kteří přes patnáct let byli jeho
rodinou. Další den již měla UFRS Backspace opět vzlétnout
a Jacob nevěděl, kdy se sem bude moci opět vrátit, jestli
vůbec.
Záchranné týmy po vraku Freyi rozmístily dezintegrační

Závěrečnou část deníku pro vás sepsal
Jirka Setnička

–2–

