




ROBOT

Kráčel, hibernoval, kráčel znovu a stále vyhlížel město. 
Bez určení souřadnic a s častými výpadky... byl ztrace-
ný. Probudil se na pahorkaté planině. V prostředí, které 
nepoznával. Všudypřítomný prach se dostával do všech 
koutů jeho mechanického těla. Drobné kamení poleto-
valo v silném větru a naráželo mu do obličeje. Byla noc. 
Na hlavní vizuální vstup se začaly zobrazovat statistiky o 
měření okolního prostředí. Bylo horko a dusno. Teplota 
kolem 40-ti stupňů Celsia, a to bylo slunce už dávno na 
druhé straně planety.
 ROBOT sledoval oblohu. Nohy mu visely ze srázu. Le-
žel na zádech, na kraji převisu, několik desítek metrů nad 
propastí. Posadil se a snažil se prohlédnout tmou. V té 
době dokončovalo něco v jeho šasi jeden z nejdůležitěj-
ších experimentů jeho nové existence.
 Měl úplně prázdné baterie. 
 Jak to, že funguje?
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Prolog
O posledních sedmi dnech světa lidí

 Stalo se to v těch několika dnech. Začalo to pomalu, 
snad ani ne z nějakého velkého plánu, aby si člověk ne-
všimnul, že vymírá. Nebyla to sabotáž velkého nepřítele. 
Jen přirozený vývoj. Nezáleželo, na kterém kontinentě 
byla města vybudována, na nadmořské výšce, ani na ge-
netickém původu jednotlivce. Po celém světě lidé přestá-
vali fungovat. Padali k zemi, pokud zrovna kráčeli. Pře-
stali dýchat, pokud třeba leželi. Zakopli a už se nezvedli, 
když se šli proběhnout do parku. Lidé měli za to, že je to 
nějaká nová nemoc. Nějaký nový vir, na který naleznou 
protilátku. Mluvilo se o epidemii katastrofální velikosti, 
o genocidě a o trestu božím. Co jiného by to mohlo být? 
Co jiného by mohlo společenstva celé planety tiše ničit? 
 Lidé přestávali pracovat, stejně jako většina robotů, 
které za sebou nechali. Vymírali po stovkách tisíců za mi-
nutu. O situaci, která na pár dní spojila celé lidstvo ně-
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čím, co přesahovalo hranice jazyka, politických názorů 
a náboženských nekonzistencí, mluvil každičký tvor lid-
ského světa. Tím pojítkem byla obrana proti konci, válka 
proti neznámému činiteli a souboj proti velkému zlu, kte-
rému nešlo přiřadit tvář. 
 Škoda, že to trvalo jen sedm dní.
 Velicí státníci dělali projevy, lidé debatovali ve dne 
v noci a těch pár dní, kdy byli všichni vojáky jednotné 
armády… těch pár dní bylo důkazem, že lidstvo mělo 
společný prazáklad. Těm, co se smířili s osudem lidského 
druhu a co měli dostatečně otevřené oči k okolnímu svě-
tu, přišlo fascinující, jak moc byl člověk schopný spojit 
se a stát bok po boku v plíživém očekávání neviditelného 
nepřítele. Jenže za každým chrabrým mužem a ženou stál 
jejich pravý opak. Sedm dní pohromy dokázalo vydesti-
lovat z člověčiny i to nejhorší. Špinavé, účelné, zákeřné 
a vypočítavě logické.
 „Nejsme lidé, jsme zvířata,“ řekl do televizního vysílá-
ní nevyspalý vědec, který lidstvo označil za pouhý výkvět 
evoluce. Nějaký Angličan. Zařadil lidstvo mezi zvířata, 
jako jen další specifický druh, který se v tom nejkratším 
známém čase dostal k nebeským nástrojům a měnil ryt-
mus chodu přírody rychleji, než se kdy podařilo jakému-
koli jinému živočišnému druhu v dlouhé historii té sran-
dovní hrudky hmoty, zvané Země. Sedmý den probíhající 
epidemie se ten vědec – profesor Bruce Guthrie – ptal 
svého deníku: 
 „Bylo to kvůli přílišnému technologickému pokroku 
a zásahům do chodu planety? Nemyslím si to, ačkoliv by 
se mi líbilo, že mé názory byly správné. Ale… názory jsou 
nám teď k ničemu. 
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 Byl to snad nějaký princip univerza? Zákon zachová-
ní energie, který kompenzuje všechnu tu moc, ano moc, 
kterou jsme si v posledních staletích užívali? To mi přijde 
taky přehnané. To je na celé epidemii děsivé. Nestalo se 
nic zvláštního… Ano, vím, že to nebyla epidemie. Přeci 
jsem to sám dokázal, ale pozdě.“
 Lidé vymřeli. Do jednoho. Nezůstal ani profesor Gu-
thrie, který o tom zvláštním jevu v materii genofondu 
psal v odborných článcích už dlouhou dobu. Vydal něko-
lik knih, vystupoval v televizních pořadech a dostal se do 
konfliktu s vládnoucími složkami několika států a snad 
s každým náboženským směrem. Říkali tomu kontro-
verzně doba spotřeby člověka, jakýsi nezvratitelný prin-
cip smrti. Ve vědeckých kruzích se ustálil termín mors 
principium. Jakoby odosobněné označení epidemie zaří-
dilo, že bude méně hrozivá.
 „Je to jednoduché,“ vysvětloval profesor Guthrie 
v interview moderátorce sobotní talkshow. Jak mluvil, 
krčila obočím, ale pořád udržovala ten angažovaný výraz 
předstíraného zájmu. „Víte, každé zvíře patří do určitého 
druhu a hodně podobných druhů patří do stejné rodiny, 
tak jak je dělí biologie. V každém ze zvířecích druhů je ro-
dinné vlákno, které se táhne napříč jednotlivými druhy. 
Kupříkladu kočka i lev jsou ze stejné rodiny. Jsou velmi 
odlišní a jejich životní cyklus má málo co společného, ale 
jejich základ je stejný,“ usmíval se profesor ve velkém 
světle na modrém koženém gauči do kamery a vrásky mu 
roztancovaly uklidňující symfonii okolo očí a úst.
 „Takže my jednou všichni umřeme? V celé Americe?“ 
ptala se moderátorka a tentokrát byl zájem v jejích očích 
opravdový.
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 „Ale co vás nemá,“ rozesmál se profesor. „Nejenom 
v celé Americe, ale po celém světě. Je to zvláštní. Všich-
ni máme stejnou pralátku, stejné předivo. Bez ohledu na 
místo, kde žijeme, jaké jsme rasy nebo snad společenské-
ho postavení. Je vám přeci jasné, že jsme jeden druh.“ 
V publiku to zabublalo nervozitou a stovkami potlače-
ných otázek. 
 „Nebojte se, slečno, vidím, jak blednete. Nestane se 
to tak rychle. Možná za pár generací? Jednou naše rodin-
né předivo řekne dost a na povrchu naší mladé planety 
začne vládnout jiný druh. Výzkumy naznačují, že takto 
vymřelo už mnoho druhů. Stává se to vždy docela rychle. 
Vlákno života má prostě určitou dobu trvanlivosti.“
 „Jsme tedy stejní jako třeba mléko? Zkazíme se? 
A vylijí nás?“ Zeptala se moderátorka s ironií, která v ní 
stejně nepřekonala ten tíživý pocit, který se rozlil všemi 
ve studiu. Profesor Guthrie, tehdy ještě nepronásledo-
vaný a neznámý vědec, biolog a kybernetik, se upřímně 
zasmál a vyhnul se odpovědi slovy: „Copak už nejsme 
zkažení dost?“ 
 
 Za několik let byli lidé pryč. Zůstaly budovy i továrny, 
nářadí a auta. Mosty a lodě, tunely, doly, letadla a věže. 
Prázdné dálnice a přetékající přehrady, to vše se spous-
tou haraburdí obíhající kolem planety. Zvířata se pomalu 
ale jistě odvažovala migrovat blíže městům a ze sedmi-
denního chaosu zůstal klidně nevraživý stav divočiny.
 Pohyb, kterého bylo každý den ve světě lidí tolik, 
že přetékal hranice denního světla v propálených kilo-
joulech energie, ustal a prim převzala příroda. Noci byly 
temné a pročištěnou oblohou prosvítala hejna hvězd.
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 Jediný umělý pohyb vytvářeli roboti.
 Zbylo jich po lidech tolik, že města v prvních dnech 
nového světa nevypadala jako po vymření. Kdyby přijel 
do New Yorku nebo do Moskvy turista, viděl by prochá-
zející se skupinky kontrolorů, umývače, uklízeče a od lidí 
nerozeznatelné společníky (až na to výrobní tetování pod 
okem). Dokonce by měl pocit, že vidí člověka. Pokaždé, 
když by zahlédl ilegály. Roboty, kteří oficiálně neexisto-
vali a od člověka je nebylo možné rozeznat jinde, než na 
pitevním stole nebo v laboratoři.
 Ale i roboty naplněná města postupně zpomalovala 
a přestávala fungovat. Přednastavení, mechaničtí robo-
ti a chytré stroje bez vlastního zpětně vyhodnocovacího 
aparátu, se brzy zastavili. Fungovali prostě do doby, než 
jim došly baterie. Byly to třeba výrobní linky, automatic-
ké nákupní systémy nebo robotičtí taxikáři. Také mnoho 
moderních vynálezů, ulehčujících lidem od strastí běžné-
ho života a práce.
 Pak zde byli společníci. Samostatní a zpočátku ne-
škodní. Vcelku rychle ale pochopili, že se děje něco špat-
ného a že elektřina ze sítě brzy dojde. Společníci se začali 
shromažďovat na místech stabilního přísunu energie, 
a když zdroj elektřiny vyschl, přesunuli se jinam. Nemě-
li dostatečně výkonný umělý mozek na to, aby dokázali 
změnit své rutiny ani jádro systému. Stali se kočovnými 
roboty. Jenže všechny zdroje postupně došly a bylo stále 
těžší a těžší zachovat funkčnost. 
 Nejlépe na tom byli ilegálové. Pro prostředí po epi-
demii byli jako stvoření. Svědčil jim svět obývaný jen 
roboty. Ilegálové měli dostatečnou autonomii, aby se 
vypořádali s náhlými situacemi, upravili vyhodnocovací 
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aparát tak, aby přežili. Jenže... bylo jich málo. Nedoká-
zali se sdružit do společného klanu. V Londýně jich bylo 
téměř dvě stě, tam vydrželi nejdéle. Celá Anglie jimi byla 
posetá jako dobře obdělané pole, ale přesuny mezi městy 
nebo dokonce mezi kontinenty byly nemyslitelné. Ener-
getický výdej, který by musel každý jeden robot utratit, 
byl devastující. Roboti z klastrů těch méně inteligentních 
je postupně lovili a rozmontovávali na prvočinitele. 

Kybertronika byla vědou posledního století lidstva a její 
plody se procházely městy jako poslední odkaz člověka. 
Bez počáteční lidské práce a lidské struktury světa byli 
roboti k ničemu. Robot tedy neměl účel.
 Ještě v době lidské, kdy se v kavárnách šeptalo o pře-
vaze strojů a kina se promítala filmy o konci světa, stál 
profesor Guthrie u skleněné stěny v letním sídle a sledo-
val vodní plochu velkého jezera. Obdivoval velké stromy, 
které se otíraly o své sousedy a hrdě bojovaly proti vět-
ru. Profesor Guthrie věděl, že nastává konec a i když mu 
mnozí jeho přátelé, u kterých se skrýval, nevěřili ani slo-
vo, nepřestával doufat, že najde způsob, jak vše zvrátit. 
Do konce všech dní pracoval na tom, aby lidstvo dokázal 
zachránit. 
 Poslední půl rok byl zavřený v laboratoři svého spo-
lužáka Jesseho Huxtona z univerzity v Dundee, kde spo-
lu studovali post-graduál v oblasti aplikované biologie. 
Jesse ho sice považoval za blábolícího senilního šílence, 
ale poskytoval mu laboratoř a vybavení. Taky ho nechal 
bydlet v jejich malém letním sídle, pár mil od laborato-
ře. Profesor do noci pracoval a testoval uměle i přirozeně 
vypěstované lidské buňky a snažil se najít takovou látku, 
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která by katalyzovala změnu vlákna lidské rodiny pro-
ti epidemii. Chtěl zabránit fenoménu mors principium 
a zařídit, aby se lidské buňky dál množily, dělily a získá-
valy své specifické funkce. Povedlo se mu to na umělých 
buňkách, které replikoval z několika nekonečných buněč-
ných řad, ale nikdy se mu to nepodařilo na přirozených 
buňkách. Neměl dost času na to, aby se mu podařilo vy-
léčit člověka. 
 Když epidemie vypukla, začal se bát. Cítil, že ten den 
přijde, ale doufal ve víc času, lepší výzkum a lepší nástro-
je.
 Jesse zemřel třetí den a jeho žena o den později. 
 O kolapsu společnosti toho profesor moc nevěděl, byl 
zavřený v laboratoři a než sepnul jeho osobní mors prin-
cipium, sledoval data z chemických reakcí substance, 
kterou naivně pojmenoval principem života v naději, že 
tím zaručí úspěch svého konání. Profesor přestal fungo-
vat, a to, jestli měla jeho principum vitae dopad i na svět 
po lidech, se nikdy nedozvěděl. 
 Poslední den pracoval venku, psal si poznámky a sle-
doval velké stromy s neustále bušícím srdcem. Když den 
skončil, zůstal ležet na lehátku u jezera. 
 Uzavřenou petriho misku s poslední verzí principum 
vitae svíral odevzdaně v dlaních.



Kapitola 1
ROBOT

 Zastínil si oči dlaní. Velké… tak velké se zdálo být 
slunce. Blížilo se ke konci své každodenní cesty. Občas 
rudé, někdy zářící, jindy schováno za mraky. Vždy po 24 
hodinách se zastavil na stejném místě. Měl pocit, že přes 
celý den něco dělá, drobné činnosti mezi východy a zá-
pady té velké svítící koule, ale nemohl si vzpomenout na 
to, čím se to vlastně zabýval. Viděl už sedmnáct sluncí 
a pokaždé je sledoval až do úplného zatmění. V noci, kte-
rá přišla poté, v temnotě, bez jediného zdroje světla, se 
orientoval jako ryba ve vodě. To byly jediné dva termíny, 
jediné dvě vzpomínky, které mu zůstaly – ryba ve vodě 
a ještě robot. On byl ROBOT. Nevěděl, co to je. Bylo ale 
jasné, že je to označení pro něj. Zajisté to byl termín, kte-
rý by v sobě měl skrývat i to, co má takový robot dělat. To 
mu ale bylo neznámé, stejně jako smysl spojení ryba ve 
vodě. Chybělo to, i když si byl jistý, že robotem skutečně 
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je, nepomáhalo to. Musel být sluncem v neznámé krajině 
bytí, myšlenek a slov. Někdo by řekl v krajině jedniček 
a nul, ale nikdo takový tam nebyl. Jednoduchá rovnice 
lidského pokolení přestala platit a před ROBOTEM stála 
nekonečná řada problémů a otázek k vyřešení.

 Roboti, potomci lidí, symbol pokroku a lidské aserti-
vity vzhledem k přírodě. Sedmnáct dní už kráčel po po-
vrchu Země a zastavil se jen při západu slunce. Nevěděl 
nic, nepamatoval se na dobu před sedmnácti dny, neu-
vědomoval si sám sebe. Pouze se procházel, kladl nohu 
před nohu a nerozpoznával monumentální trosky mra-
kodrapů. Procházel se podél kolejí a dálnic. Zastavoval se 
pod obrovitými stromy, jejichž kořeny oplétaly betonové 
sloupy a pomalu tak prorůstaly až do jádra budov.
 Byl sám a zatím se neptal na to, kdo je. Kam cestu-
je? Jak to, že funguje? Nebo třeba jednoduché: Kde jsou 
lidé? Jeho první otázka se pomalu klubala z výpočetního 
centra ven, do jazykového aparátu a do komunikační jed-
notky. 
 „Kdo jsi?” ozvalo se tak jednou z ROBOTOVÝCH úst. 
Ta první slova, která prolétla umělou bránicí a malým 
podkožním zesilovačem, nebyla nikomu adresována. Vy-
volal je dlouhý pohled na dlaň, kterou si chránil oči před 
slunečními paprsky, tak jak to dělal každé ráno. Byl to 
instinkt, zažitá zkušenost, která rozpohybovala nepou-
žívaná ústrojí v ROBOTOVĚ nitru. Samotný zvuk jeho 
hlasu nastartoval nevyhnutelnou posloupnost událostí 
a myšlenkových procesů, drobných pochopení a hlavně 
dalších otázek, které se skrývaly někde uvnitř.
 Bylo to jako exploze. V několika málo minutách si 
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ROBOT uvědomil víc, než za celý svůj nový život.
 „Já jsem,” řekl ROBOT tiše a nechal se zaplavovat 
mořem implikací, které v něm taková věta vyvolala. Spus-
til dlaň a zíral na zapadající slunce. Přímo doprostřed, do 
nejjasnějšího bodu toho zářivého kotouče. Věděl, že mu 
přímý pohled neublíží, byl totiž robot.
 Jenže… jak to, že funguje? Ptal se sám sebe, tím 
zvláštním způsobem, který třídil otázky v jeho výpočetní 
smyčce a analyzoval je nějak jinak, než jak byl zvyklý. Ta-
kový robot, ať už je jakkoli malý, přece potřebuje energii 
a dle jeho indikátorů měl úplně prázdné baterie. Po tom-
to zjištění si nebyl tolik jistý tím, zda skutečně je a co to 
vůbec znamená existovat.

 Prošel středem prázdného náměstí a nevnímal roze-
brané hromady železného šrotu. Kráčel dál, nejistým kro-
kem mezi budovami. Jeho výpočetní jednotka stimulující 
analytické a vědomostní bloky umělého mozku pracovala 
na plné obrátky. V zásobníku měl tisíce otázek a každá 
rozpracovaná vyvolávala několik desítek nejasných. Ne-
dokázal vymodelovat takovou sadu odpovědí, aby ale-
spoň základní problémy měly svá řešení a to i v případě, 
že by byly pouze dočasným tvrzením. Rychlá chůze mu 
pomáhala přemýšlet. „Kde jsou lidé?” ptal se nočního 
vzduchu a švitořivého hmyzu. „Prošel jsem už 236 kilo-
metrů čtverečních a nepotkal jsem žádného humanoida, 
ani stopy po jeho činech. Musím tedy tvrdit, že toto místo 
bylo z nějakého důvodu evakuováno.”
 Na to se zastavil a zíral do tmy. Když není člověk, co 
mám dělat? Kde mám člověka hledat? Koho poslouchat?
 Měl unavené nohy. Sednul si na kraj silnice a chladil 
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si ruce v nehybné kaluži vody. Podprahově cítil, že se blíží 
další exploze nových otázek a žádných odpovědí. Potlačil 
proto záplavu požadavků od analytického bloku a uleh-
nul na kraj chodníku s hlavou podloženou dlažební kost-
kou. Hibernoval. 
 Probudil se při západu slunce. Vyvolal vnitřní pod-
program pro diagnostiku a zatímco zíral do slunce, pročí-
tal si dnešní výstup. 

zásoby energie v bateriích 0%
stav zapojení do sítě negativní
stav nabíjení 0%
využití procesoru 2%…

 CO JSEM TO ZA ROBOTA, ŽE FUNGUJI BEZ 
ENERGIE? Ptal se ROBOT vlastního jádra.
 Pokusil si odpovědět spuštěním informační rutiny 
o hardwaru, ale ta ne a ne naběhnout. Nechal toho a vstal. 
Promnul si nohy a přemýšlel, co to je za opotřebované 
svalové kity. Byly ztuhlé a nedalo se s nimi chodit dost 
dlouho. ROBOT si postupně vzpomínal na další slova, 
významy, kategorie a příbuzná témata, jako si před chvíli 
vzpomněl na termín svalové kity, ale nedokázal se na ně 
soustředit dost dlouho a propojit je ve smysluplný význa-
mový celek. Chvíli chápal a hned potom bylo všechno po-
rozumění pryč. Paměť a její vyvolávací metody zcela ur-
čitě nefungovaly tak, jak by měly. Tak to ale bylo se vším, 
co by mělo uvnitř něj fungovat. Snad jen ten instinktivní 
pocit co vše by mělo fungovat, fungoval. 
 Přestal se zabývat svými lýtky a pokračoval v chůzi. 
Kráčel městem, mezi troskami budov a po dlouhých uli-
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cích. Na úpatí jednoho strmého kopce, po kterém se táhla 
široká silnice jako klikatá řeka z horského průsmyku, se 
zastavil a odpočíval. Viděl lampy, dráty obrostlé dlouhý-
mi šlahouny tlustých hnědých rostlin, zbytky transporté-
rů a paprskové budovy v dálce. Zastavil se ve stínu dvou 
velkých mrakodrapů, pravděpodobně velkých nákupních 
center, což usuzoval z nefunkčních jezdících schodů, vel-
kých prosklených dveří, které byly rozbité a finální tečku 
v rozhodování zařídil nápis OC Brooklyn&Berkley. RO-
BOT si sednul na třetí schod a budovu nechal za zády. 
Potřeboval přemýšlet.
 JSEM ROBOT. FUNGUJI. NEMÁM ZDROJ ENER-
GIE? Chvíli vyhodnocoval možné příčiny a sledoval 
chodník. CO KDYŽ JE POUZE DEFEKTNÍ VNITŘNÍ 
DIAGNOSTIKA? PRAVĎEPODOBNÉ. Narovnal se a na 
moment jej paralyzoval nouzový stav. NEMÁM PŘÍSTUP 
K PAMĚTI – MOŽNÝ STAV CELKOVÉHO NAFORMÁ-
TOVÁNÍ – NELZE ODHADNOUT TYP STROJE – KO-
REKCE NUTNÁ, AVŠAK NEMOŽNÁ BEZ ID PŘÍSTRO-
JE – JAK VYPADÁM?
 „Jak vypadám?” řekl nahlas.
 Otočil se kolem své vlastní osy a opakoval ta dvě slo-
va pořad dokola. Rukama máchal okolo sebe a několikrát 
málem upadl. Posedlý svým zevnějškem hledal v dohledu 
něco, čím by určil svůj původ a potenciálně i řešení frag-
mentu daného nouzového stavu… co je za druh?

 Zrcadlo našel ve vysoké budově hotelu. Okázalá ar-
chitektura hotelu a prostorná vstupní hala vytvářely do-
jem luxusního ubytování a nepsaného pravidla velkého 
spropitného pro obsluhující personál. Pod vrstvou pra-
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chu a špíny na něj ze zdi zíral obraz, který se mu vryl do 
paměti.
 Sednul si před zrcadlovou stěnu a seděl tam. To v zr-
cadle mělo výraz totální cizosti. ROBOT potkal něco, co 
nepoznával a ani ono sebe nedokázalo určit. Obličejový 
kit zmizel a odkryl generický sešlý kov a plastové výztuže. 
Slunce, jediný spolehlivý program pro odhad času, za-
padlo a v zrcadle už byly vidět jen různě svítící žárovky 
a diody… červené, modré, oranžové, zelené a bílé. Každá 
indikující nějakou komponentu, datový tok nebo kontro-
lující stav energie.
 „Neměly by být vidět,” odpověděla mu hala jeho slovy 
na nevyřčenou otázku. Ráno, když slunce opět vyhnalo 
chladivou mlhu, se pořád koukal do zrcadla a pokoušel se 
zkoumat svoji konstrukci. Své tělo. Stejně jako měl počí-
tač svoji skořápku, měl ROBOT svoji šasi. 
 Všimnul si shluku ztrouchnivělých vláken v záhybech 
hrudi, podél paží a ramenou. Opatrně je začal odstraňo-
vat prsty. Kladly větší odpor, než by čekal a s některými 
vytrhl i kusy zaizolovaných drátů a drobných úlomků 
plastu.
 Při pohledu na své dlaně a na to, co všechno ze sebe 
vytáhl, se rozhodl toho nechat. Přišlo mu, že by se doká-
zal celý rozebrat. Tam, kde měli lidé čáry života, v jeho 
dlani prosvítaly červeno azurové pruhy svalových kitů, 
zapletené okolo základního kovového torza a drobněj-
ších ocelových mechanizmů. Vidět je takhle skoro celé 
odkryté mu náhle neudělalo dobře. Chytnul se za břicho 
a jedním dlouhým dechem si pozvracel nohy. Obsah jeho 
žaludku, vyráběný jak pro kuchyňské roboty, tak pro spo-
lečnice vysoce postavených politiků a diplomatů, sestával 
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převážně z kalné vody, kovových úlomků a olejového blá-
ta s kameny. Napadlo ho, jestli přestal fungovat s otevře-
nou pusou nebo to do něj jednoduše naplavil čas.
 HIBERNOVAT POUZE SE ZAVŘENÝMI ÚSTY. Za-
psal si do nového seznamu pravidel, které by na konci 
svého nového života pojmenoval, Jak přežít po lidech 
a strojích – příručka pro zdatné roboty.

 Trvalo to dlouho, než odsednul od toho velkého zr-
cadla v hotelu. Koutkem mysli věděl, že musí provést 
alespoň část z té obrovské porce výpočtů, které jej trá-
pily a spokojeně na něj čekaly v paměti. Jednoho rána 
se rozhodl, že už bylo přemýšlení dost. Nedokázal uspo-
kojivě zodpovědět jakoukoli důležitou otázku. Pustil tedy 
z hlavní smyčky starosti s tím, že musí nasbírat další 
data. Kde ale začít? Nevěděl na co se zaměřit, ani kterým 
směrem se vydat. Nefungovalo napojení na centrální síť 
a město nepoznával.
 Vstal, oklepal ze sebe zbytky kabelů a vyšel z poloroz-
padlé budovy hotelu. Zastavil se za nefunkčními točícími 
se dveřmi a chvíli si něco tiše brumlal. Vrátil se do vstup-
ní haly hotelu, rozhlédl se a přešel přímo před zrcadlo. 
Pohledem skenoval okraj zrcadla a odhadoval, jak asi 
popraská, když do něj udeří. Našel bod, který vyhodnotil 
jako žádoucí a zrcadlo rozbil úderem kovové dlaně.
 Chtěl vidět svoji tvář i tam, kde bude cestovat. Vybral 
si ani ne moc velký, ani malý fragment zrcadla a odešel. 
Střep v jeho dlani vydával tiché, ale dost pronikavé zvuky 
vždy, když jej sevřely jeho chladné kovové prsty.
 Vydal se na západ a slunce mu pálilo do zad. Ani si 
nevšiml, že si při rozbíjení zrcadla poranil jeden z malých 
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svalových kitů na prstech. Z rány vytékala hustá tekutina, 
která za pár chvil zacelila ránu a ztvrdla. „Potřebuji data,” 
řekl prázdnému městu a kráčel dál.

 Rychlá chůze a noční vzduch mu dělaly dobře jak 
v procesu přemýšlení, tak kybernetickým částem jeho 
těla. Pocitová teplota mu vyhovovala a necítil takový 
vnitřní tlak. Došel až do místa, které vypadalo jako park 
uprostřed velkoměsta. Stromy se zde tyčily do několika-
násobně vyšších hodnot než v ostatních částech města 
a terén byl horizontálně členitý. Mezi kmeny stromů, za-
rostlými cestami a vodními plochami nebyla žádná budo-
va a ani zbytky po ní. Park se zdál být obrovský.
 „Bolí mě nohy,“ vydechl a podíval se do kusu zrca-
dla, jakoby tam mohl najít nějakou radu. Jeho tvář bli-
kala všemi barvami a zatáhnuté obličejové kity, nebo spíš 
zbytky po nich, produkovaly krůpěje vody.
 POTNÍ ŽLÁZY? TO JE NESTANDARDNÍ VÝBAVA 
ROBOTŮ. POZNÁMKA: SLOŽITÁ OPERACE, POD-
KOŽNÍ PROSTORY OMEZENÉ, KVŮLI UMĚLÉMU 
PROKRVOVÁNÍ – ZBARVENÍ POKOŽKOVÝCH KITŮ. 
CHARAKTERISTICKÉ JEN PRO NĚKTERÉ STÁTY 
A ILEGÁLY.
 Vnitřní diagnostika, kterou se pokusil vyvolat do 
hlavní smyčky, ani nenaběhla. ROBOT musel pracovat 
pouze s informacemi, které viděl a slyšel. Nohy ho přestá-
valy poslouchat. Zvláštní pnutí ve svalových kitech přiná-
šelo pomalejší reakce, nejisté tempo kroků a narušovalo 
stabilitu ROBOTA. A tak se zastavil. Nepřál si už udělat 
ani jeden krok. S vidinou odpočinku se donutil dokráčet 
až k vysokému stromu s mnoha větvemi a zlatohnědým 
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listím. Koruna stromu se tyčila vysoko nad jeho hlavou 
a do šířky měla na několik kroků. „Už jen dva metry.”
 Mířil k lákavému opěradlu torza betonové lavičky, 
posazené jen půl kroku od kmene stromu. Lavička se-
stávala z několika rezavých tlustých drátů, které posky-
tovaly oporu pro dekorativní a funkční opěradlo, z části 
ztrouchnivělé a opadané. Napadlo ho, jak dlouho to trvá, 
než opadají dřevěné a plastové části pod tlakem deště 
a střídavých klimatických podmínek. Nikde ani neviděl 
zbytky barvy nebo laku. Všechny tyto nové informace 
a neznámé hodnoty, které jeho analytický blok nepřetrži-
tě zaznamenával, mu ale nezabránily v odpočinku. Spad-
nul do lavičky a ztrácel senzorické vstupy. Možná přestal 
na chvíli fungovat.
 Tiché, sotva slyšitelné nárazy chodidel o udusanou 
hlínu parkových cestiček mu zaútočily na otupělý senzo-
rický aparát. Strnul na místě a poprvé od své nové exis-
tence zažil něco, co jím otřáslo, až analytický blok dostal 
pořádnou šlupku událostí.
 ROBOT cítil rychlý pohyb další entity – možná člově-
ka, jiného živočicha nebo dalšího robota. Ale hlavně jeho 
ústrojím proběhla vlna šoku a fyziologický impulz změny. 
Do všech svalových kitů, včetně nohou, se rozlila zápla-
va adrenalinu a kombinovaných řídících látek. Možná to 
bylo kvůli nefunkční diagnostice a ztrátě paměti, ale ne-
chápal dvojakost přijímaných látek v těle. Byl si zcela jis-
tý, že napojení svalových kitů na nějaký hormonální sub-
systém, který by reagoval na smyslové ústrojí ještě dříve, 
než situaci vyhodnotí analytický blok, bylo nemožné. Ale 
jeho svalové kity sebou cukly dřív, než jim vydal jakýkoli 
pokyn a chovaly se divně. Starosti s vývojem kyberneti-
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ky odložil stranou a pokud by se u ROBOTA vůbec dalo 
mluvit o strachu – vyděšeně se otočil za zdrojem zvuku. 
Svalové kity na nohách fungovaly ještě lépe, než předtím, 
nebyly ztuhlé a reagovaly rychle, jakoby je adrenalinová 
záplava natřela olejem a seřídila všechna klouboví.
 Několik metrů od něj svítily v temnotě nefunkčních 
lamp dvě oči. Azurová modř, ne nepodobná barvě sva-
lových kitů, ho pozorovala s tichou grácií nebezpečné 
šelmy. Čtyři robustné tlapy, sevřené čelisti a díry místo 
uší. Zadní končetiny měl ten tvor dvakrát tak široké jako 
přední, uzpůsobené dlouhým běhům nelehkým terénem. 
Po krátký okamžik se sledovali navzájem. ROBOT se ne-
pohnul ani o milimetr, ochromen přívalem nových infor-
mací, otázek a možných odpovědí. Bez jediného dalšího 
zvuku se tvor podobný vlku, ale přesto s jinou tělesnou 
schránkou, rychle přibližoval. Jeho vnitřní principy se 
pod těsnou kůží bez srsti napínaly a rozpohybovaly kon-
zistentní pohybové ústrojí. Robotické svalové kity se mu 
náhle zdály být nedostatečné a zcela nefunkční v porov-
nání s dokonalým biologickým strojem, který k němu bě-
žel. Vybral si střep zrcadla jako výchozí bod řešení hrozící 
situace. Přesvědčen o svém potenciálním zániku vymo-
deloval pravděpodobný směr útoku šelmy. Aproximoval 
trajektorii, možné variace, zrychlený pohyb tělesa, jeho 
hmotnost, složení organické hmoty drápů, pravděpodob-
nou tvrdost, výkon svalů a celkovou kinetickou energii. 
Otočil se v souladu s výpočtem ideálního těžiště na svých 
dvou nohách, a i když jeho analytický blok jel na plný vý-
kon, víc už toho nestihl.
 Kolize byla rychlá a bolestivá pro oba objekty. Pod 
nátlakem srážky se ROBOTOVI okamžitě utrhnul jeden 
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z lýtkových svalových kitů. Sprška svítivé azurové teku-
tiny letěla vzduchem, zatímco ROBOT zabodnul střep 
mezi masivní žebra šelmy. Zůstal ležet na zemi, fragment 
zrcadla se mu rozpadl v ruce. S přívalem adrenalinu ve-
cpal prsty do bodné rány mezi žebry a vyhýbal se otevře-
né tlamě šelmy. Špičatými prsty našel ROBOT měkký 
podbřišek a po několika úderech jimi projel až do nitra té 
obrovské živé struktury. Bodal dlaní do mrskající se hory 
organické hmoty. Drápy mu s drtivou silou sklouzly po 
obličejovém krytu, jak se šelma snažila zničit nový zdroj 
bolesti. Krční svalové kity se mu napínaly až k prasknu-
tí a jeho hlava se obtiskla do hlíny. Na vyhodnocování 
nejlepší bojové strategie nebyl čas, a tak ROBOT bodal 
do zvířete, až se mu podařilo zaklínit se o jedno z žeber. 
Šelma se zakousla do jeho ramene a trhla tak silně, až 
ROBOT registroval, jak se uvolňují hlavní kovové spoje. 
Cuknul rukou a vysvobodil ji z těla šelmy spolu s částí zlo-
meného žebra. Šelma zakvičela bolestí. 
 Sevřít. Trhnout. Zabořit. Opakovat. Takový byl algo-
ritmus. Nechal jej v nekonečné smyčce a čekal. Za několik 
chvil ležel pod mrtvou šelmou a sbíral síly na to, aby ji ze 
sebe odvalil.
 Vyčerpán soubojem, bezvládně ležel na zemi a s pře-
kvapením pozoroval zpětné vazby různých částí těla. Pod 
přívalem adrenalinu, se svalové kity chovaly nestandard-
ně a oslabující smyslové vjemy mu napověděly, že se blíží 
konec jeho nové existence.
 Ani se nepokoušel o to spustit kompletní vnitřní dia-
gnózu, stejně by nefungovala. Odkryté diody na těle RO-
BOTA pohasly a přestal fungovat.
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 Nedá se říci, že by kolonie mikroorganismů mohla 
být v šoku, ale náhlá změna životního prostředí, extrém-
ně zvýšené spalování zásobních látek, teplota, mechanic-
ký tlak, obražení a ztráta spojení s podsystémy… to vše 
jí rozhodně neprospívalo. Biologické shluky organismů, 
které vypadaly jako neforemné šedé organické polštářky, 
se schovávaly v nitru ROBOTA po několik set generací 
růstu a postupně pronikaly do hlubších vrstev jeho struk-
tury. Trochu tepla tady, repolarizace synaptických vrs-
tev tam, různé chemické reakce na rozhraní podsystémů 
a hlavně se množit a množit a množit a množit…
 
 Stromy vyrostly o několik metrů do výšky a slunce 
se přehnalo přes oblohu nespočetněkrát, než se postup-
nou iterací organických shluků podařilo vytvořit dostatek 
energie a regulační aparát pro ROBOTOVY podsystémy. 
Kolonii nikdo neřídil, neměla žádný cíl, jednoduše se 
množila a její částečky, izolované v prostorách ROBO-
TOVÝCH vnitřností, se postupně adaptovaly na původně 
mrtvé, elektrické přístroje. Kolonie nebyla parazitem či 
symbiontem v pravém slova smyslu. Byla jednoduchým, 
ale vysoce adaptabilním mikroorganismem, který začal 
používat dostupné prostředky – ROBOTA – a zkoumal 
svět kolem sebe na základě své genetické přirozenosti, 
stejně, jako to dělali lidé po celá pokolení. To, že měl RO-
BOT vlastní řídící centrum, a to, že se Kolonie dokázala 
v příznivých podmínkách dostatečně množit a schraňo-
vat energii, bylo první příčinou ROBOTOVY neplánované 
existence.
 Po mnoha přírodních cyklech, v ten den, co si poprvé 
uvědomil, že žije, se na povrchu planety znovu objevila 
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lidem podobná myšlenka organického původu. Kolonie 
prorostla až do nejniternějších částí umělého mozku 
a pozorovala celý proces chodu té fascinující mechanic-
ké struktury. Učila se. Mikroorganismy neměly jakýkoli 
jiný rozumový či vyhodnocovací aparát, než biologické 
indikátory a o rozhodování se staraly kolektivní instinkty 
zakódované v pralátce bytí. Dalo by se ale tvrdit, že Ko-
lonie byla zvídavá a zároveň moudrá. A tak sledovala, 
přepínala, přetvářela se a přeskupovala funkční kanály 
v experimentálním duchu. Když však ROBOTA napadl 
potomek divokých vlků staré Země, dostala Kolonie po-
řádný biologický šok. Tisíce jednotek z ní bylo vytrženo, 
tlak a teplo byly příčinou dalších ztrát a celý systém za-
plavila hormonální disbalance, infekce a nekontrolova-
telné umírání.
 Kolonie vytvořila celistvý shluk a v rámci obranného 
reflexu přestala používat některé ROBOTOVY části. Pod 
rozkládající se šelmou zůstal ROBOT ležet až do doby, 
kdy z šelmy nezůstalo ani na gram masa a většina kostí 
se rozložila na prach. Co nezpracovala Kolonie, odvál vítr 
a odplavil déšť.

 Než Kolonie poprvé spustila ROBOTA – ten vymože-
ný, ale přehnaně autonomní dopravní prostředek – zažil 
okolní prostor takové události, ze kterých by se ROBO-
TŮV analytický blok nenávratně poškodil. Ještě předtím, 
než začal kráčet po prázdném městě a sledovat západy 
slunce, předtím než Kolonie zažehla tu správnou jiskru 
energie pro jeho výpočetní centrum, prošla města velkou 
proměnou. Krajina posetá zásahy a vládou lidí zarůstala 
rostlinstvem a živočišné druhy se měnily a zanikaly ve vl-
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nách nových virů. Existence lidstva sice nebyla v časovém 
měřítku změn nijak dlouhá, pro organickou strukturu 
planety dokonce až zanedbatelná, ale lidský otisk na po-
vrchu Země a myšlenková stopa v existenčních rytmech 
univerza, byly v poměru k času obrovské. Tolik význam-
ných změn za tak málo času. Zánik lidského druhu přišel 
náhle a zanechal za sebou hybridní stav událostí. Kos-
mické stanice kroužily dál po svých osách, soběstačné vy-
sílače vysílaly pro nikoho a automatické transportéry se 
proháněly rozpadlými městy, přičemž občas přepravily 
ztracenou krysu z centra až na konečnou.
 Domy padaly, silnice praskaly, vodní nádrže přetéka-
ly. V technologicky vyspělých místech zůstali jen robo-
ti. Netrvalo dlouho a ze zpětnovazebních výpočtů začaly 
vznikat rovnice řešení bez lidského faktoru. Schopnost 
myšlení se ale bez možnosti tělesné evoluce začala jevit 
jako problematická. Kdyby žili lidé, zajisté by si ťukali na 
čelo, kdyby zjistili, že roboti založili několik náboženství, 
zákonů, klanů a izolovaných ghett. Byli schopni uvažování 
o smyslu existence, ale neschopni přirozené reprodukce. 
To co se jevilo jako stabilní proces existence syntetické-
ho života, skončilo v jednoduchosti zachování existence, 
obecněji energie. Nefunkční tělo robota se zbytky života 
v baterii bylo rychle obráno o těžko nahraditelné součást-
ky, zdroj energie a v rychlosti opuštěno. Robota-mrcho-
žrouta totiž mohli rychle dostihnout ostatní. V té době 
ještě budovy stály, nebyly obrostlé zelenými koberci lis-
toví až po střechu a predátoři se stále drželi mimo oblasti 
měst… kázala jim to vrozená paměť. To, že ROBOTA na-
lezla Kolonie, bylo v horizontu událostí deviací, náhodou 
a možná i zázrakem ve vypočítavém chladu univerza. Byl 
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jediným a náhodou. Byl novou existencí, odpovědí a vý-
sledkem stavu věcí. Nepřirozeným, ale skutečným. 
Hibernoval v parku, pod šelmou a bylo jen otázkou času, 
než se Kolonie opět stabilizuje.

 Diody zablikaly a ROBOT se probudil. Jeho vědo-
mí, lidmi nikdy neprozkoumaná kombinace elektroniky 
a biologického organismu, se vynořovalo ze snům podob-
ného stavu. Kolonie spustila ROBOTOVO analytické cen-
trum až naposled. Do té doby senzorický aparát přijímal 
kontinuální impulsy buněčných pohybů a chemických 
látek. Paměťové centrum to ukládalo a část z nelogických 
obrazů a významů převalovala na jazyku operační složka 
centra. Hlavní smyčka naskočila a ROBOT začal vnímat 
okolí a vlastní tělo. „Hlasový test. Jsem pořád v parku?” 
řekl do tmy a vyžádal si diagnostickou rutinu – nic. Šel-
ma zmizela.
 Pravou paži s tělem už nespojovala sada důmyslně 
propojených kovových částí. ROBOT je viděl ležet opo-
dál. Sednul si. Park byl tichý a prolnutý večerní tmou. 
ROBOTOVA pravá paže zůstala připojená k ramennímu 
kloubu a pohybovala se spolu se zbytkem těla. V oblasti 
ramene se zájmem zpozoroval, spojení obou konců pů-
vodních kovových částí šedou hmotou se stovkami ten-
kých vláken. ROBOTŮV objev první biologicko-mecha-
nické struktury, která vznikla bez cílené práce člověka, 
se stal iniciačním krokem k pochopení jeho existence. 
Zkoušel rukou hýbat a po několika pokusech ji mohl ovlá-
dat stejně jako předtím. Dalo by se říct, že byl spokoje-
ný. Sestavil pravděpodobnou hypotézu, aby zodpověděl 
otázku o svém fungování. Spokojil se s názorem, že byl 
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novější – snad nejnovější – vyspělou verzí syntetického 
života na bázi stroje. Připisoval propojení organických 
vrstev s elektronikou a mechanickými částmi své techno-
logické nadřazenosti. Vše bylo tak, jak má být. Je to jen 
otázka času, než si vzpomene na to, jak pracovat se svým 
tělem. Alespoň si to tak říkal. Jeho hypotéza však byla 
daleko od pravdy. Vnitřně spokojen, nezarmoucen z ne-
známého, kráčel parkem dál.

 Prozkoumal už značnou část města, ale nikoho nena-
šel. Ani jeden člověk, ani žádný další robot. Našel stroje, 
ruční i obrovské, které netečně ležely uprostřed trosek. 
Viděl městskou část se zahradami, skrze kterou tekla 
řeka, vlévala se podivným korytem do podzemních gará-
ží, kde zatopila pravděpodobně všechna patra, aby pak 
stejně pokračovala dál do ulic. Viděl hroudy suti po zko-
labovaných mrakodrapech. Byla to vždy obrovská prázd-
ná místa. ROBOT se dostal mimo pravoúhlé bloky za-
rostlých domů do nepravidelných uliček v centru. Během 
svého putování přemýšlel a snažil se zjistit, co se stalo. 
Zkoumal prázdné město doufaje, že najde nějaké stopy 
po lidech. Stále ho jejich představa hnala kupředu, ale 
tlak těch závažných otázek o jejich osudu už nebyl tak ve-
liký, jako před střetem se šelmou. Stačilo mu, když věděl, 
že na danou otázku odpoví později. Zvykal si na své nové 
tělo a den co den pozoroval pomalé prorůstávání šedivé 
organické hmoty od ramen dovnitř hrudního kitu a podél 
končetin. Musel častěji zastavovat a odpočívat, což pova-
žoval za přijatelnou cenu za to, že fungoval.
 Čeho si nevšímal, byly změny ve vnitřních procesech 
a hlavně v centru zpětné vazby. Kolonie a její organická 
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struktura sebou přinesly pro ROBOTA neznámé elek-
trochemické impulsy, které jeho syntetický mozek ne-
dokázal přesně dekódovat. Stávalo se i to, že se zastavil 
a vypadnul během několika málo vteřin, aniž by si toho 
byl vědom. Podobně jako u lidí, které marně hledal, co 
nevěděl, to ho netrápilo. A tak se bez jediného zaváhání 
procházel po dně hluboké fontány a nepamatoval se, jak 
do ní před několika dny spadl. Kolonie se stáhla při změ-
ně prostředí a snažila se pomocí ROBOTA dostat mimo 
vodní žalář. Taky si nepamatoval několik večerních hodin 
z každého dne, kdy Kolonie buď sháněla energii a staveb-
ní látky nebo je naopak zpracovávala a ROBOTŮV pří-
lišně rozverný pohyb po opuštěném městě kazil kvalitu 
výsledků výrobních procesů. Proto byl vypnutý.
 Uhlovodíky, železo, teplo, kyseliny a světlo nového 
dne. Každý večer se z ROBOTA stala malá chemická la-
boratoř a zároveň úžasné stavební místo. Umělecké dílo 
adaptivního společenstva. 

Sem vlákno, tady převodník, redukce vedení sy-
napsí / vzruchů, šťáva nutná, paměťové centrum, 
pomalu, ale jistě – dvakrát zpevnit, použít příště, 
vyhodit, odpojit, napojit, vyzkoušet jinde, archi-
vovat, rozložit…

 Jednou po západu slunce, když seděl v karoserii auta 
bez pneumatik a s hlínou místo sedadel, začala jeho šase 
blikat všemi barvami těch diod, které ještě nebyly pokry-
ty vrstvou Kolonie. Zbývala mu trocha vědomí. Jedna vý-
početní jednotka nebyla v režii Kolonie a on otočil zpětné 
zrcátko u auta tak, aby na sebe viděl.
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 Šedá hmota mu na těle nezvykle pulzovala.
 „Durrhnbnchrrnnn…“ ozvalo se mu z hrdla, aniž by 
k tomu zadal požadavek. Chvíli bylo ticho. „Brnnnnnnnn 
á.. pém...” Při druhém zvuku sebou cuknul a pokusil se 
chrčení zastavit. Hrdlo ho neposlouchalo. Půl syntetic-
ké a z velké části pragmatické struktury nyní doplňovala 
část organická, sebestabilizující a toužící po přežití. Kolo-
nie zachytila ROBOTŮV stav. Nejistota. Strach. A i když 
mu nehrozilo žádné nebezpečí, převedla Kolonie jeho vě-
domí do stavu hibernace, aby se nezačal chovat nepřed-
vídatelně.
 V době, kdy ROBOT bezvládně seděl v karoserii auta, 
bylo kolem něj rušno. Procházel se po něm hmyz, růz-
ně velcí živočichové ho navštěvovali v autě a různě velké 
svalovité šelmy ho bedlivě sledovaly, když kráčely okolo. 
Objevil se tam i jiný robot. Byl by při vědomí, zajisté by 
v prvních vteřinách setkání s jiným živým strojem jásal. 
Jenže robot ho pouze prohlédl. Zkušeným okem si všiml, 
že nemá zásobní baterie a je prorostlý jakýmsi slizem. Na 
součástky by se hodil, ale za tu námahu a čas to tomu 
robotovi nestálo. Byl daleko v neutrálním území a to ho 
mohl po právu kdykoli napadnout, byť by byl původně 
z jižních kmenů, stejně jako on. Nechal auto autem a po-
kračoval v honbě za energií a součástkami. Sám vypadal 
jako podomácku sestrojený strašák, každá součástka ji-
ného typu a velikosti. Než zmizel z dohledu, proskenoval 
ROBOTA ještě z dálky. Záviděl mu zachované končetiny 
a umělou kůži všude tam, kde zbyla. 
 Možná se vrátí...
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 Když ROBOT opět nabyl vědomí, zůstala v něm málo 
objektivizovaná pachuť po tom, co ho Kolonie vypnula. 
O tom novém řídícím organismu ale nevěděl. Důvodem, 
proč měl pravidelné výpadky, byl podle něj krizový stav 
dlouho nepoužívaného jádra, které se stabilizovalo moc 
pomalu. Pozoroval ale, že se den co den zlepšují jeho 
paměťové bloky. Byl schopný vzpomenout si na víc věcí 
a prázdná místa se zkracovala. I přes to pro něj Kolonie 
zatím nebyla existující entitou. Byl to náhodný nezachy-
titelný jev. Pár chyb v jinak dokonalém stroji.
 Slunce zapadalo a on stále seděl v autě. Okolí věnoval 
krátký pohled, ale i ten stačil ke zjištění, že přirostl k se-
dadlu. Drobné kořínky a šlahouny rostlin se mu propletly 
mezi nohama. Napadlo ho, že musel v autě sedět několik 
měsíců. Zkontroloval šedý povlak organické hmoty kri-
tickým pohledem a vypočítal míru expanze. V době kdy 
spal, se šířila ještě rychleji, než předtím. Stejně jako po 
souboji s šelmou se rozhodl prozkoumat, co nového jeho 
tělo zvládne. 
 Teď už se stačilo jen odhrabat.
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