


MEZIGALAKTICKÝ BOREC - RYCHLÉ ŘEŠENÍ VAŠICH PROBLÉ-
MŮ - bejvávalo přátelé bejvávalo. Jo, někteří známí mi taky říkali rychlý 
šíp, ale vy mně klidně říkejte Brente. Džejmz Brent, který podělal, co se 
dalo a tentokrát to je docela vážný, když mi práskla dveřmi mé detektivní 
kanceláře taky Amanda a to není dobrý hned z několika důvodů. Přede-
vším je to úžasná samice, ty kozy a ta prdel, vážně kus a když si na sebe 
navlíkla tu svoji kombinézu, tak se to vážně nedalo vydržet a člověk by na 
ni hned skočil a šukal a šukal a šukal. No tak na to můžeme protentokrát 
zapomenout, protože Amanda odletěla z mé kosmické kanceláře v sou-
stavě Omnium tak rychle, že jsem sotva zaznamenal její poslední slova 
na rozloučenou, že takového debila snad ještě v životě nikdy nepotkala. 
No u těch ženských zas člověk nemusí brát všechno úplně smrtelně váž-
ně - znáte to, ty náhlé výbuchy a ty hromady řečí - zkrátka ženský se jen 
tak nezavděčíš, ale myslím si, že si na mne Amanda nemusí vzpomínat ve 
zlém. Těch případů co jsme spolu vyřešili a těch dobrodružství …

“Ano Hugo, co se děje?“ to mi volá Hugo, můj společník - není to ovšem 
žádná výhra, ale alespoň mne neposlal do prdele jako ta bestie - „Cože, 
aha, že se někde za Plutem vynořila podivná kulovitá tělesa? Dobře, to 
probereme až dorazíš, jo jasně, ale jasně že jo. Hlavně moc nechlastej.“

Huga znám již léta. Dělal jsem s ním kdysi pilotní kurzy a sloužili jsme 
společně u pětapadesátého vesmírného pluku mezigalaktické flotily a spo-
lečně jsme otevřeli naši soukromou detektivní kancelář - Mezigalaktický 
borec - rychlé řešení vašich problémů. Divím se, že to se mnou vydržel 
tak dlouho, ale tak nesnesitelný chlapík by sotva mohl najít někoho, kdo 
by byl ochoten tolerovat jeho řeči a jeho způsoby. Malej, plešatej chlapík, 
inženýr, jehož hlavním zájmem je pivo a druhým matematika - nechápu, 
jak se mu podařilo tak odlišné zájmy udržet pohromadě a dosáhnou v 
obou tak skvělých výsledků.

Doufám, že ta kulovitá tělesa nebudou Gulonovi zabijáci. Vesmírnou 
kancelář mi rozstříleli na cimpr camprm a nebýt Hugovy duchapřítom-
nosti, tak by si z nás Gulon udělal koberečky do kuchyně. Ale pochybuji, 
že by mne hledali právě v téhle díře, kterou už sotva kdo dokáže najít na 
vesmírných mapách. SLUNEČNÍ SOUSTAVA A ZEMĚ byli kdysi před 
desetitisíci lety důležitým místem, ale voda teče a ptáci zpívají a než bys 
řekl švec, je všechno jinak, úplně stejně jako v mém případě. Ne že by 
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tady na zeměkouli nikdo nežil, naopak - kam se podiváš, narazíš na ně-
jakého Číňana - jsou zkrátka skoro všude a nedá se s nimi nic moc poke-
cat. No ale tady, v bývalé střední Evropě, by mne Gulon určitě nehledal. 
Díval jsem se do starých geografických databází a zjistil jsem si, že tomu 
tady kdysi říkalo Bruntál. Je to prdel vesmíru, ale vzhledem k jeho ho-
mogennosti by se dalo říci, že jsou v něm všechna místa rovnocenná a 
tudíž každé aspiruje na titul vesmírné prdele. Jenomže některé jsou větší 
a některé jsou menší a tahle je snad ta nejhlubší, ale tím lépe, aspoň mne 
tady nikdo nemůže najít. Místním je už taky všechno u prdele a je to tady 
zajímavé také tím, že k dorozumění používají jakousi slovanskou hatma-
tilku - říkají tomu čeština a rozumí tomu kromě několika šiblých filologů 
pár desítek milionů lidí, což je skvělé, protože máte téměř stoprocentní 
jistotu, že vám ve vesmíru nebude nikdo rozumět, pokud budete mluvit 
česky. Mám tady momentálně trochu více času než je mi milé a tak jsem 
se to začal z nudy učit a taky to používám jako skvělý šifrovací jazyk. No 
ve vesmíru je zkrátka možné skoro všechno - skoro, to je jasný a kdyby 
tady byl Hugo, jistě by mne chytil za slovíčko a začal by mne otravovat 
sáhodlouhým monologem na téma, že říci, že je možný vše, je úplný ne-
smysl a já bych ho nechal vymluvit, abych mu nakonec na ty jeho řeči 
řekl, že já jsem přeci dodal skoro - „Ano Hugo, skoro a teď mi poraď, 
co uděláme z Gulonem.“  A Hugo by mi dobře poradil, že potřebujeme 
sehnat prachy - no prachy a je to vyřešeno, ale jak a kde, to už je druhá 
otázečka, ale když se nám podařilo vyřešit případ NEROVNOVÁŽNÉ 
ČERNÉ DÍRY, TAK SEHNAT PRACHY TAKY ZVLÁDNEME. NEMĚL 
JSEM SI JE OD GULONA PŮJČOVAT A NEMĚL BYCH NYNÍ TAKO-
VÉ PROBLÉMY a nedřepěl bych v nějakém poděláném Bruntále, někde 
v nějaké střední Evropě. Zkrátka jsem rychle potřeboval novou stíhačku 
a ten Fantóm byl prostě neodolatelný - pár stovek kusů na celý známý 
vesmír - jistěže v té neznámé části jich můžou mít plnou prdel. Otázka 
kdo a jak - to jsem ovšem ještě netušil, jak brzo se právě tam podívám a 
bohužel nikoli ve Fantómu, ale ve starých létajících předpotopních nec-
kách Luna III - no ano, právě s Lunou III jsme museli s Hugem vyrazit 
na snad nejkurioznější a nejnebezpečnější misi v dějinách kriminalistiky, 
ale nebudu předbíhat, protože bych se ještě na chvíli zastavil u Fantómu 
- dokonalý stroj nadupaný nejdokonalejšími zbraňovými systémy - tak 
kupříkladu Black Hole destroyer - schopný umístit malou černou díru 
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do jakékoli části vesmíru, využívaje přitom tak zvané synchronicity vše-
ho. Hugo mi o tom něco povídal, ale já jsem z toho pobral asi tolik, že 
v jistém smyslu jsou všechna místa ve vesmíru nekauzálně propojena a 
tudíž je možné ovlivňovat dění na jakémkoli místě ve vesmíru, možná i v 
jeho neznámé části, odkudkoli, nezávisle na prostoročasové vzdálenosti. 
Já jsem to Amandě vždycky říkal, když jsem líbal ten její skvělý zadek, že 
vesmír je prostě k pomilování a ona mi občas žertem odsekla, ať si teda 
jdu omrdat nějakou černou díru - no tak to vidíte - dále tam byl skvělý 
inseminátor of quantum uncertainity - taková roztomilá hračka umožňu-
jí způsobit v protivníkových řadách trochu toho kvantově-mechanického 
neklidu, takže protivník proměměný na hejno elementárních partikulí 
mizí v dálávách a je klid. Samozřejmě by Fantóm vybaven idealizátorem 
umožňujícím idealizaci materiálního substrátu a tím pádem bezproblé-
mové cestování kamkoli - kromě neznámých částí vesmíru, kam by sice 
byl také schopen docestovat a to doslova okamžitě, ale taky by tam mohl 
člověk doslova okamžitě zjistit, že je v prdeli a jak říkám není prdel jako 
prdel a to by mi Amanda jistě odsouhlasila.

No a právě Fantóma jsem si pořídil za Gulonovy prachy, doufaje, že mi 
vyjde ten kšeft na hranicích mezi známým a neznámým vesmírem, což 
byl poměrně tajný projekt, takže bych se o tom raději více nerozepisoval, 
abych si to nepodělal ještě víc.

ALE VEZMU TO RADĚJI TROCHU POPOŘADĚ A MÉ VYPRÁVĚ-
NÍ BYCH MOHL MYSLÍM POJMENOVAT NĚCO ZMIZELO…

Zkrátka jak už jsem povídal. Trčeli jsme s Hugem jako ty osiny v tom 
Bruntále a čekali jsme na nějakého pečeného holuba. No není ta čeština 
zábavná - pečený holub - no tak toho si můžete dát leda tak jako virtuální 
delikatesu a přikousnout si k tomu můžete třeba terabajt. To nemusí být 
špatné. No právě toho dne, kdy mé deprese sestoupily na nejdepresivější 
dno, tudíž tam, kde už vám nakonec začíná být všechno jedno a bylo by 
tehdy snad úplně fuk, kdybych se proměnil třeba v nějakého pečeného 
holuba anebo třeba v nějakého magického trpaslíka. Proč právě v trpas-
líka? Protože v té podělané Evropě už něvěděli co by roupama a přestože 
tehdy byli lidi a nejenom lidi rozlezlí po celém známém vemíru a kdy kaž-
dej druhej byl nejméně dvonásobnej doktor universálních věd, tak tady se 
žilo jako v blázinci. Po pár měsících jsem si tady už začínal opravdu při-
padat jako blázen anebo jeko nějaký upír. Nevěřili byste mi, čemu všemu 
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tady ti lidi věřili a jaké bláznivé představy se jim honily hlavami. Úplně 
běžně jsem slyšel od těch místních mudrlantů, že vesmír je plný andělů 
a jakýchsi mystických sil a že taky někde existují víly a kentauři a tak po-
dobně - pochopitelně v tom jejich pantheonu nechyběli magičtí trpaslíci, 
kteří prý obývají prostory mezi známým a neznámým vesmírem a kteří 
si tam někde vytvořili skvělou miniaturní civilizaci. Proč ne, samozřejmě, 
ať si tam ti trpaslíci dělají co je libo, ale poslouchat ty řeči pořád dokola 
už bylo vážně hrozné. No zkrátka už mi bylo úplně jedno jestli jsem nebo 
nejsem nějaký magický trpaslík a dokonce mi už bylo jedno, že už nejsem 
mezigalaktický borec Brent a že mi tady kromě Huga nikdo neříká Rychlý 
šípe. A ten holomek Hugo si mne stejně už jenom dobíral a jeho hlášky, 
že jsem Rychlý šíp, který nejrychleji doletěl do nejhlubší prdele, jsem už 
taky nebral vážně. Nu a toho dne, kdy mi Hugo, který se ovšem objevil až 
popozítří, sdělil cosi o nějakých koulích před nebo za Plutem, se začaly 
dít věci a šlo to rychle, to mi můžete věřit, protože když už se já do něče-
ho obuju, tak to taky vážně lítá. Potřebuju mít úkol a cíl a potom se s tím 
už opravdu nemažu. No na Gulona jsem ale neměl, protože s Gulonem 
nejsou žádné žerty a kdo před ním stál tváří tvář, ten to chápe a bude to 
chápat jednou provždy jako jsem to jednou provždy pochopil já. Zkrátka 
nastávají v lidském životě občas situace, kdy končí sranda. Já jsem se vždy 
snažil brát věci s nadhledem a většinou jsem tak ze všeho vyklouzl bez 
ztráty končetin a dobré nálady, i když Amanda a Hugo byli tu a tam poně-
kud jiného názoru jako tehdy s tou nerovnovážnou černou dírou - o tom 
se ale vážně musím ještě zmínit, než spolu odcestujeme do nebezpečných 
hraničních končin známého a neznámého vesmíru, kde tedy také končí 
veškerá sranda a to tedy kurva něco vím, jako že jsem mezigalaktický 
borec Brent.

PŘÍPAD NESTABILNÍ ČERNÉ DÍRY by se dal v kostce popsat jako 
případ psa utrženého z řetězu a přesně to se stalo asi před sto lety v sou-
hvězdí Střelce, tedy poměrně nedaleko od Země, kde jsem již dávno nežil. 
Tehdy jsem měl svoji mobilní kancelář v souhvězdí Delfín, takže taky ne-
daleko od Střelce, kde se poblíž galaxie Hada vynořila černá díra - no na 
tom by nebylo zas nic tak divného, až na to, že se bůhvíproč jaksi převráti-
la naruby a místo přitahování začala odpuzovat a věřte mi, že to byla síla. 
Takže hrozilo, že ve velmi krátké době se to ve Střelci rozfoukne na všech-
ny strany, takže to vypadalo, že místní odletí i s příslušenstvím do prdele. 
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Jediným řešením bylo v podstatě okamžitě zasáhnout a neměl jsem prostě 
čas Hugovi a Amandě něco vysvětlovat. Sotva  se na mém řídícím pultu 
naší spejsšip-Minotaurus II – naštěstí již také s idealizátorem - rozsví-
tila růžová kontrolka, hned jsem věděl, co mám dělat. Růžovou barvu 
opravdu nesnáším, takže ji nikdy nemůžu přehlédnout, takže jako barva 
pro kontrolku nejvyšší nouze to nebyla špatná volba. Nad kontrolkou se 
okamžitě objevily souřadnice ze souhvězdí Střelce, kde došlo k maléru. 
Okamžitě jsem měl situaci pod kontrolou a okamžitě jsem měl po ruce 
analýzu situace, kterou mi okamžitě dodala moje zkušenost a hned jsem 
věděl, že pokud nezasáhnu okamžitě, může to dojít tak daleko, že bude 
narušena stabilita celého známého a možná i neznámého vesmíru. Hugo 
si hrál a Amandou – opět - ty perverzní šachy - nic proti šachům, ale je-
jich verze měla trochu pozměněná pravidla, takže figurky se tam všelijak 
znásilňovaly a pářily - tohle mi Amanda dělala obvykle tehdy, když na 
mne byla naštvaná, ačkoli rád bych věděl, kde potkala lepšího - to bych 
opravdu rád věděl, protože ta dnešní generace je spíše degenerací - hotové 
sračky žijící v počítačových snech a simulátorech a že se jim může kaž-
dým okamžikem rozpadnout vesmír je jim u prdele. Zmáčkl jsem fialové 
tlačítko ovládající idealizátor. V tu ránu jsme sice nepřestali existovat, ale 
dost podstatně se změnila naše materiální podstata, což je v podstatě iluze 
a hotová sračka - a takříkajíc okamžitě jsme byli v centru inkriminované 
díry - byli jsme tam ovšem jako bezčasé ideality, které mohou, kupodivu 
zasahovat do dění - a prostor je v jistém smyslu také idealitou - ovšemže 
jsme byli v černé díře, ale nikoli obrácené naruby - což by nebylo zas tak 
hrozné, kdyby to nebyla právě taková, která provrtává prostor kamsi ji-
nam, takže nebýt mé duchapřítomnosti, mohli jsme klidně vyletět kamsi 
s poposunutými přírodními zákonitostmi, což by mohlo mít neblahý vliv 
i na naše idealizované podstaty. Řeknu někdy Hugovi, až bude více času, 
aby vám to vysvětlil. No nakonec jsme proletěli správnou dírou a celé se 
to dalo do pořádku. Ovšem Amanda nemohla pochopit, jak se mi mohlo 
kurva stát, že jsme nejdříve vletěli někam o tisíc světelných let vedle, ale 
tak už to chodí, že po bitvě je každý generál - ale jedno vám řeknu. Ve ves-
míru musíte občas lítat proklatě rychle, abyste si zachránili kůži a právě 
na hranicích mezi známým a neznámým vesmírem to platí dvojnásob a 
právě tam nás s Hugem zavedla ta lapálie se zmizelým měsícem.
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LAPÁLIE SE ZMIZELÝM MĚSÍCEM

Začalo to všechno v tom podělaném Bruntále. Zatímco Hugo se někde 
potuloval a možná dokonce trávil svůj čas konstruováním matematických 
modelů všeho - to byla jeho vděčná zábava. Pořád mi říkal, že nejzajíma-
vějším objektem ve vesmíru je VŠE, ale že to vlastně není objekt. Fajn 
- brzy jsme se měli přesvědčit, jak to tam chodí - objevila se v mé kan-
celáři - nekanceláři malá červená koule. Prostě se tam najednou zjevila a 
velice neutrálním a strojovým hlasem se zdvořila zeptala, je-li v kanceláři 
soukrommé detektivní agentury MEZIGALAKTICKÝ BOREC kapitána 
Brenta a měla ta koule svatou pravdu, ačkoli Mezigalaktický borec měl z 
technických důvodů na jistou neurčitou dobu zavřeno, utrum a basta. A s 
tím kapitánem měla taky pravdu, protože v padesáté páté mezigalaktické 
flotile jsem opravdu sloužil jako kapitán výsadkové jednotky, která tahal 
horké kaštany z ohně všude tam, kde se to posralo a posíralo se to po-
měrně často a věřte mi, že při takovém bojovém zásahu nemáte moc času 
přemýšlet kdo je přítel a kdo nepřítel, takže jednou jsme bohužel vletěli 
do jednoho spejsšipu, kde jsme rozházeli pár granátů a celkově jsme to 
tam uklidnili a vyčistili, takže celá ta vyjukaná partička se asi ze pět minut 
ocitla na naší lodi. Byla to rychlá akce a teprve v lodním vězení jsem zjis-
til, když jsem vytáhl jednoho z našich zajatců z evakuačního pytle, že jsem 
v pytli, protože jsme rozcákali přímo naši velitelskou stanici a dokážete si 
představit ten nasraný ksicht, který na mne koukal z toho pytle. Dověděl 
jsem se toho dne spoustu věcí a od té doby bych si měl spíše říkat bývalý 
kapitán Brent, ale už vzhledem k mé klientele vypadá daleko lépe, když 
se jim představím jako kapitán. Uvažoval jsem chvíli, že bych se mohl 
titulovat třeba jako plukovník, ale zjistil jsem, že to zní tlustoprdsky. Ka-
pitán zní daleko lépe a evokuje to v klientovi představu, že je prostě na 
správném místě, že stojí před rozhodným a rychlým chlapíkem, který to 
zkrátka vyřeší raz dva a v tom mají většinou pravdu, ale v akci to není jako 
někde na velitelském stanovišti, kde se to kecá o sto šet. Když vám ovšem 
kolem zadku lítají laserové paprsky a když proti vám stojí třeba partička 
Gulonových zabijáků, to je potom všechno trochu jinak.

Takže jsem to té červené kouli potvrdil a zeptal se, co ji přivádí.
„Vážený kapitáne Brente, velice neradi vás zatěžujeme naší záležitostí, 
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ale náš centrální mozek vás vyhodnotil jako nejlepšího detektiva ve ves-
míru.“

Musel jsem se ohradit, ať zas tolik nepřehání, že jsem sice docela dob-
rý, ale že bych byl až tak dobrý, že to je pro mne docela novinka.

„Je to naprosto nezvratná pravda a nikdo lepší tady není, kapitáne 
Brente. Navíc máme velice dobré reference o činnosti vaší agentury Me-
zigalaktický borec a právě někoho takového potřebujeme. Vy jste muž, 
který zasahuje rychle a účinně a my přesně něco takového potřebujeme. 
Bohužel je naše společenství založeno poněkud spirituálně a tudíž nám 
mnohdy nescházejí prostředky, ale právě ta rozhodnost.“

Pomyslel jsem si, že u mě je tomu právě naopak, hodně rozhodnosti, 
ale holý zadek, takže jsem byl pochopitelně ochotem vyjít návštěvníkovy 
vstříc a zeptal jsem se ho tedy na jeho problém.

„Zmizel nám měsíc, kapitáne Brente, a máme důvodné podezření, že 
nám byl ukraden.“

„No, měsíce se nekradou každý den a každopádně na takovou loupež 
nestačí žádný břídil. Takže mám obavu, že za tím bude stát někdo s mi-
mořádnými schopnostmi a nebude sám.“

Hovor utěšeně pokračoval a záloha za práci byla skutečně velkorysá. 
Dále jsem se dověděl, že se celá ta lapálie odehrála v hlukovém vesmíru 
devět, což je hodně neklidné místo a navíc tam pomalu a nepozorovaně 
přecházíte do neznámého vesmíru, takže se dalo očekávát, kam asi zmizel 
ten měsíc. O tom, kdo a proč ho ukradl, jsem mohl prozatím prázdně spe-
kulovat. S koulí jsem byl hotov raz dva. Podepsal jsem smlouvu a koule 
mi vyplatila zálohu, takže Gulona jsem měl z krku a mohl jsem se těšit, že 
mi vrátí Fantóma, ale vůbec jsem netušil, jak brzy se budu muset seznámit 
s tím Hugovým abstraktním VŠÍM a když říkám VŠÍM, TAK MYSLÍM 
OPRAVDU VŠE.

Pozítří se objevil Hugo. Bohužel se nedalo nikterak zjistit, kam zmizel 
a tak jsem musel čekat až se objeví. Spojil jsem s Gulonem a jeho pře-
kvapení neznalo mezí a byl skoro dojat, že mne slyší a ještě větší radost 
měl, když jsem mu řekl, že bych si rád vyplatil Fantóma. Trošku kličkoval, 
ale podařilo se nám nakonec vymyslet plán s celou řadou prostředníků a 
tajných schránek a šifer, takže já měl do dvou dní svůj spejsšip a Gulon 
prachy. Když jsme to měli vyřízeno, tak se mě zeptal na mé plány a velice 
se podivil, že mám namířeno právě do hlubokého vesmíru devět.
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„Tak tam bych, Brente, neletěl za žádných okolností. Možná to nevíš, 
ale dějí se tam opravdu divné věci a proslýchá se něco o nějakých trpas-
lících, kteří se tam prý slušně zabydleli, ale neradi vidí, když jim někdo 
neznámý lítá po bytě.“

„A právě k nim letím a mám pocit, že to budou přívětiví a milí trpas-
líci.“

„Mnoho zdaru Brente. Jo jen tak na okraj. Kdybys tam narazil na něco, 
co by mne mohlo zajímat, nějakou tu investiční příležitost, dej mi vědět. 
Když to bude zajímavé, domluvíme se.“

Tolik Gulon - jeho investiční příležitosti již přivedly mnoho blbů do 
hrobu a tam jsem neměl zrovna namířeno a nezačala nám s Hugem cesta 
právě nejlépe. Prokletý idealizátor a prokletý hluboký vesmír devět i s 
jeho hraničními nestabilitami. Nu celé se to semlelo rychle, jak už to tak 
bývá a jak už to chodí, že do průseru se navezete hned a na každém rohu 
jich čeká nepočítaně.

Začalo to přesně tam, kde to mělo skončit a kde to časem také skonči-
lo a kam jsme nakonec ještě nejednou museli zavítat, ale zpočátku jsem 
s Hugonem vážně něvěděli, kam jsme to vlastně zahučeli a trvalo nám 
poměrně dlouho, než jsme se trochu zorientovali, ale právě tam je to s 
orientací trošku složitější.

Je mi jasné, že teď vám nebude nic jasné a bude to přesně vystihovat 
situaci, do níž jsme s Hugonem zabředli - jmenuje se sice Hugo, ale někdy 
mu také říkám Hugone a myslím, že v češtině pro to mají výraz až po 
kolena v hovnech. No my jsme v tom byli až po uši a navíc se mi zdálo, že 
jaksi ze všech stran slyším nadávající Amandu a v duchu jsem si řekl, že ta 
nám tady ještě scházela. No ono v duchu je docela příléhavé, protože jsem 
si byl úplně bez těla. Vážně se ze mne stal duch a to přímo duch matema-
tický. Zavolal jsem na Amandu, kterou jsem pouze slyšel, aby už nechala 
toho láteření a aby se laskavě uklidnila, protože se musím soutředit na to, 
jak se z té polízaníce vylízat. 

„Já si můžu dělat, co chci, Brente, a zrovna ty mi nebudeš říkat, co 
mám a co nemám dělat a jsem úplně blbá, že jsem za tebou zase přilezla.“

„No to mne tedy podrž. Tak ty jsi za mnou přilezla? To je mi ale novin-
ka. Vždyť jsi mi ještě před nedávném řekla, či lépe zařvala, že se mnou už 
nechceš mít nic společného a než jsem se stačil vůbec vzpamatovat, tak 
jsi byla pryč i s tou svoji červenou sexy kombinézou, kterou jsem na tobě 
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vždycky zbožňoval, což jsi velice dobře věděla, ty bestie.“
„Ještě jednou mi řekneš bestie a vyškrábu ti oči, Brente. Můžeš mi las-

kavě říci, kam jsi to zase doletěl? Mám pocit, že to bude jako obvykle zase 
nějaká prdel, kde nemáme co pohledávat a určitě tě navigoval ten pře-
chytračelý Hugo, který ti sice bude schopný hodiny povídat o podivuhod-
ných vlastnostech vícerozměrných bodů, ale neumí si pomalu správně 
nasadit ponožku a pevně věřím, že i teď je bude mít naruby. Hugone, tak 
se ozvi a neschovávej se. Vím, že tady někde jsi, Hugone.

No a Hugon se přestal schovávat a tady se ale ani nebylo před kým a 
kde schovávat. Byli jsme doslova neviditelní, jako nějaké myšlenky anebo 
abstraktní matematické útvary, jimiž jsme se na nějakou dobu také stali - 
ovšem pochopitelně velice komplexní útvary a jak nám to Hugon později 
vysvětlil, útvary modelované prostřednictvím komplexních čísel, jejichž 
jedinou složkou jsou také čísla imaginární a to už mi potom stačilo, abych 
tomu porozuměl, protože teď jsme byli doslova imaginárními ideálny, 
ačkoli mluvit ve spojitosti s Amandou o ideálnu je dost zvláštní, ačkoli 
křivky jejího těla nemají k ideálnu opravdu daleko.

Ovšem ani Hugo v tom neměl moc jasno a oba, tedy já a on, už jsme 
vůbec neměli jasno v tom, kde se tady vzala Amanda a Hugo potichu 
procedil mezi svými imaginárními zuby, které jsou ovšem pouhopouhým 
prázdným obrazcem, neboť tam nebyly ani žádné zuby natož nějaké ceze-
ní, že kam čert nemůže, tak tam pošle ženskou, ale neudělal dobře, protože 
tam bylo jaksi všechno mimořádně dobře slyšet, takže Amanda mu chtěla 
dát facku, což ovšem, naštěstí pro Huga, nebylo díky podivodným vlast-
nostem tohoto místa vůbec možné a už vůbec to nebylo ani myslitelné a 
Hugo opatrně pronesl, že má podezření, že nás náš idealizátor ve spojení 
s hraničními fluktuacemi mezi známým a neznámým vesmírem procedil 
do všeho, kde sice také nějak je i materiálno, ale kde je podle jeho mínění 
daleko více ideálna, a určitě přitom vrhl škodolibý pohled po Amandě, 
ale již vám snad nemusím opakovat, že tady nemohla být o žádných po-
hledech, ať už milostných nebo škodolibých, ani řeč a kupodivu pobave-
ně dodal, že takové fluktuace mezi známým a neznámým vesmírem jsou 
všudypřítomné a to pěkně prosím i u někoho doma v kuchyni, protože 
známo a neznámo se všudypřítomně proplétají, takže neznámý vesmír se 
nám vlastně vlní přímo před očima a dokonce i v hlavě a to samozřejmě 
na mnoha různých úrovních a samozřejmě, že existují i ohromné oblasti 
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čistého neznáma a že vlastně celkově by se to dalo shrnout tak, srovnáme-
-li velikosti známého a neznámého, že se doslova ztrácíme v neznámu, 
což je ovšem jenom jiné označení pro vše, jehož je ovšem tzv. neznámý 
vesmír naprosto nepatrnou součástí.

„Tak Hugo,“ řekla Amanda. „To je sice všechno moc pěkné, ale teď mi 
řekni, jak se odtud dostaneme ven.“

Hugo chtěl určitě podotknout, že ven ze všeho se vlastně dostat nejde, 
leda snad někam jinam, ale nechal si to pro sebe a pravil, že za jistých 
okolností bychom se mohli vrátit tam, odkud jsme vstoupili, ale že není 
úplně jisté, jestli to bude také ve stejném čase.

„Koneckonců jsme tady i s naší lodí, která se nám jen trochu ideali-
zovala a to je ta potíž, protože navzdory mnohým předsudkům není náš 
známý vesmír tak ideální, jak se nám snaží namluvit někteří vědci anebo 
teologové.“

Hugo začal šmejdit po ideální lodi a já jsem mu pomáhal a tak nás ne-
chal Amanda na pokoji. Akorát jsem se od ní stačil ještě dozvědět, že mě 
chtěla překvapit a že si mě našla až v tom Bruntále, což byl dobrý detektiv-
ní výkon a že si nenápadně vlezla do naší lodi, ale že dál už to byla divoká 
jízda a že doufá, že ji z těch ideálních sraček brzo dostaneme ven. Takže 
jsme s Hugonem zkoušeli nastavit zpětný chod idealizátoru, pochopitel-
ně tak nějak naslepo a potmě, ale tak nějak nám to prostě šlo a Hugo mi 
u toho ještě něco povídal. Bylo to asi v tom smyslu, že takové ty řeči, že 
vesmír je dokonalý, protože je dokonalý jeho tvůrce, jsou na hovno, pro-
tože kdyby byl dokonalý tak už by se nemusel nikam dál vyvíjet. Naopak, 
čím více nedokonalostí, tím lépe a dodal, že mne snad nemusí o nedo-
konalosti našeho vesmíru přesvědčovat a to mne přesvědčovat opravdu 
nemusel, i když Amanda je vážně dokonalá. Leze mi sice pořád na nervy, 
ale musím říci, že bez ní bych byl úplně jeko bez hlavy - tím nechci říci, že 
by snad Amanda o něčem rozhodovala - Hugo pravil, že si myslí, že ide-
alizátor je nastaven správně, takže je to na mně jako na kapitánovi, abych 
to spustil, což jsem také bez zaváhání učinil a ….

Byli jsme z ideálna opět v našem nedokonalu a protože lidé chybují a 
Hugon obzvláště, vznášel se náš Fantóm přímo nad nádvořím Gulonovy 
dračí rezidence, která se nalézá na jedné nevlídné planetě a je navíc plná 
nevlídných Gulonových poskoků a patolízalů a různých jim podobných 
vlezdoprdelistů, protože Gulon nesnáší, když má někdo jiný názor než 
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on. Zkrátka Gulon musí mít vždycky pravdu a protože ji má pochopitelně 
zřídkakdy, musí se vždycky najít nějaký ten obětní beran, na kterého by se 
to svalilo. Nevím k čemu přesně bych měl Gulona přirovnat, aby názorně 
vyvstala jeho slizká odpornost. Raději ho ani popisovat nebudu, protože 
on se jistě časem popíše sám. Byli jsme z toho venku, ale měli jsme být ně-
kde v hlubokém vesmíru devět a ne v nějaké Gulonově řiti a ještě k tomu 
úplně blbě v čase, protože nás to k němu vyhodilo jaksi do doby, kdy jsem 
mu ještě jaksi unikal kvůli nezaplacenému Fantómu, který se mu nyní 
přímo vznášel nad barákem, takže to jediné, co ten omezený zločinecký 
mozek mohlo napadnout, mohlo být, že jsem se tam vrátil, abych mu 
nezaplaceného Fantóma ukradl. Jsem sice mezigalaktický borec a mám 
přezdívnu rychlý šíp, ale nejsem úplný debil, abych poletoval nad hlavou 
té kruté opice, za jejímž zadkem poskakuje vždycky parta ozbrojených 
hrdlořezů a taky že tam byla a za chvíli bylo plné nádvoří a zahlédl jsem 
mezi nimi hruškoidního Gulona s pásem očí kolem užší části svého hruš-
kovitého nazelenalého těla - anebo jenom hruškoidní hlavy. Nikdy jsem 
pořádně nepochopil, odkud ten mutant pochází a jak se vlastně pohybuje. 
Nu neměl jsem naštěstí moc příležitostí si s ním zajít popovídat do cuk-
rárny. Škoda - jistě bych se od něj dozvěděl ledacos poučného o životě, ale 
teď nad nádvořím zaplněným krvelačným hrdlořezy nebylo ani pomyšle-
ní na nějakou kávu se šlehačkou - najednou začali všichni pálit a bylo to 
ohromující, protože se tady sešlo mnoho různých palných zbraní. Nádvo-
ří se doslova zalilo ohněm a kouřem, takže se vlastně ti blbci trochu sami 
oslepili a úplně zapomněli, že pálí po Fantómu a ne nějakých neckách, 
takže jsme měli dost času zařadit zpátečku a elegantně zmizet a protento-
krát dokonce i správným směrem, protože najednou jsme se vznášeli nad 
černou prázdnou propastí a bylo mi jasné, že jsme v hlubokém vesmíru 
9, kde nás měli očekávat naši noví klienti, kterým někdo ukradl měsíc. 
Konec konců, o mnoho víc mi toho ta červená koule tenkrát v Bruntále 
neřekla. Akorát dodala, že podrobnosti se dozvím na místě.

Na místě jsme byli, ale kde jsou ti trpaslíci, zeptal jsem se Hugona. 
Amanda šla spát se slovy, že ji ten Gulon trochu pocuchal nervy. No komu 
by je nepocuchal, fešák, ale nemám zrovna náladu se bavit o Gulonovi.

Hugo se poškrábal po pleši a vypadalo to, že skutečně o něčem pře-
mýšlí.

„Brente mám jisté podezření.“
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„Tak to je v pořádku Hugo. Povídej.“
„No, vzpomínám si, že když jsi mi popisoval toho kulovitého posla, 

že jsi se zmínil o tom, že ti ta kulatá příšera povídala cosi o spirituálních 
vlastnostech svých zaměstnavatelů - jakýchsi trpaslíků. Hele, Brente, znáš 
mě a víš, že jsem hlava otevřená a a priori nezamítám skoro žádné ideje, 
ale trpaslíci, to už bylo i pro mne poněkud podezřelé. Najdou se fantas-
tové, co ti budou povídat o myslících hvězdách a paralelních vesmírech. 
Dobrá, dobrá, proč ne, ale ti trpaslíci se i nějak od začátku nezdáli a hle, 
vidíš tady snad nějaké trpaslíky, Brente?“

„Hugo, ruku na srdce, nevidím.“
„Tak vidíš, Brente.“
„Promiň, ale co jako vidím?“
„Hovno.“
„No Hugone, prosím tě, ovládej se.“
„Tak já ti teď něco ukážu. Přistup tady a mrkni se do toho dalekohle-

du.“
„No zdá se mi, že úplná prdel to zase nebude. Je to sice úplně z ruky 

a téměř mimo jakýkoliv zájem mezigalaktické konfederace. Je to z ruky 
a navíc tam někde už je neznámý vesmír, ale jako bych viděl nějaké bílé 
tečky, či co Hugo?“

„Takže Brente, ještě jednou, neznámý vesmír je všude kolem nás a ne-
začíná někde tam, ale tady,“ a poklepal si na hlavu. „Používáme jazyk sta-
rých pozemských hvězdopravců a astronomů, protože z jejich pohledu 
bylo to, co od nich bylo vzdáleno přes 14 miliard let jaksi úplně mimo 
jakýkoli dosah a jak by ne, když podle jejich výpočtů to vypadalo, že náš 
vesmír vznikl před nějakými 13,5 miliardami let. Za tu dobu se nějak roz-
táhl, ale nikoli až k těm 14 miliardám let a dále - takže vše za tím bylo do-
slovným neznámem, ale platí to přeci také naopak, že pro někoho vzdále-
ného od nás třeba těch 13 miliard let jsme my čímsi nesmírně vzdáleným 
a záhadným a také pro něho přímo za naším prahem začíná doslovné 
neznámo a protože všechna místa ve vesmíru jsou si rovnocenná je to 
neznámo, doslovné neznámo, všude, takže abychom do něho skočili, ne-
museli jsme se přemisťovat až sem a mohli jsme do toho neznáma skočit 
třeba i z toho podělanýho Bruntálu, ale, koneckonců, nejsme tady kvůli 
nějakému vesmírnému neznámu, ale kvůli ukradenému měsíci a něja-
kým trpaslíkům, kteří tady ale nikde nejsou.“
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„Hugo, máš pravdu, ale teď se poletíme podívat k těm bílým tečkám…“
A byli jsme uprostřed těch bílých teček - a jedna taková tečka byla vel-

ká asi jako planeta Jupiter a kroužilo tam toho kolem té kolosální hvězdy 
poměrně dost.

Na tom našem vesmíru je toho zajímavého poměrně dost, ale v pod-
statě je to dost jednotvárné opakování stejného - cosi rotuje kolem čehosi 
a všelijak se to vyvažuje stejně jako ve sluneční soustavě a stejně jako tady, 
ovšem jaksi v poněkud větších rozměrech a tady kolem sebe ještě rotují 
dvě slunce, takže gravitační síly tady tančí hotový valčík – ne, hotové tan-
go. Samozřejmě, že na tom našem vesmíru je zajímavé to neznámo, které, 
jak říká Hugo, je všudypřítomné a z toho plynoucí možnost nečekaného 
překvapení. Ono je to pořád to samé a pořád to samé a najednou to ně-
kde křachne a hle máme tady nový vesmír, který vybublal odkudsi, čemu 
Hugo říká vše.

Amanda již stála vedle mne a Huga a společně jsme sledovali kroužení 
těch bílých planetárních obrů. Při větším přiblížení bylo patrno, že se ne-
díváme přímo na jejich povrch, ale na svrchní část jejich bílo šedé a někdy 
také žlutavé bouřlivé atmosféry a Hugo suše poznamenal, že tohleto asi 
budou ti bílí trpaslíci a že už je mu zřejmé, proč zrovna tahle monstra 
nemohou nic svést s ukradeným měsícem.

„Tady vidíme, přátelé, zase jeden z výstřelků evoluce. On už to kdysi 
říkal Teilhard de Chardin, že ve vesmíru je důležitá komplexnost hmoty 
a dokazoval to na spoustě příkladů z pozemské evoluce a poté to trans-
ponoval na vývoj vesmíru. Nu a tady nám patrně nějak vzniklo jakési 
komplexní hnízdo planetárních rozumů, kteří budou patrně schopni i 
jakýchsi jiných než pouze myšlenkových pohybů a patrně se dobrovol-
ně ponořili do svého kontemplativního kroužení, takže jaksi nerozumím 
tomu, že jančí kvůli jednomu blbému měsíci, protože jak tak koukám, 
jich tady budou mít přímo nadbytek a myslím si, že tihle drobní souput-
níci budou tupí jako štoudev. No zkrátka, pobrali tolik rozumu, jako ten 
pozemský Měsíc - hromada šutrů a dost - bez atmosféry, bez života - točí 
se to kolem své osy a kolem své domovské planety a kolem té dvojhvězdy 
a je to opravdu div, že to vůbec celé drží pohromadě.“

Amanda se opřela o elipsovitý průhled naší lodi a prohodila k Hugovi.
„Hugone, já tě mám snad vážně ráda, takových řečí a kde nic tu nic. 

Vždyť je to úplně jasné. Mají tady to gravitační vzájemné působení tak 
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vyladěné, že ztráta jednoho měsíce pro ně znaméná totální rozpad celého 
společenství a to už je úplně jedno, jestli se zhrotí do té dvojhvězdy anebo 
se to rozletí na všechny strany. Navíc jsou na té dvojhvězdě životně závislí 
- nejsou to, Hugone - pouhé abstraktní myslící ideálna - jakési matema-
tické cosi kdesi nějak někde, v nějakém všem samostatně bytující, abych 
taky pro jednou použila tvoji formulaci. Jsou to teda obři a docela by mne 
zajímalo, jestli jsou dvojpohlavní anebo hermafroditní.“

Musel jsem se jim do toho vložit.
„Amando, jak by tyhle mašiny, tihle Jupiteři, mohli mít něco jako 

pohlaví? Nesmysl. Zkrátka se to tady zase naprosto nepravděpodobně 
zauzlilo tak, že vzniklo něco, o čem by ses v nějaké učebnici pravděpo-
dobnostního počtu dočetla, že právě vznik takových tvorů je téměř ne-
možný, stejně jako je nepravděpodobný vznik života vůbec a že to prostě 
přímo hraničí s pravděpodobností rovné téměř nule. No a podívej se jak 
se máme čile k světu a jak ti to dneska zase sluší, viď Hugone?“

Hugo odvrátil zrak od okna a určitě tak musel zaznamenat i vnitřek 
naší lodi a to jsem vám ještě neprozradil, že vnitřek jsem si nechal upravit 
tak, aby to připomínalo ponorku kapitána Nema. Kdesi kdysi při prohlí-
žení starých databází na mne vyjelo jméno Verne a úplně jsem užasl jaký 
to skvělý chlapík žil v tom devatenáctém století a dokonce tam na mne 
vyjely i původní ilustrace doprovázející jeho dobrodružné romány a do 
ponorky Nautilus jsem se přímo zamiloval a konec konců, naše plavby 
vesmírem nejsou nic jiného, než plavby pod hladinou jakéhosi nesmírné-
ho oceánu. To nad hladinou může být tím naprostým neznámem, které 
se šíří i tady dole a plujeme odněkud někam, ale stále jsem pod hladinou 
jako ten Nemo.

Sedli jsme si do pohodlných kožených klubovek a kolem nás stále 
ohromná knihovna a přes ohromné oválné okno sem pronikaly obrazy 
tance obrovských palnet a kroužení ohromné dvojhvězdy.

„Tak Hugone,“ řekl jsem. „Jak nás asi osloví?“
Amanda si přehodila nohu přes nohu, vypadala v těch vysokých čer-

ných kozačkách s neuvěřitelně vysokými podpatky jako ztěleněná bohyně 
Sexu.

„Tak já vám, vy chytráci, něco povím. Je mi  divné, že se tihleto trpas-
líci obrátili právě na vás. To vypovídá něco o nějaké vesmírné mozkové 
mrtvici. To si tedy vybrali opravdu ty pravé. Bývalý kapitán mezigalaktic-
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ké flotily známý mezi svými obdivovateli jako mezigalaktický borec alias 
rychlý šíp a kdopak nám to tady vykukuje za jeho širokými rameny. Ano 
slavný Hugon z Auvergne, zneuznaný matematik a úplný životní břídil. 
Vy dva jste se skutečně hledali, až jste se taky skutečně našli. Jo takhle 
někam rychle vletět, vystřílet to tam a hotovo, to by bylo něco - rychlé ře-
šení a basta, co kluci? No tak, tady to asi tak rychle nepůjde, protože tyhle 
planetární mozky budou mít asi pěkně dlouhé vedení, takže si asi budeme 
muset chvilku počkat, než si nás vůbec všimou.“

„Hele Amando,“ ozval se Hugo. „Už jsem si na ty tvoje řečičky zvykl, 
takže ti nebudu oponovat, protože je to úplně zbytečné. Netvrdím, že by 
snad tvůj ženský „rozum“ nemohl občas vidět věci ve správném světle, ale 
s prominutím, o těchto rozumech víš úplně kulový. Navíc jim naše agen-
tura připadla jako ta nejlepši ve vesmíru a s tím musím rozhodně sou-
hlasit. To že nám sem tam něco ujelo, nic nemění na našich skvělých vý-
sledcích a tady Brent se už mnohokrát vyznamenal nejedním bravurním 
zásahem a já ti říkám, že tady to bude za chvilku pořádná mela a a naše 
rychlá řešení se jim tady budou ještě setsakramantsky hodit, viď Brente?“

„Jasně Hugo, ale díky Amando za hodnotnou analýzu, která nám tady 
vážně pomůže. Každopádně si dali tu práci, že si mě našli, přestože to ne-
dokázel ani ten slizký Gulon a také si dali tu práci, že za mnou poslali tu 
chytrou červenou kouli a především mi zaplatili hotově nemalou zálohu. 
Tady vidím, že jim jsou peníze úplně na nic a tak se mi zdá, že mi zapla-
tili, ale virtuálně, takže se Gulonovi ty prachy asi proměnily v dokonalou 
prázdnotu. No a je to. Takže se odtud stejně nemáme kam vrtnout, proto-
že sem se Gulon určitě nepotáhne. Je to starý zbabělec.“ 

Ale dál jsem to již nedořekl, protože se nad mahagonovým stolkem 
objevila malá červená koule, která nás pěkně přivítala a poděkovala nám 
za naši námahu. Dále mne ubezpečila, že peníze, které jsem předal Gu-
lonovi jsou sice virtuálními falsifikáty, ale naprosto dokonalými, jejichž 
trvanlivost se odhaduje na deset světelných let, což mne trochu uklidnilo. 
Gulon si o sobě sice myslí, že je nesmrtelný, ale má už kolem sebe tolik 
nepřátel, že mu už nepomůžou ani všichni genetici světa, protože on už 
si někdo najde nějaký chytrý způsob, jak tu poskvrnu vesmírné harmonie 
sprovodit, sejmout, rozstřílet a nakopat do hruškoidní prdele.

Dále nám červený kulovitý vyslanec předal veškeré údaje o ukradeném 
měsíci a také všechny dostupné údaje spojené s okolnostmi krádeže a na 
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těch bylo zajímavé to, že nebyly skoro žádné. Zkrátka jednoho krásného 
dvojslunečného dne měsíc ibid /p,156/7. zmizel. Byl tady a najednou byl 
fuč. A nebyl to žádný drobeček, ten měsíc, ale najednou byl prostě fuč.

Zeptal jsem se vyslance, zdali někdo z poškozených pojal nějaké po-
dezření.

„Bohužel se k vaší otázce nemohu nijak vyjádřit. Od jisté doby se bílí 
trpaslíci pohroužili do svých myšlenek a jejich komunikace z vnějším 
světem je velmi sporadická. Obsah jejich úvah je znám snad pouze jim. 
Určitě mezi nimi nějaký kontakt je, jak usuzuji z chvění mentálního pole, 
v němž jsme tady všichni ponořeni. Jsem pouhý umělý modul a toto je 
jaksi nad moje chápání. Každopádně tu a tam dostanu pokyn a úkol a to 
je vše, co vám k tomu mohu říci. Snad ještě to, že takové do sebe uzavřené 
myšlení my připadne jako ztráta času. Slyšel jsem, že pouze otevřené sys-
témy mají šanci plodného rozvoje, ale co já vím, jak to ti Trpaslíci mezi se-
bou mají a jestli nejsou nějak propojeni s okolním a vzdálenějším světem. 
Každopádně v mých instrukcích byly i souřadnice vašeho pozemského 
úkrytu včetně přesné částky, kterou jste dlužil Gulonovi, takže nějaké 
okno do světa tady patrně bude…

Prsk a koule byla v čudu a my tři jsme na sebe koukali jako bychom 
spadli z višně a kdybychom skutečně z nějaké spadli, nemohli bychom se 
koukat vyjeveněji.

„Tak tomu říkám kšeft, Brente,“ začala Amanda. „Hledání ukradeného 
měsíce, přičemž okradení jsou ponořeni do svých velkolepých úvah, tak-
že nemají ani čas ani chuť se ráčit vyjádřit a poslali nám sem tu kuličku.“

Hugo poznamenal, že to možná ani nejde jinak a já jsem docházel k 
zjištění, že tady nám asi vážně rychlé řešení nepomůže a tak jsem pozna-
menal, že bychom se asi měli zamyslet, kam mohl zmizet ten podělaný 
měsíc. Přeci se jen tak nevypařil.“

„Ale vypařil, Brente, právě že vypařil a to mne na tom dost znepo-
kojuje,“ řekl Hugo a dodal, že tady už stejně víc nezjistíme a že by bylo 
nejlepší, kdybychom se vrátili do naši původní kanceláře, kde máme vše 
potřebné pro zahájení dalšího pátrání. Amanda souhlasila, že už toho po-
letování po všemožných vesmírných prdelích má plné zuby a že by se 
už taky konečně zase ráde setkala s holkama, čímž myslela ty svoje dvě 
kamárdky Crystall a Chloe. Hugo obrátil oči v sloup a já jsem raději nic 
neříkal.
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ZÁHADNÝ NÁVŠTĚVNÍK

Neonový nápis MEZIGALAKTICKÝ BOREC opět žlutočervěně po-
blikával vesmírnou černotou. Moje kosmická kancelář se jako obvykle 
vznášela někde na půl cesty mezi centrální planetou mezigalaktické kon-
federace a jejím bývalým centrem, totiž Sluneční soustavou a jako obvyk-
le se nedělo nic zvláštního. S naším ukradeným měsícem jsme se nepopo-
sunuli ani o píď a nevypadalo to na nějaký výrazný pokrok. Hugon projel 
záznamy o všechmožných zmizelých vesmírných tělesech, ale u žádného 
z nich nezjistil, že by si zmizely jen tak beze stopy. Amanda odjela s ka-
marádkami na výlet. No ty jejich výlety raději ani nebudu komentovat. 
Nějaké nákupy na centrální planetě.

„Když jsi dostal tak slušnou zálohu, mohl bys něco Amandičce pře-
pustit,“ takže jsem tedy něco přepustil a zůstali jsme v kanceláři sami s 
Hugem. No a právě tehdy jsme dostali tu zvláštní zprávu. Bylo to psaní, 
ano opravdový dopis v papírové obálce. Takové dopisy se už dnes skoro 
vůbec neposílají, ačkoli se papír dá sem tam za nehorázné peníze sehnat. 
Takže nám musel psát nějaký staromilec a především nějaký potrhlý jazy-
kozpytec, protože to bylo celé napsáno česky. V dopise stálo, že dotyčný 
pisatel by nám mohl být nápomocen při pátrání po ukradeném měsíci… 
pokud máte zájem o setkání, doporučil bych utajenou schůzku v hlubo-
kém vesmíru devět. Tam mezi Trpaslíky budeme v bezpečí. Vzhledem k 
nebezpečí, jehož rozsah si vůbec nedovedete představit, bych vám vřele 
doporučoval, abyste na můj návrh přistoupili, protože můj bratr Kurt již 
dočista zešílel. Podepsán Waltr.

Hugo pravil, že stejně nemáme žádnou jinou stopu a že nám asi nic 
jiného stejně nezbývá… takže jsme se zase idealizovali a v tu ránu jsme se 
vznášeli mezi těmi vážnými bílými obry a samozřejmě, že Waltr se objevil 
stejně nečekaně jako ta červená koule. Stáli jsem s Hugem u okna a pozo-
rovali majestátně se pohupující planetární mozky, když se za námi ozvalo 
zdvořilé zakašlání a tak jsem se seznámili s Waltrem.

Ovšemže to nebyl Waltr, nýbrž Kurt - Waltrovo dvojče a potom už to 
šlo všechno ráz naráz. Ten parchant už měl všechno pěkně přichystáno a 
my mu sedli na lep, ale jak říkám, všechno proběhlo tak rychle, že jsme se 
místo Kurtových předpokladů neidializovali ve čtyřrozměrném prostoru, 
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ale ve všem, v čemž se ovšem sotvakdo vůbec dokáže nějak orientovat, 
natož doktor Kurt Rosenbaum.

MEZIGALAKTICKÝ BOREC A BRATRSTVO NESMRTELNÝCH 1

O podstatě detektivky

Takže jsme s Hugem, nedostudovaným doktorem přírodních věd, což 
jsem vám myslím, minule zapomněl říci, seděli v naši kosmické kanceláři 
Mezigalaktický borec, a rozprávěli o podstatě detektivních románů.

Mimo jiné to, že Huga vyhodili z prestižní UNIVERZÁLNÍ GALAK-
TICKÉ UNIVERZITY, mu jaksi nezabránilo v používání univerzitního 
titulu a ten doktor se k němu opravdu hodil, již jenom kvůli jeho pěkné 
kulaté a plešaté hlavě a také to dobře působilo na klienty, kteří se nám 
zrovna nehrnuli.

„Hugo, podívej se na to takto,“ řekl jsem mu v návaznosti na jeho 
předcházející poznámku, že nemá rád detektivky. „Máš pravdu, že v de-
tektivkách vlastně nic nového nenajdeš. Když to vezmeš do důsledku, tak 
opravdu zjistíš, že základem skoro všech těch detektivek je zmizení. Buď 
zmizí nějaké prachy anebo zmizí nějaké umělecké dílo anebo třeba nějaká 
nevěrná ženská anebo obrazně dojde k vraždě a zmizí čísi život. V detek-
tivkách pořád něco mizí a může v nich zmizet cokoli třeba i nějaký měsíc, 
ale ještě jsem si nikdy v žádné detektivce nepřečetl, že by něco zmizelo 
jaksi absolutně a bez jakéhokoli vysvětlení. Mám prostě na mysli doko-
nalé zmizení. Myslíš si, Hugone, že by bylo možné, aby z vesmíru něco 
dokonale zmizelo?“

„Ty mne, Brente, vážně občas udivíš? Jo a vedle toho zmizení jsi ještě 
zapoměl uvést také objevení, neboť nejenom ve vesmíru se pořád něco 
objevuje, ale samozřejmě, že i v těch tvých detektivkách také. Tu se objeví 
nová stopa, tu nová tvář a někdy se tam také objeví pachatel a také vysvět-
lení onoho základního zmizení. Laik by si možná řekl, že jen tak, bez ně-
jakého důvodu, nic nezmizí a taky se jen tak jaksi hala bala nic neobjeví, 
protože tady prý máme přírodní zákonitosti. No v projeveném kosmu se 
to skutečně všechno nějak navzájem podepírá, takže když někde ubereš, 
tak vlastně někde jinde přidáš. Napadl mne hned jeden příklad takového 
ZČISTAJASNA OBJEVENÍ A NA TO NAVAZUJE MOŽNOST ZČISTA-
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JASNA ZMIZENÍ.“
Bohužel mi již Hugon nestačil prozradit jaké konkrétní objevení má 

na mysli, neboť nad mým pracovním stolem se náhle a zčistajasna objevil 
zrnitý holografický obraz. Před námi a tak trochu i nad námi se vznášelo 
cosi mezi ropuchou a gorilou s jednou koženou odřenou páskou přes oko 
a nebylo pochyb, že za námi Gulon poslal Okula, svého nejvěrnějšího po-
skoka a mimo jiné šéfa jeho osobní stráže.

„Pěkně zdrávím, Okule,“ oslovil jsem tu upocenou příšeru.
„Nazdar kluci,“ pravilo Okule a šeredně se zachechtalo, takže se jej 

Hugo zeptal, co ho tak pobavilo.
„Podívejte se, vy dva pitomci, to už je zkrátka tak, že když vás vidím, 

tak se musím smát, ale teď přestaneme vtipkovat a hodíme řeč, protože 
nemáme moc času.“

Očekával jsem zase nějaké plky ohledně splátek za Fantóma, což je 
skutečně skvělý vesmírný koráb, který jsem bohužel musel opět zastavit. 
Bohužel zrovna Gulonovi, který toho hodně nemá - nemá zlaté srdce a 
určitě nemá a nezná křesťanský soucit, ale má hotovost a to vždy, protože 
ta pitomá tlustá hruška má prsty snad ve všech kasínech toho mezigalk-
tického bordelu, kterému se taky říká mezigalaktická konfederace.

Ale vypadalo to, že protentokrát má Okulo a tím pádem Gulon na srd-
ci něco jiného, než pár drobných z několika nezaplacených splátek a sku-
tečně tomu tak bylo, ale kam jsme se dostali, tak náhle a rychle, to už nám 
řekl přímo Gulon, protože Okulo nás už měl zaměřené ve svém idealizá-
toru a meziprostorem se dostanete okamžitě kamkoli, třeba do dračího 
Gulonova hradu. Znám lepší místa, kam si zaletět na výlet, ale jaksi jsme 
neměli na vybranou. Ještě na nádvoří Gulonovy sluje jsem požádal Huga 
o uvedení nějakých příkladů zčistajasna mizení a objevení.

„Jedním z nejčistějších a nejnepravděpodobnějším příkladů je náš ves-
mír, Brente, a jestliže se nám kdysi tak nečekaně objevil, mohl by možná 
stejně nečekaně zmizet. Stejně je na tom všem kolem nás nejzábavnější, 
že se snad nejčastěji ze všeho potkáváme právě s tím nejnepravděpodob-
nějším. Všiml sis toho Brente?“

„Myslím Hugone, že tady nás čeká spíše něco velmi nepravděpodob-
ného. Pravděpodobně tady zase někomu něco zmizelo a zároveň se po-
chopitelně něco objevilo. Velmi pravděpodobně přícházívá po nějakém 
zásadním zmizení objevení se problému. Pochopiteně to platí vice versa 
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Hugone. Jen si vzpomeň na ten ukradený měsíc.“
Ale to jsme již stáli tváří v tvář Gulonovi a pás jeho krví podlitých očí 

obebínající horní část jeho hruškoidní existence vibroval rozčileným po-
mrkáváním.

„Nemám čas se s vámi, pánové, dlouho vybavovat, ale je vám jasný, že 
se asi dohodneme. Já vám vrátím Fantóma a přihodím vám k tomu navrh 
přesně tolik, kolik vás ta rachotina stála a vy mi pokud možná co nejdříve 
najdete dceru.“

Vůbec jsem netušil, že tahle hruška má nějakého potomka a už vůbec 
ne, že to bude dcera a bylo mi jasné, že to asi nebude žádná krasavice. 
Pohlédl jsem kradmo na Huga a protože jsem se na něj díval svrchu, po-
střehl jsem na jeho holé hlavě svižně se kutálející krůpěje potu.

Gulon dodal, že nejlépe do zítřka a to už jsem se začal trochu potit i já, 
přestože mám přezdívku Rychlý šíp a přestože jsem jako kapitán 55 mezi-
galaktického pluku už zažil hodně rychlých akcí, a když říkám rychlých, 
tak vím o čem mluvím. Tak kupříkladu, když nás ten šílený Rosenbaum 
omylem prohodil do Všeho a teď nemám moc náladu vám vykládat, co 
to je a mám obavu, že by vám to v celém vesmíru nikdo nedokázel po-
řádně vysvětlit, snad kromě Huga, ale ten by na to teď taky neměl zrovna 
náladu, tak nás zachránil jenom neočekávaný zásah mé přítelkyně, dobrá 
– milenky, Amandy. Sama mi dodnes nedokázala vysvětlit, jak se jí poda-
řilo překonat trojrozměrnou bariéru našeho klasického prostoru - poví-
dala mi akorát něco jako, že tady jsem zmáčkla tohleto a potom támto a 
najednou jsem měla pocit, jako že je ze mě matematická rovnice a to byl 
skutečně správný pocit, protože do všeho povětšinou vstoupíte jako cosi 
bezrozměrného a hodně abstraktního. Ona tam vletěla jako ideální žena, 
jako naprostý archetyp ženského myšlení a právě to rozhodilo šíleného 
vědce Kurta Rosenbauma, muže, který myslel logicky - svým způsobem, 
takže se nám podařilo z té jeho pasti vybruslit i s tím ukradeným měsícem 
a řeknu vám, že celé to proběhlo okamžitě, takže zatraceně rychle. Gulon 
náhle zavřel všechny své žluté a krví podlité oči a mě s Hugem převzal k 
další poradě Okulo.

Procházeli jsme s ním Gulonovým sídlem a připadalo mi to jako pu-
tování nějakým bludištěm a najednou jsme se zastavili před hrubou ka-
mennou stěnou a najednou šup a všichni tři jsme se z ničehož nic ocitli 
uprostřed kulovité místnosti bez podlahy a stropu, protože kde by taková 
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koule vlastně měla mít spodek a vrch, ale to bylo stejně jedno, jelikož jsme 
se v ní jen tak vznášeli. Okulo nás provrtal zlostně svým jedním okem a 
pravil, že ho to dost sere, že Gulon nepověřil pátráním po své náhle zmi-
zelé dceři právě jeho, takže si na nás dohlédne.

„Zkrátka hoši to vypadá tak, že vám budu dělat společnost. Takže to za 
prvé. Za druhé Gulonova dcera,“ a zároveň luskl svými chlupatými prs-
ty a před námi se náhle objevil trojrozměrný obraz Gulonova potomka. 
„Tady ještě včera byla a dnes tady prostě není. Chápete to?“

Chvíli jsem ho ale moc neposlouchal, protože ten obrázek v životní 
velikosti mi doslova vzal chuť do života. Je to mužského nebo snad žen-
ského rodu? Je to snad čiré neutrum anebo cosi pomnožného? V kostce a 
zkrátka další hruška, jenom trochu ošklivější než tatínek.

„Takže zkrátka nevysvětlitelně zmizela, Okulo. To se ovšem ve vesmíru 
odehrává zcela běžně, ačkoli je to vlastně velmi nepravděpodobné, ale to 
se už nedá nic dělat. Takže, kdo ji viděl naposled a doufám, že ne nějaká 
chůva?“

Okulo mi doporučil ať raději nežertuji a mluvím k věci a dodal, že 
naposledy ji snad zahlédl doktor Navrátil v padělatelské laboratoři a luskl 
prsty a všichni jsme se jako mávnutím kouzelného proutku přenesli k těm 
falsifikátorům. No vypadalo to tam ctihodně. Člověk by si tam mohl při-
padnout jako v nějakém velkolepém výzkumném centru a patrně tam byli 
schopni padělat úplně vše, včetně celého vesmíru. Doktor Návrátil, který 
vypadal jako velice slušný člověk, nám ovšem nic zajímavého neřekl.

„Gulona tady ráda chodila a zvídavě pozorovala a přesně to tady dělala 
také včera. Vydržela tady stát třeba i dvě hodiny. Tak a potom normálně 
odešla tam do té dlouhé chodby, ale na její konec už zřejmě nedošla, takže 
musela zmizet někde v ní, což je ovšem naprosto nemožné.“ 

Samozřejmě, že velkolaboratoř zaujala doktora Hugona, který si po-
zorně prohlížel jakýsi dvoumetrový černý válec, stojíci hned vedle. Na-
vrátil na něj zavolal, ať na něj prosím nesahá a zavolal asi ve chvíli, kdy 
se ho Hugo dotkl - a samozřejmě, že Hugo náhle zmizel a navíc to chvíli 
vypadalo, jako by snad chtěla zmizet i samotná laboratoř. Vše kolem mne 
se náhle silně rozmlžilo a zežloutlo. Za chvíli se chvěni uklidnilo a rozma-
zané tvary se opět navrátily do původního vzezření, ale ta nažloutlost tady 
byla dál a také tvář doktora Navrátila zežloutla, ale měla trochu jiný od-
stín než žluť Okulova obličeje, ale tady by bylo spíše na místě říci ksichtu a 
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patrně jsem zesinal i já a potom bylo chvíli hrobové ticho a potom začala 
ta divoká mela. Hugo se totiž nějak blbě dotknul materializátoru a dokon-
ce jím prošel, takže celé to chvění a žloutnutí pozoroval z druhé strany. 
To by bylo ještě v pořádku, horší byl výsledek té materializace, ale nebylo 
ani moc času si tu potvoru prohlédnout zblízka. Nejdříve ukousla hlavu 
doktoru Navrátilovi a my ostatní, včetně několika zmatených pracovníků 
této zajímavé laboratoře, se dali na útěk. Doběhli jsme k východu, který 
se automaticky zablokoval, což bylo moudré řešení, jež znemožňovalo, 
aby se podobné vědecké omyly dostaly ven a dál nešířily zkázu. Obrátil 
jsem se tedy čelem k té krvelačné tlamě, zapnul svůj ochranný štít a plnou 
parou jsem se proti tomu rozletěl. Asi to nečekala, takže se to rozprsklo 
na všechny strany a mě museli asi půl hodiny vytahovat z protější stěny. 
Nechal jsem jim tam na památku obtisk své hlavy.

„Takže Navrátil nám toho už moc neřekne,“ konstatoval Hugo, ohledá-
vající jeho zakrvácený krk.

Najednou se mi zdálo, jako bych se ocitl v centru tornáda. Všechno 
kolem se točilo a třáslo a skrze vzdušný vír jsem zaslechl - vstávej Brente. 
No tak, Brente…
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