
Jen jedno slovo... 

Nepochybně, převážná část děje této knihy se bude odehrávat v blíže neurčené budoucnosti, 
nikoliv však ne nedostižitelné. Dále je třeba sdělit, že období, v níž se Nový Svět zrodil není tím, 
kde probíhá podstatná část tohoto příběhu, nýbrž tím, kde se odehrály právě ty klíčové změny, 
které jestliže budou správně vyloženy, by mohly tento Nový Svět ukázat ve zcela jiném světle, 
než v jakém se doposud jevil. 

Pojďme se pro začátek podívat rovnou do roku 38 Nového Světa, od kterého se bude odvíjet 
příběh popsaný v této knize. Upozorňujeme, že přesná data zde nikdy nezazní, neboť čtenář má 
právo samostatně rozhodnout, kolik let či století je zapotřebí, aby minulo pro vznik Spojených 
blažených divizí v té podobě, v jaké je poznáme od roku 38.  

Spojené blažené divize odrážely smýšlení obyvatel Nového Světa jako žádné jiné místo na světě. 
Bylo to skutečně velice lákavé místo pro život, neboť jestliže některý ze států Starého Světa 
dostal šanci přimknout se ke Spojeným blaženým divizím, dřív nebo později, Rada dosáhla, aby 
se životní úroveň jeho obyvatel zvedla a vykvetla k nebeským výšinám.  

Rada Činných, jež řídila tento Nový Svět se skládala z celkem dvanácti Činných, První z nichž 
byl nepochybně nejvlivnější osobou tohoto Nového Světa. Jeho hlavním úkolem bylo poskytovat 
ochranu a rozsévat své divize po celém širém světě, pouze však tak umným způsobem, aby mezi 
divize nevstupovala žádná bídácká s dovolením společenství, neboť převýchova, ač nemůže trvat 
věčně by měla začít ještě v plenkách. Na tom Rada trvala, zcela zásadně, a tudíž zavedla pro 
Starý Svět celý seznam požadavků, které bylo nutné naplnit, jestliže si přejete, aby vaše žádost o 
vstup mezi divize nebyla smetena ze stolu ihned jakmile by na něm přistála. 

Kupříkladu v žádném případě nepočítejte se vstupem do Nového Světa pakliže neprokážete, že 
jsou obyvatelé vašeho státu schopni bez větších výhrad využívat blaha, jež nabízela Rada 
obyvatelům svých divizí. K tomu, aby bylo možné zplna využívat blaha úrovně Spojených 
blažených divizí bylo potřeba, aby průměrný výdělek obyvatele dosahoval čirosti alespoň 
kategorie X!1.  

Beze sporu zde rovnou vysvětlíme, že ve Spojených blažených divizích byl technický pokrok 
natolik nezpochybnitelný, že takový pojem jako jsou papírové peníze Rada dávno přijala za 
neplatný, neboť každý ví, jak nepohodlné a nevzhledné jsou ty ušmudlané lístky věčně kolující 
mezi prsty. Důstojní lidé, jestliže vstupují do Nového Světa si takové nepříjemnosti zcela jistě 
rádi ušetří. Ve Spojených blažených divizích Rada dávno zavedla Štítky čirosti, které byly mezi 
obyvateli natolik oblíbené, nakolik byly povinné. Čirost se rozlišovala jednak v abecedním 
pořádku, jednak dle interpunkce, kdy ! znamená Čistě, . znamená Hrubě, ? SuperHrubě. A rovněž 
podle číslic, pochopitelně od 0 do 9, přičemž čím výš se číslice v soustavě vyskytuje, tím déle si  
štítek udrží čirost zcela důstojnou.   

Čistě — po odečtení povinného příspěvku do veřejného blaha 

Hrubě — před  odečtením povinného příspěvku do veřejného blaha 

Superhrubě — před odečtením dvojitého povinného příspěvku do veřejného blaha 

Zkrátka nic světoborného. Jednoduše zde platil jistý daňový řád, tak jako v každé jiné 
civilizované společnosti, pochopitelně. 

Pokud zašla řeč na papírové lístky, Rada je nijak zvlášť nevítala, ani je však zásadně 
nezakazovala. Bylo ovšem pro slušného člověka nedůstojné šustit jimi všude, kde se mu 
zamanulo. Nedělalo prostě velkou potíž dosáhnout toho, aby po tom lidé ani nijak zvlášť neprahli, 
poněvadž proč by to také dělali, jestliže jim Rada věřila natolik, že přijala jejich žádost na vstup 
mezi své divize. Navíc, Nový Svět zaručoval jednu nezpochybnitelnou a pro Starý svět vysněnou 
výsadu. Byly jí čtverbranky, ryze vyspělé technologie, které umožňovaly urychlit cestování 



natolik, že vzdálenost, kterou ve Starém Světě, dovedli překonat sotva za několik hodin, bylo na 
půdě Spojených blažených divizí možné překonat do půl hodinky. 

Kdoví co to byly ty čtverbranky. Bude o nich zcela jistě řečeno ještě mnohokrát. Nebudeme teď 
jejich popisem tudíž ztrácet drahocenný čas. Dodáme jen, že k tomu, aby bylo možno stanici 
čtverbranky vůbec vybudovat, bylo nezbytné, aby po území, kde se výstavba plánovala, byly 
rozestaveny divizní gates, určité sítě, které lovily signál, jež umožňoval čtverbranku zdárně 
spustit. K tomu, aby se obyvatel mohl čtverbrankou svézt musel mít na očích nasazené lenzky, 
jakési čočky, nakolik pokročilé, že lidem sloužily snad úplně ke všemu. Někteří byli do lenzek 
tak zblázněni, že si je nesundavali ani na noc, což nikomu nevadilo, neboť rok od roku vycházely 
stále vymazlenější a bezpečnější pro nošení než dřív. Potíž Starého Světa byla v tom, že Rada 
odmítala tyto výsady některým státům poskytnout, neboť Rada odmítala roztahovat svá ochranná 
křídla po všech těch územích, jež úrovně nároků Spojených blažených divizí nedosahovala.  

Ještě v úvodu rovnou udáme postup, jak rozpoznávat čirost a kvalitu štítku, který ve Spojených 
blažených divizích sloužil jako jakýsi odznak, jenž o tom kterém obyvateli udával přesné údaje, a 
rovněž sloužil jako platidlo.   

Čirost se označovala buď písmeny nebo čísly a člověk si mohl vybrat ze čtyř druhů štítků, 
pochopitelně soudě podle toho, jakého blaha si vysloužil, takovou čirostí si mohl svůj štítek 
naplnit.  

Nejvyšší kategorií štítků byla ta, která mohla zajistit čirost v rozmezí od C!1 až po A!9. Tato 
kategorie však nejen že byla vysoce, ale vysoce čirá, byla také v určitém ohledu pro člověka  
nedostižitelná, neboť v přepočtu na počet nul, na něž by si čtenář mohl tuto čirost přepočítat čítala 
… no přinejmenším několik desítek těchto nul.  

Šlo o zvyk naučit se rozpoznávat tyto kategorie, obyvatelé Spojených blažených divizí si na však 
podobný systém zvykali vcelku snadno.  

Nejnižší kategorie štítků byla příznačná tím, že ač jste štítek naplňovali čirostí jak jste chtěli, 
přesto neumožňoval nákup ani těch nejlacinějších lenzek. Tudíž nebylo možné používat 
čtverbranku a tím pádem člověk vybočoval ze struktury novodobé společnosti zcela hanebně. 
Největší potupou bylo, že v tomto případě mohl být štítek pouze vydán v podobě plastové karty, 
kterou když chcete spustit, musíte jít a ve vší hanbě si vystát frontu do databudky, které Rada 
ačkoliv nerada, musela rovněž v některých částech svých divizích strpět. Pokud však Činný 
dopustil, že v některé z divizí, jež spravoval přirostlo do roka více než pět databudek, byla jeho 
váha a blízkost ke křeslu Prvního činného postupně odsouvána a mohlo pochopitelně dojít k 
tomu, že bude nahrazen novým Činným, který tomuto rozkladu zamezí dřív než bude příliš 
pozdě.  

Snad jsme čtenáře ve zkratce seznámili se vším, co je nutné vědět před tím, než odvyprávíme náš 
příběh. Co se týká ostatního, jen čas může ukázat, zda byl tento Nový Svět místem, o němž 
sníme, že v něm jednou budeme žít. 

1. 

Julie Tennetová se svým štítkem válčila už celá léta. Nikoliv však proto, že by si nemohla dovolit 
pořídit si lenzky, nýbrž proto, že vzhledem k tomu, že jí bylo teprve dvacet, nebyla stále plnoletá, 
tedy ne pro každý úkon, a tudíž bez svolení matky by jí je stejně neprodali. Rada skutečně 
stanovila pravidlo, že lenzky si nezletilí nesmí bez svolení rodičů pořizovat, pojďme ale být k 
sobě upřímní a přiznejme si, že natolik výstřední rodiče jako byla Juliina matka se ve Spojených 
blažených divizích vyskytovali leda tak ve snu. Právě naopak, jednalo se o jakýsi společenský 
žebřík, po kterém je třeba stoupat nikoliv dolů, nýbrž nahoru a tudíž čím dříve si budete moct 
dovolit nasadit si na oči lenzky té nejpokročilejší generace, tím spíš se zařadíte do blaženého 
systému jakožto jeho důstojný obyvatel.  



Jakkoliv by se ovšem Julie nepokoušela přesvědčit matku v tom, že jí svými zákazy přidělává jen 
starosti, její matka, Helen Tennetová byla toho názoru, že netřeba nosit na očích tak bezbohý 
přístroj, kdoví zda člověka nepřivede na scestí. Helen Tennetová byla vším srdcem oddaná věřící, 
jíž jste každou neděli mohli vidět vzorně sedět na lavici v kostele a modlit se Otčenáš. Julie s tím 
byla smířená už od dětství, s čím však nebyla smířená bylo to, že si sama musela kolikrát vystát 
frontu do databudky nebo se svézt hromadným plavidlem, ve všem studu zalitá kypře rudou 
barvou s vědomím, že dokud nenastane květen 39 bude její život dál podobný životu všech těch 
smrdutých otrapů, které na cestě do práce potkávala. Matka jí na to řekla, že pracovat na půdě 
divizí není nutné, neboť i doma je práce dost, a ty jsi drzá a budeš poslouchat!  

Helen Tennetová žila v řadovém domku v místě, naštěstí pro Julii, nepochybně, které bylo k 
jedné z krajních divizí přilehlé natolik, že nebyla potíž cestovat tam a zpět třeba každý den. Potíž 
vznikala v okamžiku, kdy jste neměli na očích lenzky. Vaše oči tudíž nebyly s to rozpoznat 
čtverbranku a ani jí použít. Lenzky byly vážně tak propracované technologie, že z nich občas 
rozum úplně stál. Nejenže se ovládaly pomocí pohybů očních bulv a nervových zákmitů v mozku, 
tak navíc nějak dovedly rozpoznat ten šedivý vír, který se rozechvíval v zorném poli, jakmile se 
člověk přiblížil ke stanici čtverbranky. Ten šedivý vír nepochybně musel být portálem. Je 
zajímavé proto zamyslet se v jakém období času tito lidé žili, když už byli schopni vynalézt 
natolik výjimečné technologie, které uměly rozpoznat portály, a navíc je použít. Zkracovaly cestu 
do práce prostě úplně báječně.  

Julie však byla nucena cestovat hromadnými plavidly, takovými létajícími plackami, které se 
vyskytovaly snad v každé divizi, nicméně byly o dost pomalejší, navíc jich bylo poskrovnu, stejně 
jako databudek, pochopitelně.  

Julie si tento rok teprve dodělala studia na baletní konzervatoři a prozatím pracovala v 
knihkupectví, do doby než si najde práci v oboru, patrně v nějakém divadle. Stát se baletkou bylo 
Juliiným snem už od dětství a byla tudíž den ode dne vynervovanější, neboť čas běžel a ona stále 
nenašla angažmá ani v jednom z divadel.  

Do práce v knihkupectví nastoupila sotva před dvěma měsíci. Julie byla drobná dvacetiletá dívka. 
Nosila bohatou kštici kaštanově hnědých vlasů, které se jí svažovaly po zádech a v délce nabíraly 
měděného nádechu.  Julie měla velké pomněnkové modré oči, které však často ostýchavě klopila 
k zemi a její tvář, obzvlášť v létě, bývala oseta jemnými pihami. Přese všechnu nejistotu a 
nevalné mínění o sobě samé však rovnou podotkneme, že byla Julie skutečně půvabnou dívkou a 
ačkoliv se sama zdráhala uvěřit, že je tomu skutečně tak, nejednou se ocitala terčem pozornosti, o 
níž nijak zvlášť nestála. 
Knihkupectví, kde pracovala si zabíralo celkem tři a půl patra proskleného mrakodrapu a jeho 
vnější vzhled ihned na první pohled poutal pohledy kolemjdoucích. Na rozdíl od svých strohých 
sousedů se jeho vitríny boulily do stran jako když tlustý chlapec uvízne v tubě. Takové řešení 
však vůbec nebylo ojedinělé. Stavělo se ve spirálách, v kostkách i na kuřích nožkách. Důležitá 
byla výška. Čím delší liána se táhla k oblakům a čím více pohodlí a hlavně užitku poskytovala 
uživatelům divize, tím lépe. Kupříkladu obyvatelé divize, kde pracovala Julie se na holou zem 
často nepodívali i celé týdny nebo dokonce měsíce. Proč by to také měli dělat? Bylo přece daleko 
rozumnější přeskakovat po patrech sousedících budov a užívat si tam svého těžce vydřeného 
blaha. 
 
Zevnitř knihkupectví překonávalo zavedené zvyklosti snad ještě víc než zvenku. Tři a půl patra 
od sebe neoddělovalo ani jediné schodiště a regály se ve složitém labyrintu táhly po celé délce i 
šířce prostoru. Chytře nastražená zrcadla navíc způsobovala v hlavách návštěvníků pocit, že jsou 
vrženi do nekonečné rokle knižních polic a není jisté, zda najdou cestu zpět. Při vstupu do prostor 
knihkupectví zákazníci obdrželi orientační mapku a létající taburet poháněný proudem planoucím 
v zadním otvoru. Nebylo dovolené šlapat po zrcadlové podlaze. Pokud jste se ztratili, řiďte se 
mapkou. Mapka totiž kolikrát byla chytřejší než zákazník. Blikala a hvízdala, kdykoliv panáček 
sešel z vyznačené cesty.  



Julie však se zrcadlovými pastičkami zápasila doposud. Nebylo vůbec jednoduché stačit sledovat 
blikajícího panáčka jedním okem a zároveň udržet rovnováhu na taburetu čtyři lokty ve vzduchu, 
zatímco komínek z knih se jí náručí lámal a bortil se k zemi. 

Nicméně čirost štítku byla poměrně důležitá. A dožadovat se matky, aby se dělila o svou začínalo 
být pomalu trapné, obzvlášť poté, co dokončila studia. Julie se pokoušela příliš nemyslet na mdlé 
dáme vám vědět, které zaznělo pokaždé, když přišla na konkurz do baletního divadla. Věděla, že 
jednou její den nadejde, a také to, že už není za horami.  

***  

Počasí toho smrákajícího listopadového odpoledne, kdy se za posledním zákazníkem 
knihkupectví zabouchly dveře, bylo mírně řečeno, bídné. Ledové kroupy burácely po okapech a s 
fičením se v hejnech vlnily za okny. 

Julie zamyšleně hleděla do zrcadla opřeného o zeď protáhlé komůrky, zatímco na hlavě si rovnala 
čepici, která v poměru k její hlavě  byla buďto příliš velká anebo to byl patrně takový záměr, aby 
její notná část přepadávala přes zátylek. Vůbec Julie měla ve zvyku oblékat se nikoliv ne 
nevýrazně, jistou notku lajdáckého klukovství však v její podobě rozhodně nešlo nechat bez 
povšimnutí. Pravdou bylo ovšem také to, že Julie byla poměrně náladovou osobou a co se týkalo 
oblékání, neslo se často v duchu jejího ranního rozpoložení. Dnes bychom mohli hádat že se 
zrána vzbudila s potřebou vyrazit do práce v nadrozměrné bundě, úzkých džínách a hadrových 
botách, které nepochybně toužily po tom, aby se nevytahovaly ze skříně v natolik mizerném 
počasí, jaké přinášel listopad.  

„Tak co, jdeš se mnou?!“  

Zvonivé zahalekání jí udeřilo do zad poroučivě a tázavě zároveň. V tu samou chvíli se v odraze 
zrcadla objevila půlka obličeje zalitého širokým úsměvem.  
Bětka Hustěpišová byla Juliina kolegyně v knihkupectví a snad i dobrá kamarádka. Bylo to 
přátelské, místy trochu hlučné děvče. Tvář jí zdobil široký nos, oči rámovaly husté řasy, na hlavě 
afro.  
„Možná jindy, víš, máma… „ protáhla Julie zdráhavě, jenže Bětka obrátila oči v sloup a zaúpěla: 
„Julíí, kolik ti je, že se pořád musíš ptát matky na dovolení?“ 

„Vždyť víš jaká je…“ pokrčila Julie rameny.“ Je to jako házet hrách o zeď. Aspoň do doby než 
mi bude jednadvacet.“ dodala honem jako by se jí při tom mělo ulevit.  
„Nebuď blázen!“ odsekla Bětka. “Nic se nestane, když jednou dorazíš domů po setmění!“  

Julie popadla černou kabelku ve tvaru krychle a obrátila se k Bětce čelem. Jedním krokem se 
prosmýkla kolem přeplněného věšáku a vylezla na taburet, který se vzápětí odtrhl od země a hbitě 
vyrazil ze dveří šatní komory. To, že jí Bětka vlaje v patách poznala Julie zejména podle toho, že 
jí cestou nepřestávala syčet do zad. 
„A co je v plánu?“ zeptala se.  

Bětka neodpověděla. Místo toho jí chytla za ruku a vzdušnou čarou potáhla za sebou. Ještě jedna 
odbočka, pak vlevo nahoru a najednou se jim naskytl výhled na závěsné pódium s protáhlým 
pokladním pultem uprostřed. 
 „Toho nebudeš litovat, věř mi!“ spustila zatímco rázným krokem mířila k pultu.  
Julie k ní ihned vrhla podezřívavý pohled. Úplně cítila, jak jí přeběhl mráz po zádech při 
vzpomínce na Bětčin poslední podobný návrh.  

„Bety!“ vyjekla podrážděně.“ Jestli je to co si myslím - „ 

„ Ale ne, klídek!“ vykřikla Bětka a zuřivě vrtěla hlavou.“ Tentokrát to není žádné rande naslepo s 
nějakým přiblblým kokotem, neboj!“  
Julie přešla k pokladně a odhodila kabelku na pult. Nehledě na veškerou snahu,  avšak otřesné 
vzpomínky na Bětčin poslední pokus najít jí kluka, jí nešly z hlavy. Jistě, mohl si za všechno sám, 
ale i tak… Julie měla v živé paměti ten okamžik, kdy jeho zpocená dlaň přistála na jejím zadku, 
než však stačila byť jen ceknout, mladík ustrnul, zmodralé rty se jen zachvěly, načež se skácel k 
zemi jako pytel brambor. V nemocnici tvrdili, že jím projel tak silný elektrický náboj, že může 
být rád, že vůbec zůstal naživu.  
„ Počkej chvilku!“ 



Bětka přeběhla za pult a z jednoho z řady šuplíků vytáhla kus čtvrtky svinuté do rolky. Jak jí  
rozbalovala, brebentila:“ Chápu, že nechceš zůstat zašitá v knihkupectví věcně. Ale než ti 
dědkové v divadle začnou hýbat zadky, tak to už to zabalíš! Ale tohle - !.“  

Julie přeběhla očima po lesklém papíru a zahleděla se do změti písmenek tu a tam tančících po 
celé ploše plakátu 
Stálo tam:  
 

Galacta Reality  
&  

Talent 
 

Nato se objevil pohledný mladý muž ve fraku. Opíral se o tenkou hůlku a nadšeným hlasem 
halekal:  
 

„Vážení a milí talentovaní opovážlivci! Vy všichni, kteří se nebojíte stát se součástí dějin!  

Přijďte na konkurz!  
Ukažte se porotě a možná… 

 

Zakryl si ústa ukazováčkem a na jeden okamžik se hologram stáhl do sebe natolik, až to 
vypadalo, že úplně zmizel. Vtom se však za vítězného pokřiku vymrštil vzhůru a vpřed:“ 

 

„ A možná, že váš talent vás vystřelí až ke hvězdám!“ 
 

Bětka rolovala plakát zpět do svitku a přitom nespouštěla z Julie očí. 
„Tak co? Dobrý nápad ne? A hlavně, je to tutově lepší než hnít v nějakém divadle. Ta show je 
slavná a ty budeš taky slavná, pokud tě vyberou, chápeš?“ 

Tou dobou už Bětce vzrušením tváře jen hořely.  
„Bety, ale to přece není o baletu! Tahle show je víc o  – „ 

„Víc o čem?!“  
Bětka předstírala, že nevidí, jak se Julie dusí smíchy, když pokračovala:“Je to příležitost, jak o 
sobě dát vědět!“  

„Bety, nebuď praštěná!“ vykřikla Julie.“ Do Galacta Show se dostane sotva jeden z miliónu nebo 
miliardy nebo – „ 
„ A to je přesně ten důvod, proč chci, abys dnes šla se mnou!“ vložila se do toho Bětka 
naléhavým tónem.  

Potutelně se rozhlédla, načež k ní přirazila blíž a vyšeptla:“ Mohla bych tě s někým seznámit. S 
někým, kdo v té soutěži něco znamená, chápeš?“ 

„ Aha…“ povzdechla si Julie, než však stačila cokoliv dodat, Bětka si složila ruce na prsou a tak 
trochu káravě odsekla:“ Musíš si začít trochu věřit, holka! Nechápu, že pořád s něčím váháš! 
Kdybych já vypadala jako ty, dělala bych si, co bych si chtěla. A určitě bych to dělala v přímém 
přenosu!“ 
Po těchto slovech si Julie prvně připustila, že se beznadějně řítí do další bláznivé šlamastiky, 
avšak představa účasti v populární show jí opravdu nemohla nechat chladnout.  

***  

Plavidlo hromadné dopravy se skrze hustou mlhu plynule svažovalo z nebe a mělo právě 
namířeno k volnému parkovacímu poli. Jakmile se ocitlo dost blízko jedné z vyznačených 
kružnic, prosklená kabina cestujících se zalila zelenou barvou, jež v sytým kruzích vyrážela z 
prstence, který zpomaloval rychlost rotace a umožňoval tak hladké přistání. Ještě jemné žuchnutí 
o zem a za několik okamžiků z prstence vyrazily zahnuté růžky, které se rázem přisály do těla 
nebeského plavidla.  

„Bety, jen doufám, že víš, co děláš!“ ujišťovala se Julie při pohledu na ostatní cestující, jak se 
pomalu zdvihají ze sedaček řazených do jasného obdélníku a soukají se k průchodu.  
„Bety!“ žďuchla do ní Julie netrpělivě loktem. 



Bětka, která doteď s nepřítomný 


