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te rok 702Oj, preŠlo viac neŽ sedemtisíc rokovlodkedy ťudstvo zočoIo kolonizovať vesmír. Zjednotené,
Po mnoh'ch konfliktoch o vojnách, pod dvonósťclpou hviezdou Štvrtého gdtaktického império, ťudstvo
dosiahlo nepredstavircrné pokroky vo vede a technológii. Nopriek tomuto malo Štvrté impérium neistti
históriu a jeho dejiny s presiaknuté občianskymi vojnami, poslednó z t chto bola pred pdtnástimi rokmi
a situócia je nadblej neistó. Dnes v lmpériu rozkvitó obchod, filozofia a umeló inteligencia, no v odlohl,ch
Častiach vesmíru ťudio stále žij v relatívnej jednoduchosti. Pistav tieňov, prestupnó stanica pre pašerókov,
ktoil obchódzaj zdonené obchodné cesty zmdpovaného vesmíru. Tento čierny prístav nepozná zákon ani
spravodlivosť.

UProstred nemenného ticha a tmy odl'ahlého vesmíru, na planétke príliš malej na to, aby bola
zakreslená na lmperiálnych mapách, plával vesmírom Prístav tieňov. Slabé svetlo červenej hviezdy dopadalo
na zaPráŠené ulice a zvuk príletov a odletov vesmírnych lodí, ktoré predstavovali základ miestnej ekonomiky,
sa nepretrŽite oz val plechovlimi ulicami. V jednej z bočnr ch uličiek, nie d'aleko od prístavu, po ktorom bolo
mesteČko Pomenované, stála nízka, nenápadná budova. Neónovli nápis, neporiadne pripevnenr/ nad jedinr m
vchodom tohto podniku, ho identifikoval ako Terminus, Bar 24/7. Pred vchodom stál zásadit}i vyhadzovač
s protónovou tyČou na boku a nepokojn m v razom na tvári. Malr nápis napravo od dverí hlásal, dvoj
pohárové minimum a pod tíJm na sekeru nenalievame.

Vo Vn tri bolo skoro prázdno, trio pašerákov hralo karty vjednom z boxov pri stene, pochybnr
Podomov' obchodník popíjal v tichosti pri stolíku a postarší pašerák sa hrbil pri bare. Jeho meno bolo Jevan,
no tu bol známy ako Skokan, dósledok príhody, v ktorej skoro vletel do asteroidu. Skokan do seba hodil svoj
piaty Kalransk!i' polmesiac, lacn a silne alkoholickri nápoj importovan,/ z kolónií, toho večera a mávol
barmanovi pre d'alŠÍ. Z vrecka tmavomodrej leteckej kombinézy vytiahol striebornrj štvorcovti mincu a položil
ju na pult. Z mince sa naňho leskla dvanásť-cípová hviezda lmpéria.

,,ĎalŠÍ, Skokan?" zaškeril sa naňho barman, postarší plešatejrici muž s jazvou cez pravé oko. Skokan
mu posunul mincu, barman priklivol a začal nalievať.
,,To isté, Čo on." Hlas prišiel od vysokého muža, ktorli sa objavil vo dverách baru. Muž mal na sebe tmav,,
PláŠ{ Pri boku mal robustn zbraň. Pravá polovica jeho tváre bola zjazvená plameňmi. Hodil mierny rismev
barmanovi, ktor bez slova vytiahol druhl pohárik a začal nalievať. Muž prikráčal ku Skokanovi a barmanovi.
ukázal na barovrj stoličku ved a skokana,
,,Máte volhé?" splital sa, vjeho hlase bola vyrovnanosť,ktorá sa nezhodovala s jeho oblečením.
,,Klfudne,".PJik,ívol Skokan, Vysok muž k nemu natiaho|l ruku,
,,Karrel." !

,,Skoka n. "

,,Nezvyčajné meno."
,,Prez,(Jvka."

,,Nuž, Skokan, je vždy dobré stretn ť druhého pritnika."
skokan spozornel. v prístave tieňov bol už pátnásty rok, čo bolo dlhšie, než prežila váčšina.
,,No, nevyzeraj tak splašen , ja mám na prízvuky uchq.",fdkračoval Karrel. "Teba by som typoval na Polariu,
máš tr] divnri intonáciu na áčkach,"
,,Prv(!xít čo stretávam niekoho, kto si to všimol."
,,Je to vzácny talent, pravda. Odkiať na Polárii?"
,,Olarus, " Skokanovi sa začali do hlavy hrnriť spomienky, blliskavé strechy Olaru, nadzemka, park za mestom.
Ako keby čítal jeho mysel', Karrel prik, vol znovu.
,,Olarus. Pred vojnou to bolo krásne mesto." Skokan opáť spozornel.
,,Bol si tam? Pred t m ako bolo zničené?"
,,Tesne pred t ,m,'Škoda Čo sa tnu stalo. EŠte si památám Hadigove námestie, vážne škoda vojny." obaja dopili
a Karrel mávol na barmana,



,,Ešte dve, na mňa," Skokan na Karrela uprel poh[ad,
,,Ste prekvapivo zdvorilý, na túto dieru."
,,Nie je to kaŽdý deň, čo človek stretne rodáka." Muž si odpil zo svojho novolnaplneného pohára, ,,Ja som
z laranisu, prakticky za rohom od Polarie."
,,Viemlkde to je." Skokan si tiež odpil, ,,Vojna Vám tiež neprospela.''
,,Mohlb to byt horšie," Karrel mykol plecami,,,Naše hlavné mesto stále stojí.''
,,Tak, na prežitiel" smutne si štrngli a dopili, no Karrel ihned'objednal d'alšie.
,,Kedy si tam bol naposledy?" Spýtal sa Skokan.
,,Dva roky dozadu. Ty?"
,,Od vojny." Odvetil Skokan.
,,Nebol, alébo nemohol?" Skokan sa na Karella vážne pozrel, no ten si udržal svoj žoviálny výraz,,,No tak,
rozoznám vojenskú postavu. ked'ju vidím, Mám na to oko."
,,A ucho na prízvuky?"

,,A prst na spúšť." Karrel sa rozosmial a udrel Skokana po pleci.

,,Bol som v bitke o Polariu, Na Hadigovom námestí;ked' pristávali cisárove lode, Památám si ked'.,." Skokan
ho prerušil, }

,,Ked' preslávený admirál Falks prikázal orbitálne bombardovanie našich síl." Opáť prikývol, ,,Tiež som tam
bol." Odpil si a zdvihol ruku na vojenský pozdrav, ,,Jevian Palak, velitel'..." Tentokrát to bol Karrel, ktorý skočil
do reči jemu.

,,Polariánskej planetárnej gardy. Památám si ťa. V červenej uniforme na čele mužov na Hadigovom námestí.
Zostal si tam až do konca. Ako si tú paseku prežil?"
,,Moja stráž ma odvliekla do prístavu a hodila na lod'. Rok som
dobehla. Uvedomil som si, že v bezpečí budem iba tu, medzi

utekal po lmpériu, cisárova dlhá ruka ma vždy
|'ud'mi, ktorlich by lmpérium zastrelilo nl}iit

flotila bola ochotná prenasledovať najnižších dóstojníkov nieto
pousmial,ked'si spomenul na ten deň, na svoj nik a na vlas,

I

,,Památám sijedného lovca hláv, mal eskortu cisárovej stráže, šiel po mne odHadigovho námestia. skoro ma
dostal pred prístavom, ale jeden z mojich strážcov ho hodil pod nadzemku. Turbína mu spálila celri pravri
polovicu tela..," Jevian sa zastavil, Jeho oči sa vrátili na jazvu na Karrelovej tvári. Nenapravená koža, spálená
a zjazvená. Jevianove očisa rozšírili a mierna opitost'v ktorej bol ho prešla, Karrel sa pousmial a Jevianov tlak
stripol, VŠetko to zapadlo na miesto a on si vybavil ten deň pred pátnástimi rokmi, v ktoni sa jeho život
skonČil, eŠte jasnejšie, Spomenul si na tmav!i, plášť lovca hláv, ktoni ich prenasledoval od Hadigovho
námestia aŽ po nadzemku. Spomenul si na to, ako muž Vstával, otrasenti a spálenri, spomedzi titánov,ich
kolajníc. Na to, že smrt tohoto muža, ktorá preňho bola samozrejmostbu, sa nikdy nestala,

Karrel dopil svoj Kalransk,i polmesiac a prehovoril, ,,Nebude to vermi čestná smrt. Tu, uprostred
niČoho, medzi zlodejmi a vrahmi. Musí byt sklamanie po živote medzi elitami, po živote cti a slávy. Ešte aj
tento bar, Terminus, je to až absurdné," Karrel mávol na barmana, ,,Ešte jeden pre mňa." Barman vyzeral
neisto.

,,A pre Skokana?" Karrel pokrritil hlavou.
,,Velitel uŽ si nedá." Barman pomaly ustrlpil a odobral sa na druhli koniec baru, nevinne sa prihovárajric
skupinke paŠerákov pri kartách, Karrel do seba hodil Kalransk,i polmesiac, vytiahol za hrsť štvorcov ch mincí
položil ich na pult, Bez d'alšieho slova sa kruto usmial a siahol po zbrani.

než by s nimi prehodilo s|ovo."

,,Prekvaplvé,že si sa vóbec dostal z Polarie,
velite!'a plarťetárnej gardy." Jevian sa skoro
o ktorli unikol smrti.


