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V tmavej miestnosti v podzemnom komplexe hlboko v nórskych horách sede]o okolo oknih]ého
stolu trinásť ťudÍ. Sedeli s ustarostenlími q razmi na tvárach a v ťažkom, prašnom rrzduchu bolo
cítiť napátie a ist , i keď potláčanri, dávku strachu. Pred nimi stála žena, asi tridsiatrrička, v čiemych
nohaviciach a svetlomodlej košeli. "Dob4 deň, ctená Najvyššia rada. Pre t ch, ktoí ma nepoznaj ,
som doktorka Vesterlandová, wchná q skumníčka na šesťstodesine. Predmet dnešného stretnutia
vŠetci viete. Prikročme teda rovno k veci. Prehrám vám záznam z poslednej v skumnej expedícii,
na ktoni sme tak d]ho čakali." Zvolila niečo na dotykovom paneli na stole v predku miestnosti, a
potom sa usadila na boČné sedadlo. Projektor nad ich hlavami sa ujal k životu a na plátne sa spusti]o
video.

Pohťad cez predné sklo zachytával, ako vrtulník pomaly pristáva v sibírskej divočine. Na oblohe
sa dvíhalo ranné slnko. Zasnežené vrcholky kopcov teraz ustupovali expanzívnym, širok m
plochám zelene pátí a nížin. Spolu Worili veťkri, dych benicu mozaiku a medzi nimi sa vynímal
klenot celej Sibíri, jazero Bajkal, počas letn ch dní nadobricajrice farbu skoro tak tyrkysov , ako
I'ubovoťné z juhoeurópskych mod.

Keď sa dotkol zeme, rozvíril prachovit pódu. Piati muži rmritri si zača]i rozopínať bezpečnostné
pásy. "Tak čo, pripravení na opekačku?" ozvalo sa od niektorého. Odpoveďou bolo zopár tich ch,
hrdelnl ch chichotov. Kameru zdvihol jeden z nich, vystripili a ujasnili si s pilotom zopár vecí, ktoré
eŠte neboli predom prekonzultované. Následne sa veliteť misie podujal k in m potrebn;im konom:
"Skontrolujte a pripravte si každ osobné píslušenstvo a vám pridelené vybavenie".

Video preskočilo nejak čas, oznam v dolnom rohu obrazovky indikoval, že trišwrtehodinu. Z
holej l ky sa stal hust: les, kde stíomy tienili ešte aj ten jedinlí otvor k čistej oblohe, ktor m bola
Iesná cesta. Do kamery pozeral velitel. "Sme pol kilometra od bodu B. Zatiať sme nezaznamenali
Žiadnu akťvitu a pokračujeme k vstupnému miestu podťa plánu." Ďalej si karneru premiestnil na
rameno jeden zo zvyŠnl ch Členov tímu a záber zachytávď asi tri min ty nerušenej ch6dze. V dialke
sa zaČalo Črtať nezalesnené priestranstvo. Ch bala na ňom tráva a v póde bolo primiešané v razné
množstvo popola. Ležali na ňom riedko rozmiestnené kamenné trosky domov a zopár
zuholnaten; ch kusov dreva.

"Áno, toto je tá dedina, kde sa šesťstodesine nepodarilo preraziť. Miestni sa statočne bili do
posledného dychu, vytuŠili, že treba použiť oheň. Keď už nemoh]i ďalej, celri dedinu radšej
vypálili. Keď zistili, že sri infikovaní, zabili aj seba. Nikto neprežil."

Skupina voŠla na priestranstvo a pokračova]a k viditelnej priehlbine v zemi pri okraji spáleného
zemía. Za chvíl'u vysvitlo, Že je to nejak; druh tunelu. "Dobre, teraz si nasaďte d chacie masky a

skontrolujte si, že váš oblek je vzduchotesn1 . Owodm plechovku štip avého plynu. Ak ho
registrujete, nieČo je nesprávne." Všetko bolo vykonané bez problémov, a tak sa skupinka vydala
do podzemia. Tunel bo] spočiatku veťmi obyčajne vyzeraj ci a do podzemia postupoval s
pívetiq m sklonom. "Zapínam nočné vidienie," ozval sa jeden hlas. ..Zapínam, funguje,''
odpovedali mu štyri ďalšie.

Nasledujrice dve hodiny videa boli opáť preskočené, dalo sa predpokladať, že pozostávali len z
monotónneho_zostupu tunelom. Na ďalšom zábere bolo vidieť, že tím prišel na rozcestie štyroch
tunelov, pozdÍŽ jedného z kto4 ch tiekol širok: pníd vody. Na stenách iunela bolo už vidieť prvé
náznaky typickej červenošedej hmoty, farby a konzistencie najlepšie prirormateťnej k nejakej
paŠtéte."Veliteť, vytiahnite mapu," ozval sa jeden z mužov. Všetci si k ak]i nad krisok plastového
papieru a chvíťu ho študovali.

"Dobre, toto je tunel, kto4 m sme prišli, o tomto tu vieme, že vedie k bodu A, Podla dát z našich
osobnl ch meračov pohybu by sme v porovnaní s vonkajším terénom mali byt' na tomto mieste,''
ukázal navigátor na miesto v mape. Takže tunel po našej ťavici je s najváčšou pravdepodobnosťou
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ten k bodu C. T:rn pádom ideme preskumať zvyšny," pokynul k tunelu, popri ktorom tiek]a
podzemná rieka.

Tím pokračoval asi hodinu a pol pozdiž tejto rieky. Až vtedy došlo k prvému incidentu. Keď zašli
za roh v tuneli, ocitli sa tvárou v tvár kreat re. Bol to typicky tvor prisl chajuci ku sk manej
anomá]ii. Kedysi to bol pravdepodobne pes, ale teraz celé jeho telo pokr vala tá istá substancia,
ktorá bola aj na stenách tunela, zhrudkovaná do nepravidelnych ritvarov, s rozťahanymi pásmi
tkaniva visiacimi kade-tade. CeIá "koža" tvora mala blanovit konzistenciu a bola pokryá rdznymi
vyrážkami a škwnami.

Zviera zdvihlo hlavu a jeho oči sa stretli s očami vyskumného tímu. Boli celé rozožraté, akoby od
nejakej infekcie, vytekal z nich hnis. Napriek tomu zviera očividne malo akri-takri schopnosť zraku.
Z jeho hrdla sa ozval piskťavy, chrchťavy zvuk, ktory len málo pripomínal štekanie, no napriek
tomu bol pomerne hlasny. Otočilo sa, a nemotorne sa začalo pripravovať na tek dole tunelom, kírm
ho niekoťko ozbrojencov nezoškvarilo plameňometom. "Ježiš, fuj," reagoval jeden. Aj keď človek
pracuje s róznymi anomáliami najodpudivejších druhov roky, vždy ho niečo vie prekvapiť. Druhy
dodal: "Čo ma desí je, že očividne majri strážne psy. To indikuje vysok riroveň organizácie."

Pokračovali tunelom nejaky čas. Rieka sa od tunela v nejakom bode oddelila. Eventuálne zastali.
"Dobre, pravdepodobne sme blízko. Teplota sa začína v razne zvyšovať nad očakávané hodnoty.
Naša rríUt<a je páť kilometrov pod powchom," povedal veliteť, s ustarostenym, skákaq m tónom
hlasu. "Od tohto bodu pošleme drona." Jeden z mužov zložťr z chrbta prenosného drona, rozložil
ho, a spustil.

Video strihlo k záznamu z drona. Ten sa vzniesol do vzduchu a pokračoval dole tunelom. Letel
asi pátnásť min t, ky* sa tunel nerozšíril do gigantickej, z neznámeho zdroja osvetlenej,
podzemnej priepasti. Pohťad drona bol zakryty hlinenym násypom. "V poriadku. Ideme cez okraj?"
znelo audio od veliteťa. "Ideme cez okraj."

A tak namierili kameru drona dospodu a preleteli s ním cez okraj priepasti. V kilometre rozsiahlej
podzemnej sieni na prvy pohťad p tala pozornosť veťká neforemná masa dotyčnej biologickej
substancie. Dali sa v nej identifikovať chápadlá, krídla, časti boli pokryté niečím, čo vyzeralo ako
hadie šupiny, ďalej bolo vidieť aspoň tucet papriť a nespočítateťné množstvo zatvoren ch očí. Masa
sa pomalYm, pravidelnym tempom mierne dvíhala a klesala, ale inak ostávala pokojná a nehybná.

Po dne priepasti sa okolo obrovskej masy pohybovali postavy. Váčšina z nich sa dala
identifikovať ako infikovaní udia, ale niektoré postavy boli celé oblečené v čiernych habitoch.
Infikovaní prichádzali z tunelov v stenách priestoru a nosili veťké kusy substancie, ktoré skladali a
odoberali sa po ďalšie. Čierno odeté postavy potom s pomocou inych svojich pomocníkov tieto
prinášali k centrálnej mase a, aspoň tak to zdiaťky vyzeralo, prišívali ich k nej. Niektorí z nich
manipulovali s k skami, zatiať čo iní postávali na strane, kožené knihy a rozličné nástroje v rukách
a ako sa zdalo, "požehnávali" celej činnosti.

To však možno nebolo to najčudnejšie. Cel obraz bol akysi rozbity, časti priestoru akokeby sa
nachádzali na róznych miestach naraz, línie, uhly nedávali zmysel, na róznych miestach boli vidieť
tmavé diery v priestore, ba dokonca zdalo sa že cel; priestor v skutočnosti vóbec nemusí byt
prítomny.

"Preboha, čo sme to našli?" ozvalo sa zo záznamu konverzácie. "Neviem.. neviem. Spravme
ešte pár záberov a vypadnime". Pohli dronom a začali scénu podrobnejšie zaznamenávať. A odrazu
jeden z kultistov v zábere pozdvihol svoj pohťad nahor a prerušil svoju činnosť, ako následne
spravila aj pracovná skupinka pri ňom. ZačaI divo gestikulovať a o niečom sa dohadovať so
spolupracovníkmi. "Sakra, detekovali nás, plnou parou vzad!" Dron sa začal obracať a rapídne
akcelerovať, ale zničohonič ho niečo hodilo do strany, cez záber prebehol jasn záblesk a všetko
zmízlo.

Projektor prestal premietať a vypol sa. V miestnosti panovalo hrobové ticho. Narušila ho až Dr.
Vesterlandová: "Bohužiať, vyskumny tím sme stratili, nepodarilo sa im utiecť. Poslali však napred
druhého drona, a nahrali naň všetky prenesené daje. Krátko potom bolo v oblasti zaznamenané
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zemetrasenie, VŠetky vchody do _tunelov s te az zatarasené. Boli spravené prieskumné vny, ale
vYzerá to, Že tunely sri v celej dÍžke zbrirané. Aj v infikovanl ch dedinách neosta]o ani stopy po
mutantoch. Zdá sa, že sa nadobro zahrabali pod povrch.''

Chvíl u oPáť ticho, naruŠené len občasnl m šuchnuťm nejakého papieru. Jeden z trinástich
pdsediacich sa ozva]: "No, začnime s anal; zou. Prvá, samozrejm á otázka: máme dóvod sa
domnievať, že táto anomália je spojená so sarkicizmom?''

Po vYslovení toho, Čo niektorí možno tušili, ale všetci sa báli povedať, prepukol v miestnosti na
okamih hlasitl wav, VáČŠina I'udí prehodla zopár r chlych slov so svojimi iusedmi, niektoí len
ticho sede]i so sklopenl mi pohladmi. Doktorka Vesterlandová naznačila, že chce odpovedať, a
debata utíchla.

'CháPem P6vod vaŠej otázky, Michaels. Ako vieme, v posledn ch rokoch nevídane sflípala
sarkická aktivita. A aj keď neviem odpoveď naisto, mój osobn; názor je, že ve]mi pravdepodóne
áno. pozorovaná entita telesne ve mi pripomína sarkické božswo, tak ako je opísané v ich
náboŽenskl ch textoch. Aj daní kultisti - keď človek detailne zanalyzuje ich odevy, ich nástroje, dá
sa_ s takmer stopercentnou pravdepodobnosťou povedat', že sarkické kulty s jediné, pre któré je
takáto sl.rnbolológia typická. "

In; PÍsediaci zaČa]: "A ak sri to sarkisti, vyzerá to, že sa rozhodli ísť priamo k veci. Ako ste
Povedali, entita m6Že pokojne byt' KTE-O8-A, teda ich božstvo. Skutočne tó vyzerá, že máme pred
nami sarkick apokalypsu."

"Teda ostáva uŽ len jedna otázka: ako sme pripravení riešiť sarkickti apokďypsu? Asi tušíme, že
konvenČnou silou to nep6jde, ako indikuj aj priestorové anomálie prítómné 

-na 
mieste. M6žeme

Podniknrit' hlbkové orbitálne bombardovanie celej oblasti, a ked' skončíme, na mieste bude
ki]ometre hlboká diera a najej dne si bude v paralelnej dimenzii šťastne rásť záhuba sveta.''

"Máme teda nejaké paranormálne sp6soby, ktorl mi odvrátiť trito hrozbu?'' sp; tal sa ďalší.
Vesterlandová odpovedďa: "Už mám na tom qískumné tímy. Jednak budeme iozoberať, či vieme
použiť nejaké paranormálne objekty na odwátenie apokalypsy, jednak budeme diskutovať o
možnosti paranormálnej vojny."

Stretnutie pokraČovalo eŠte zopár hodín, ale celkovo nebola vyprodukovaná žiadna ve]ká
myšlienka.

. A tak prechádmli dni, r ,žťlne, mesiace. A nápady, ako by sa dalo zabrániť sarkickej apokďypse,
boli jeden po druhom zamietané. Žiadny paranormálny objekt, ani kombinácia objeŘov, t<toiá uy
bola vo vlastaíctve Organizácie, sa nejavila by užitočná. Teda, niekto4imi bo]o možné problém
vYrieŠiť, ale len za cenu toho, že by bolo treba hťadať riešenie na in ,potenciálny koniec sveta.
Myšlienka paranormálnej vojny bola zawhnutá v prqích pár dňoch. Nič, čo by bóla organizácia
schoPná Pretvoriť na zbraň, ani len nes]'ubovaťo ak koťvek použiteťnosť voči saikickému bohu.

Asi Páť mesiacov po incidente prišla Najvyššej rade pošta. Odosielateťom nebol nikto inlí ako
kaŽdému dobre známy Robert Bumaro. Po dókladnej kontrole proti kognitohazardom bol irepis
listu prezentovan na ďalšom stretnuť najvyŠŠej rady. Znel takto:

Dobr ileň, ctená Najvyššia rada.

Vieme, s ak,mi problémami sa momentáIne pot ,kate. Kto in by to mal vedíeť, veď SARK2S je
náš naivtičší nepriateť.

..Momentálne sa k nám staviate tiež ako k nepriateťovi, osvieten ch chytáte a zatvárate, nášho
Pána MEKHANE držíte od nás, vtizníte jeho Rozbité Srdce, Myseť, Óa. e P mám pre vós
PochoPenÍe. SkutoČne, plne chópem, ako musíme pre vás vyzerať zvonku. Sme len d'alší neiezpečn ,
kult, ktor sa snaží narušiť normálnosť a '' pokojnosť'' bežného sveta.

A pokitsiť sa presvedčiť vás o opaku nie je to, čo sa tu poktišam spraviť, Iebo viem, že obyčajn ,m
Iistom nesPravím to, Čo sa mi už storočie nedarilo, Poviem to otvorene, ste zahnatí do rohu a
nemáte kadial' utiect'. M6žete pokračovať s vošimi vahamí, ale garantujem vám, že nenójdete
sp6sob, ktorum tťrto situáciu vyriešiť. Tak je to písané v Knihe rozobratia.



Hovoríte, že ochraňujete normáIny chod I'udsva, chránite ho pred anomóIiami. AIe ak máte na
srdci skutoČne len tie najlepšie zóujmy I'udsva, záujmy I'udskosti, potom viete, že inó možnost'nie
je. MEKHANE je, koniec koncov, najvričším ochrancom I'udskosti (pretože ked' príde MEKHNÝE,
Prekuje nás do Dokonalej formy, a my budeme oslobodení od našich nedokonalych tiel.) Ohl'adom
toho, Čo bude potom, vieme spravít'kompromis, ale na to, aby SARKOS bol porazeny, treba Zložit'
nášho Rozbitého Boha.

Pozyvam vós na maly rozhovor. Nič zóvazné. Vieme so porozpróvať, a spolu vieme zachránit'
svet.

-Robert Bumaro, Technik Rozbitého Boha.

Trinásť ťudí sedelo okolo okníhlého stolu, skláňajric sa nad listom. Sedeli v tichu a rozhodovali o
tom, ak bude cely nasledovny osud ťudstva. Každ z nich si uvedomoval, že ak príde na lámanie
chleba, ak si budri musieť vybrať medzi dvoma možnosťami, tak jedna je jasne prijateťnejšia ako tá
druhá. Konečne sa ozval jeden hlas: "Podťa mekhanitského proroctva je termín apokalypsy o dva a
pol roku. Navrhujem začať rokovania s Cirkvou Rozbitého Boha. Podťa poskytnut ch informácií
urČÍme termín, kedy je najneskór treba začať spolupracovať. Dovtedy sa budeme pok šať vyvinriť
naše vlastné riešenie."

Z kolektívu priŠIo viacero, prevažne pozitívnych reakcií. Najvyššia rada ustanovila návrh, takmer
jednohlasne ho ods h]asila, a potom sa dala do práce.
A dni plynulí..
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