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MUTANT CHRONICLES 
TRAPPED IN VOID 

 
 
B�hem tažení známého jako Velká bitva o Dembovsku zaúto�ila flotila Kartelu na asteroid 
Planck, který byl zdejší hlavní základnou Apoštola Semaie. Byla však zasko�ena lstí flotily �er-
né legie a tém�� odsouzena k porážce. Velitel vlajkové lodi Kartelu, bitevní lodi t�ídy Triumph 
Horatius, major Michael Argent se rozhodl zasadit �erné legii alespo� jeden bolestivý úder. 
Nastavil lo� na kolizní kurz se samotným asteroidem, aby tak zni�il projektor velkého telepor-
ta�ního paprsku sm��ujícího na Dembovsku. Necht�l do asteroidu narazit, cht�l t�sn� p�ed 
dopadem otev�ít trhlinu do Prázdnoty a uniknout tak jisté zkáze. To se mu poda�ilo, ovšem 
energie paprsku poškodila parabolu Harrisonova pohonu… 
 
 
1. den: Horatius se objevil v Prázdnot�, p�esn� podle o�ekávání. Nicmén� teleporta�ní paprsek p�etížil 
mnohé palubní systémy. Na mnoha místech došlo k v�tším �i menším explozím, výpadk�m elekt�iny a 
dalších podp�rných systém�, jako gravitace, filtrování vzduchu a vody a senzor�. Na n�kterých palubách 
vznikly mohutné požáry, na jiných zas unikal vzduch díky protrženému trupu. Mnoho �len� posádky uho�elo 
�i bylo vysáto do Prázdnoty, nebo jen roztrháno explozemi. První hlášení, které Argent dostal, mluvilo o 324 
mrtvých a 412 zran�ných. Jen 264 �len� posádky p�ežilo bez úhony. Nejhorší zprávou ale byl fakt, že para-
bola Harrisonova pohonu je mimo provoz. Byla poškozena energetickým p�ep�tím… 
 
3. den: Lo� je v Prázdnot� už t�i dny, což zatím není nic neobvyklého. Argent svolal poradu d�stojník� a 
rozd�lil instrukce. Je nutné postarat se o všechny zran�né, ale hlavn� stabilizovat trup lodi. Opravá�ské 
týmy, pod vedením poru�íka Thomase Johnsona, šéfa lodních inženýr� p�vodem z Kybertroniku, se ihned 
daly do nejnutn�jších oprav. Sekce s protrženým trupem byly izolovány neprodyšnými dve�mi, gravitace 
byla obnovena, všechny požáry uhašeny centrálním hasícím systémem, výrobníky vzduchu a �isti�ky vody 
byly zprovozn�ny. Poru�ík Lukas Bauer, šéf léka�� p�vodem z Bauhausu, se zase postaral o ran�né. Pa-
lubní ošet�ovny byly doslova nacpané k prasknutí. Našt�stí léka�ských zásob bylo na palub� dostatek. 
 
5. den: Lo� byla opravena do té míry, že už nedocházelo k žádným dalším poškozením. Tém�� polovina 
systém� sice stále nefunguje, ale jsou to jen sekundární systémy. Stále je ale nutné opravit protržený trup a 
vrátit vzduch do zasažených sekcí, protože v nich se nachází další systémy, které �ekají na opravu. Micha-
el Argent na�ídil vysílat nouzové volání na všech frekvencích. Je totiž pravd�podobné, že okolo lodi budou 
prolétat jiné lidské lod�, které zrovna cestují díky Harrisonovu pohonu. 
 
9. den: Na volání nikdo neodpovídá. Posádka se musí p�ipravit na to, že v Prázdnot� n�jakou chvíli pobu-
de. Podporu�ík Jake Wilson, p�vodem z Kapitolu, si vzal na starost inventuru lodních zásob. Potraviny a 
voda vydrží na p�l roku, pokud se bude šet�it.  
 
16. den: Thomas Johnson svolal své opravá�ské týmy. Tentokrát se musí vydat ve skafandrech mimo lo� a 
zacelit protržený trup a p�ípadn� zkontrolovat parabolu. Argent však Johnsona varuje: pokud je mu známo, 
ješt� nikdo nikdy neopustil lo� ve chvíli, kdy byla v Prázdnot�. Je vysoce pravd�podobné, že Prázdnota 
bude mít na posádku zcela jiný vliv, než vesmír. Johnson však namítá, že tohle je jediná šance, jak se od-
sud dostat. Opravá�ské týmy vychází ve skafandrech ven a pomocí magnetických bot chodí po trupu a 
zacelují vytržené díry. Pro všechny p�ípady ale Johnson na�ídil, aby se týmy po ur�ité dob� st�ídaly.  
 
29. den: Všechny pr�rvy na trupu byly zaceleny, �lenové opravá�ských tým� se zdají být v po�ádku. 
Nicmén� byly vy�erpány všechny lodní zásoby náhradních díl�, takže p�ípadné další protržení trupu už 
nep�jde opravit. Johnson podal Argentovi zprávu, že parabola je pom�rn� t�žce poškozena a není možné ji 
nijak opravit. Alespo� ale byly zp�ístupn�ny všechny lodní sekce a paluby a tak se m�že pokra�ovat ve 
vnit�ních opravách.  
 
35. den: N�kolik �len� opravá�ských tým�, které vyšly mimo lo�, se za�íná chovat divn�. Mají jisté haluci-
nace, iluze a jsou paranoidní. N�kolik jich spáchalo sebevraždu, jiní se o to neúsp�šn� pokusili. Další do-
konce za�ali ohrožovat své okolí, poškodili n�kolik systém� a zranili n�kolik koleg�. Poru�ík Sonya New-
buryová, šéfka lodní bezpe�nosti p�vodem z Imperiálu, vyhlásila nejnižší stupe� bojové pohotovosti. Všich-
ni opravá�i byli uv�zn�ni do lodních žalá��, kde budou pozorováni léka�ským personálem. Lukas Bauer si to 
vzal na starost. 
 
42. den: Bauer využil všech léka�ských postup� a p�ístroj�, ale nemohl najít žádné vysv�tlení jejich šílen-
ství. Lodní psychologové potvrdili, že je tu možnost zasažení Temnotou. V tom p�ípad� doporu�ují držet 
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postižené pod zámkem, dokud se situace n�jak neuklidní. Šéf inženýr�, Johnson, je v po�ádku, protože 
jeho t�lo má kybernetické implantáty a používá drogu XLR8 Mk.II, která potla�uje efekty kouzel a tím pá-
dem i Temnoty. 
 
56. den: Po celé palub� lodi se ozvalo poplašné houkání. Kdosi prolomil bezpe�nost v lodních žalá�ích. Na 
místo je ihned vyslán bezpe�nostní tým. Stráže byly nalezeny mrtvé, zast�eleny tlumenou pistolí. P�ímo u 
žalá�� je pak dopaden jeden �len posádky, plav�ík Gordon Wellington p�vodem z Imperiálu. V ruce svírá 
tlumenou pistoli a práv� p�ebíjí zásobník. Už se mu poda�ilo chladnokrevn� popravit �ty�i ze zajatých opra-
vá��. Poru�ík Sonya Newburyová Gorgona ihned odzbrojila a zatkla. Muž je ihned vyslýchán v odd�lené 
cele. Po n�jaké dob� z n�j vypadává, že je tajným agentem Bratrstva. Je to Velký exorcista, který byl na lo� 
Horatius tajn� p�evelen, aby pátral po skrytých Kací�ích a tak podobn�. Jakmile se dozv�d�l, že n�kolik 
opravá�� zešílelo následkem vystavení Prázdnot�, rozhodl se je okamžit� zabít, aby zabránil ší�ení �erné 
symetrie. Newburyová ho však p�esv�d�uje, že lo� ty opravá�e pot�ebuje. Bez nich se odsud z�ejm� nikdy 
nedostane. Ale Wellington si nedá �íct a z�stává proto stále uv�zn�n. 
 
73. den: Zdá se, že se efekt Temnoty prokazuje i u dalších �len� posádky. N�kte�í z nich mají hr�zostrašné 
halucinace, navíc zcela najednou p�estaly fungovat n�které lodní systémy. Nikdo si to nedokáže vysv�tlit. 
Argent si myslí, že je to p�íliš dlouhým pobytem lod� v Prázdnot�. Moc dob�e také ví, že jedinou záchranou 
je Wellington. Je to Velký exorcista, takže jeho specializací je Um�ní Exorcismu, díky kterému m�že snad-
no vyko�enit Temnotu z osob i elektroniky. Na�izuje proto, aby byl propušt�n. Wellington se dává ihned do 
práce. Pomocí kouzel vymýtil Temnotu ze všech postižených, i z techniky. Ovšem vymýcení posedlosti 
v opravá�ích bude prý mnohem složit�jší, protože ti byli mimo palubu lod� a byli tak vystaveni nejsiln�jšímu 
vlivu Temnoty.  
 
84. den: Palubní senzory, které již byly pln� opraveny, zachytily n�co zvláštního – objekt. Byl pom�rn� 
blízko a tak se k n�mu Horatius ihned vydal, se zbran�mi p�ipravenými. Argent necht�l nic riskovat. M�že 
se jednat o záchrannou lo�, nebo o lo� �erné legie.  
 
99. den: Horatius se p�iblížil k onomu objektu na vizuální dosah. Ukazuje se, že je to lidská lo�, ovšem 
specifikací, které v sou�asnosti neexistují. Argent sestavil pr�zkumný tým a vyslal k oné lodi jeden trans-
portní raketoplán. Raketoplán opatrn� p�ilet�l k lodi, zatímco ji osv�tloval reflektorem. Zdála se být opušt�-
ná, všechno osv�tlení bylo mimo provoz. Raketoplán p�istál v hlavním hangáru, jehož dve�e byly otev�ené. 
 
Velitelem pr�zkumného týmu je poru�ík Haruko Wakatsukiová, šéfka lodních v�dc�, p�vodem z Mishimy. 
Dalšími �leny týmu jsou podporu�ík Jake Wilson, mladší podporu�ík James Letterman p�vodem z Imperiálu 
a p�t dalších lidí, v�tšinou to jsou technici. Z raketoplánu vystoupili ve skafandrech, protože v hangáru ne-
byl vzduch a dokonce ani gravitace. Letterman prohlédl ovládací konzole po�íta�� a zjistil, že jsou velmi 
pokro�ilé technologie, nicmén� se zdály velmi staré. Za pár minut dostal informace o palubách lodi a roz-
míst�ní všech systém�. Ukázalo se, že výrobníky kyslíku nefungují, stejn� jako gravitace, recyklace vody a 
v�tšina dalších lodních systém�.  
 
Bylo nepravd�podobné, že na palub� je n�kdo živý. Výsadek je však p�esto opatrný a p�ipravuje zbran�. 
Prohledává palubu po palub�. P�itom je nalezeno n�kolik lidských mrtvol, jak se voln� vznášely chodbami. 
Byly dokonale konzervované vakuem. M�ly na sob� kapitolské uniformy, nicmén� takový design se dnes 
nepoužívá. Z nápis� bylo patrné, že tato lo� se jmenuje USS Explorator. Wilson vysv�tluje, že ozna�ení 
„USS“ používaly kapitolské lod� b�hem Zlatého v�ku. Teprve potom p�ešly na dnešní „CSS“. 
 
Takže USS Explorator se v Prázdnot� musí nacházet u více než tisíc let. Wakatsukiová na�izuje prozkou-
mat m�stek a všechny lodní deníky. Z deník� vyšlo najevo, že USS Explorator byla lo� testující nov� obje-
vený Harrison�v pohon. B�hem Zlatého v�ku korporace testovaly Harrison�v pohon velmi �asto a m�ly 
mnoho nepovedených pokus�. Mnoho lodí se vrátilo na zcela jiné sou�adnice, mnoho lodí bylo zni�eno a 
mnoho se jich také nikdy nevrátilo. Tohle je jeden z t�ch p�ípad�.  
 
Je velkým št�stím, že na palub� ješt� v�bec fungují n�jaké systémy, i když v�tšinou to byly jen sekundární 
systémy. Prázdnota lo� dob�e konzervovala, takže všechny zásoby potravin i vody byly jako �erstvé, ve 
skladech. Wakatsukiová p�ikazuje pár �len�m týmu, aby za�aly p�enášet všechny užite�né v�ci na palubu 
raketoplánu. Je také d�ležité sehnat léka�ské zásoby a náhradní díly, i když v�tšina z nich bude stejn� 
nekompatibilní. 
 
Pak Letterman našel jádro hlavního po�íta�e. Co bylo p�ekvapující byl fakt, že bylo stále aktivní, i když 
v jakémsi úsporném režimu. Bohužel, ovládací terminál byl tak technicky vysp�lý, že na n�j Letterman ne-
sta�il. Bude sem muset p�ilet�t tým technik� a hlavn� Thomas Johnson. Po n�kolika hodinách se výsadek 
vrací do raketoplánu a odlétá zp�t na Horatius. 
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112. den: Pokra�ují opravy lodi Horatius. Náhradní díly dovezené z USS Explorator velmi usnadnily práci. 
Komandér Otto Giraud, p�vodem z Bauhausu, navrhuje, aby byl prozkoumán ten lodní po�íta� a také zjiš-
t�ny informace ohledn� Harrisonovu pohonu. Tým technik� musí najít zp�sob, jak p�esunout parabolu na 
palubu Horatia.  
 
Proto palubu znovu opouští raketoplán s technickými týmy vedenými Thomasem Johnsonem. Johnson 
prozkoumává po�íta�ové jádro na m�stku lodi a zjiš�uje, že je to um�lá inteligence, p�esn�ji typ Myslícího 
stroje ze Zlatého v�ku. Protože um�lé inteligence používané Kybertronikem jsou postaveny �áste�n� na 
technologii z dob Zlatého v�ku, je Johnson schopen ho zprovoznit. 
 
To se mu za pár hodin také povedlo. Po�íta� nab�hl a Johnson mu p�ikázal, aby obnovil všechny primární 
palubní systémy. Po�íta� to ihned provedl a celá lo� ožila – za�ala fungovat gravitace, osv�tlení, výrobníky 
vzduchu a recyklátory vody. Dokonce nasko�ily i motory. Ovšem Harrison�v pohon byl poškozen, z�ejm� 
d�sledek prastarého nepovedeného pokusu.  
 
Pr�zkumné týmy nyní mohly kone�n� prohledat celou lo�. Našly další zásoby proviantu, lé�iv a náhradních 
díl�. Objevily také opravá�ské ná�adí z dob Zlatého v�ku, dokonce n�kolik palubních opravá�ských robot�. 
Ti byli aktivováni a ihned se pustili do dodate�ných oprav. Johnson potvrzuje, že lo� je nyní zcela bezpe�ná 
a pod kontrolou. Mohou sem nyní létat další raketoplány a odvážet odsud další a další zásoby. 
 
132. den: Johnson a jeho tým opravá�� byl znovu na palub� lodi USS Explorator a prozkoumával veškeré 
lodní záznamy. Johnson prozkoumával hlavn� zbytek lodních deník�, které byly nahrány v pam�ti po�íta�e. 
Zvláštní bylo, že od ur�itého data všechny záznamy chyb�ly. Byly vymazány. 
 
Johnson se ptá po�íta�e, aby toto vysv�tlil. Ale po�íta� oznamuje, že jeho pam��ové obvody byly nenávrat-
n� poškozeny, takže si na žádný incident nepamatuje. Johnson ale ví, že to není pravda. Sám prozkoumá-
val hardware po�íta�e – nebyl nijak poškozen. Vypadalo to, jako by se po�íta� sám p�epnul do úsporného 
režimu.  
 
Pokud Johnson nem�že do záznam� p�es interface, bude se k nim muset dostat násiln�jší cestou. Roz-
montovává po�íta�ové jádro, aby se dostal k pam��ovým okruh�m. Všechny data stahuje do p�enosného 
po�íta�e, který našel na palub�. Ale zdá se, že po�íta� se cítí ohrožen. Nejprve bez varování vypnul osv�t-
lení na m�stku, takže Johnsonovi práci trochu zkomplikoval. Ale to mu nijak nevadilo a tak po�íta� p�itvrdil. 
Uzamknul dve�e z m�stku – a za�al vy�erpávat vzduch. 
 
Johnson ví, že nemá moc �asu. Tenhle po�íta� má z�ejm� n�jaký obranný mechanizmus, který se práv� 
spustil. Dod�lal stahování dat a snažil se utéct, ale marn�. Dve�e byly p�íliš pevné. Našt�stí z m�stku vedl 
ventila�ní otvor, kterým se vzduch od�erpával. Johnson ho otev�el a vsoukal se dovnit�. Plazil se šachtou 
n�kolik desítek metr�, až vylezl na druhé stran� dve�í. 
 
Tam ho už �ekal zbytek týmu. Lodní interkom prý p�estal fungovat a dve�e na všech palubách se uzamkly. 
Taktéž se na n�kterých místech od�erpává kyslík a nefunguje gravitace. Je jasné, že jde do tuhého. Po�í-
ta� se rozhodl, že vet�elce jednoduše zabije. Našt�stí má tým s sebou n�kolik autogen�, takže se skrz 
mnohé dve�e snadno dostává, ale hodn� ho to zdržuje.  
 
Do hangáru s raketoplánem dobíhá práv� ve chvíli, kdy je všechen vzduch tém�� vysát. Technici vbíhají do 
své malé lodi a zavírají za sebou dve�e. Ovšem totéž ud�lal i po�íta� – zav�el dve�e hangáru. Nechce dovo-
lit, aby raketoplán opustil palubu. Johnson ale neváhá ani chvíli. Kontaktuje Horatius a p�ikazuje mu, aby 
vyst�elil jedno torpédo na dve�e hangáru.  
 
Torpédo je vypáleno a dve�e protrženy. Raketoplán rychle vylétá pry� a bezpe�n� se vrací na Horatius. 
Johnson podává kompletní zprávu. Má také mnoho dat z po�íta�e, které nyní musí dekódovat, aby pochopil 
jejich obsah. To bude trvat n�jakou dobu. 
 
150. den: Gordon Wellington došel k záv�ru, že po�íta� na palub� USS Explorator je zasažen �ernou sy-
metrií. Je to jediné vysv�tlení jeho reakcí. Chová se stejn�, jako všechny Myslící stroje b�hem V�ku kata-
strof. Ostatn�, aby vydržel v Prázdnot� tak dlouho nezasažen Temnotou je velmi nepravd�podobné. Wel-
lington proto radí, aby byl po�íta� pokud možno deaktivován, nebo zni�en. D�ív, než se stane n�jaké ne-
št�stí. Ale Argent po�íta� zatím nechce vypínat. Ne, dokud tu bude možnost, že by jim mohl n�jak pomoci 
dostat se odsud. 
 
168. den: Johnson kone�n� dekódoval všechny záznamy z lodní databáze. Odhalil tak celou pravdu o lodi. 
V roce 2495 (Kristova letopo�tu) byla vyslána lo� USS Explorator, aby zahájila testování jednoho zkušeb-
ního prototypu Harrisonova pohonu. Ovšem ihned poté, co vlétla do Prázdnoty, se parabola p�etížila a 
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mnohé její systémy byly spáleny. Posádka se dlouho snažila systém opravit, ale v podstat� ani nev�d�la, 
kde a v �em je chyba. Neztrácela ale nad�ji a pokoušela se systém opravit n�kolik m�síc�. Ovšem b�hem 
té doby se u mnoha �len� posádky za�alo objevovat šílenství. Posádka byla paranoidní a m�la halucinace. 
Brzy se �lenové za�ali mezi sebou zabíjet. Ti, kte�í zatím byli p�i smyslech, se zabarikádovali v jedné �ásti 
lodi a aktivovali bezpe�nostní roboty.  
 
Roboti ihned za�ali s eliminací šílenc�, podporováni hlavím po�íta�em, který z obsazených sekcí od�erpal 
vzduch. Když byla hrozba zažehnána, ukázalo se, že se na palub� za�aly objevovat r�zné anomálie. Byly 
to nevysv�tlitelné poruchy systém�. Nejprve to zasáhlo podp�rné systémy, ale potom i samotné Myslící 
stroje.  
 
Defenzivní roboti se obrátili i proti zbylé posádce a za�ali ji masakrovat. Došlo k bitv�, b�hem které byla 
v�tšina robot� zni�ena, ale pak vyšlo najevo, že samotný hlavní �ídící po�íta� je neovladatelný a chce po-
sádku zabít. To on proti posádce poštval roboty a p�evzal plnou kontrolu nad všemi lodními systémy. Nej-
prve deaktivoval gravitaci, potom výrobníky vzduchu. Všechny �leny posádky, které mohl, vysál ven z lodi, 
do Prázdnoty. B�hem velmi krátké doby tak na palub� nezbyl nikdo živý. Po�íta� se poté p�epnul do úspor-
ného režimu, ve kterém z�stal po dlouhá staletí. 
 
Nyní je ale po�íta� op�t aktivován a jeho dávný cíl z�stal nezm�n�n – zabít všechny živé tvory na palub� 
své lodi. Ale Johnson mezi záznamy také našel jisté zmínky o podrobných plánech konstrukce Harrisonova 
pohonu. Tyto plány jsou pravd�podobn� stále n�kde v pam�ti po�íta�e. 
 
173. den: Byla svolána porada. Argent a Otto Giraud v�dí, že USS Explorator je jediná šance, jak se dostat 
z Prázdnoty. Ale Wellington varuje, že nechávat ten šílený po�íta� aktivní je velmi nebezpe�né. Navrhuje, 
aby byl USS Explorator rozst�ílen torpédomety. Jeho varování ale není bráno vážn�. Argent a Giraud p�i-
pravují plány na další výsadek, tentokrát s cílem zjistit více o Harrisonov� pohonu a jeho konstruk�ních 
plánech. 
 
190. den: Dnes m�l být vyslán raketoplán, ale stalo se n�co neo�ekávatelného. USS Explorator bez sebe-
menšího varování zahájil palbu ze všech palubních zbraní. Byly to výkonné �ásticové kanony. Horatius 
utrp�l vážná poškození celého pravoboku. Argent vyhlašuje bojovou pohotovost a všichni muži jdou na svá 
místa. Lo� op�tuje palbu z torpédomet�, ale nep�átelská lo� provádí úhybné manévry. P�ibližuje se blíž. 
 
To je alespo� šance pro Horatius vyst�elit z d�l a raketomet�. USS Explorator dostal n�kolik t�žkých zása-
h�, ale sta�il p�i tom zahájit mohutnou palbu z �ásticových kanon�. Trup lodi Kartelu byl zdevastován a 
nep�átelská lo� se vzdálila pry�, aby se mohla oto�it k dalšímu náletu. 
 
USS Explorator je technologicky dokonalejší, takže má velkou šanci, že Horatius zni�í. Johnson má jediné 
možné �ešení – vezme s sebou ozbrojený tým a poletí na palubu nep�átelské lodi v malém raketoplánu. 
P�istane v rozst�íleném hangáru a manuáln� deaktivuje hlavní po�íta�. Jedin� Johnson má totiž implanto-
ván kybernetický mozek a spojovací porty, takže se m�že pln� p�ipojit k systém�m lodi. Argent dává povo-
lení k odletu. 
 
Prapor�ík Paolo Steiner z Bauhausu, podprapor�ík Elizabeth Bergmannová také z Bauhausu a mladší pod-
prapor�ík Okakura Fukuda z Mishimy se vyzbrojují t�mi nejlepšími zbran�mi a oblékají si ta nejlepší brn�ní, 
jaké jsou na palub� k dispozici. Pod vedením Johnsona pak opoušt�jí palubu a letí vst�íc nep�átelské lodi. 
Lo� sice ihned zahajuje palbu, ale raketoplán dob�e manévruje a výst�el�m uhýbá. P�istává v hangáru a 
tým ve skafandrech vystupuje ven.  
 
Ihned je p�epaden palubními bezpe�nostními roboty, kte�í zahajují palbu, ale po krátkém boji jsou elimino-
váni. Tým nekompromisn� postupuje na m�stek a nenechává se zdržet žádnými p�ekážkami a pastmi, 
které mu hlavní po�íta� dal do cesty. 
 
Tým se nakonec úsp�šn� prost�ílí až na m�stek a Johnson se ihned propojuje s po�íta�em. Software m�že 
nyní ovládat a m�nit pouhými myšlenkami, takže s hlavním po�íta�em m�že dob�e bojovat. Po n�kolika 
dlouhých minutách se Johnson naboural do hlavního programu. Steiner, Bergmannová a Fukuda zatím 
brání vchod na m�stek p�ed p�ívaly šílených bezpe�nostních robot�.  
 
Za n�kolik chvil je po�íta� úsp�šn� deaktivován a Johnson se odpojuje. Roboti mají však vlastní inteligenci 
a tak stále pokra�ují v boji. B�hem p�est�elky je vážn� zran�n Steiner. Tým ho chce vzít na palubu raketo-
plánu, ale velmi by ho zdržoval. V chodbách se stále víc a víc robot� a pokud se tým n�jak zpozdí, bude 
zni�en. Steiner je odhodlán z�stat a st�ílet, dokud mu bude zbývat munice. Tím alespo� roboty zdrží na 
dostate�n� dlouhou dobu, aby odsud mohl tým bezpe�n� odlet�t. Tým tedy nechává ran�ného Steinera na 
míst� a prchá do hangáru. Raketoplán úsp�šn� opouští lo�, která je nyní zcela nepohyblivá.  
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201. den: Díky perfektní práci Johnsona byl po�íta� deaktivován a lo� Horatius zachrán�na. B�hem boje 
sice zahynulo mnoho �len� posádky, ale nedá se nic d�lat. Argent ví, že je nutné nejprve zni�it obranné 
roboty, jinak bude práce na Harrisonov� pohonu zna�n� komplikovaná. Proto vybírá nejlepší �leny ostrahy 
a zahajuje jejich výcvik. 
 
221. den: Otto Giraud p�ináší zlé zprávy: Wellington je nezv�stný. Nikdo ho nevid�l už n�kolik dní, což je 
divné. Ve své kajut� není a ani nebyl hlášen mezi mrtvými b�hem útoku USS Explorator. Argent na�izuje 
prohledat palubu po palub�.  
 
248. den: B�hem namátkové kontroly palubních systém� bylo nalezeno mrtvé t�lo Wellingtona. Bylo ukryté 
ve v�trací šacht�. Wellington byl o�ividn� zavražd�n a schován. To je velmi zlé. Wellington byl jediný �len 
Bratrstva na palub� a jako takový dokázal ovládat Um�ní. Nyní tu není nikdo, kdo bude chránit posádku 
p�ed vlivem Temnoty. Je jasné, že vrahem je n�jaký Kací�. 
 
256. den: N�kolika �len�m posádky se zjevují r�zné iluze a halucinace. Všichni jsou podrobn� vyšet�eni, 
ale zdá se, že za to m�že Temnota.  
 
275. den: Palubní elektronika nepracuje správn�. N�kolik sub-systém� vypov�d�lo službu. Technici hledají, 
kde je chyba, ale marn�. Je z�ejmé, že Temnota za�ala postihovat i po�íta�e. 
 
286. den: Všem �len�m posádky se už zdají živé no�ní m�ry b�hem celého dne. Jediným �lenem posádky, 
který je stále v po�ádku, je Johnson. Ale i ten zjiš�uje, že jeho zásoba drogy XLR8 Mk.II se ten�í. Jakmile o 
ní p�ijde zcela, bude bu� zasažen Temnotou, nebo jeho t�lo za�ne odmítat implantáty, což z�ejm� skon�í 
smrtí. 
 
297. den: Šílenství posádky nabírá na obrátkách. N�kte�í jedinci spáchali sebevraždu. Jiní za�ali zabíjet lidi 
okolo sebe, nebo poškozovat systémy. Takovíto šílenci museli být bu� spoutáni nebo zast�eleni. Všechny 
zbran� na palub� jsou pod zámkem, z bezpe�nostních d�vod�.  
 
Poru�ík Lukas Bauer zjistil, že nejlepší bude, když v�tšina posádky bude držena v ošet�ovn�, v um�le vyvo-
laném kómatu. Argent souhlasí a posílá bezpe�ností týmy, aby pochytaly ty nejh��e postižené. Ale ti samo-
z�ejm� odporují, dochází ke rva�kám a boj�m. 
 
318. den: Posádka se rozd�lila na dva tábory. Jedni cht�jí nechat ty druhé uspat, druzí se brání s p�esv�d-
�ením, že jsou v po�ádku a že naopak ti druzí zešíleli. Argent a jeho muži obsadili m�stek, zatímco koman-
dér Giraud a jeho následovníci se zabarikádovali ve strojovn�.  
 
345. den: Giraud a jeho tým pronikl do skladišt� zbraní a vojenského vybavení a ozbrojil své �leny. Chce 
zaúto�it na m�stek a Argenta a jeho šílence post�ílet. �ást posádky proto zahájila obléhání m�stku, ale 
Argent m�l našt�stí p�ístup do záložního skladu zbraní. Nebylo jich tu sice tolik a tak ni�ivé, ale na obranu 
posta�ily dob�e. 
 
356. den: Boj pokra�uje dál. M�stek a �ást palub byla zatarasena a dve�e zape�et�ny svá�e�kami. Nyní 
došlo na boj o sklad proviantu a zásobárnu vody. Další �ást posádky chce získat ovládání gravitace a pod-
pory života a vypnout tyto systémy na mnoha palubách.  
 
365. den: Boj p�iost�uje. Giraud nasadil ni�ivé zbran� a zp�sobil tak exploze na všech �ástech trupu. Do-
chází k protržení plášt� a mnoho �len� posádky je vysáto do Prázdnoty. Následuje �et�zová reakce vý-
buch� a mnoho systém� je zni�eno.  
 
380. den: Z posádky z�stalo už jen dvacet lidí. Deset jich je na stran� Girauda, deset na stran� Argenta. Je 
z�ejmé, že ob� skupiny jsou siln� paranoidní a velmi agresivní.  
 
394. den: Šéfka bezpe�nosti Newburyová kontrolovala paluby a pátrala po p�ítomnosti stoupenc� Girauda. 
Náhle však zahlédla skupinu jakýchsi pohybujících se objekt� ve tmavé �ásti chodby. Posvítila tam, ale nic 
tam nebylo. Zárove� se z interkomu ozývají další �lenové posádky, že taktéž zahlédli n�jaké neidentifikova-
telné pohyblivé objekty. Celkem jich m�že být padesát. 
 
420. den: Poprvé se stalo to, že ty záhadné objekty napadly posádku. James Letterman se s nimi st�etl 
jako první. St�ílel do nich, ale zdálo se, že zbran� na n� nep�sobí. Ty objekty byly vysoké asi jako �lov�k, 
avšak jejich tvar byl nestálý. Vypadaly jako trojrozm�rné levitující stíny, nebo �erné kou�ové oblaky. Ale 
a�koliv vypadaly nehmotn�, byly velmi fyzicky silné. Letterman byl za n�jakou chvíli nalezen mrtev – všech-
ny kosti v jeho t�le byly rozdrcené a rozlámané, jako by ho n�co pevn� svíralo ze všech stran. 
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425. den: Útoky t�ch stín�, nebo spíše démon�, jsou stále �ast�jší. Ob� znep�átelené �ásti posádky se 
musí spojit, aby démon�m efektivn� odolávaly. Zbran� na n� nep�sobí, a tak Giraud rozhodl, že jedinou 
možností jak se jich zbavit, je vysát je ven z lodi. Posádka proto musí démony nalákat ke tlakovým uzáv�-
r�m a ty poté otev�ít. 
 
435. den: N�kolik desítek démon� bylo již úsp�šn� vysáto, ale stále jich na palub� zbývá dost. Posádka 
p�išla o další dva �leny. Šéfka v�dc�, Haruko Wakatsukiová, má teorii, že ti démoni jsou p�irozenými obyva-
teli Prázdnoty. V Prázdnot� neexistují žádné dimenze, jako rozm�r a �as, tudíž ani žádné objekty – ovšem 
jakmile do Prázdnoty vletí lo�, toto pravidlo naruší, protože lo� existuje ve �ty�ech dimenzích. Lo� za�ne 
být zdejším objektem, na který m�že Duše Temnoty fyzicky reagovat. Touto reakcí jsou práv� Stíny Prázd-
noty, jak byli démoni pojmenováni. Sta�í je ale vysát ven z lodi a op�t se tak zjeví v prázdném prostoru, a 
p�irozen� zaniknou, respektive op�t splynou s Duší Temnoty. Nikdy p�edtím však žádná lo� Stíny Prázdno-
ty nezaregistrovala – z�ejm� proto, že se zjevují až po ur�ité delší dob�, co je lo� v Prázdnot�. 
 
470. den: Posádka už nem�že déle z�stat v Prázdnot�. Argent na�izuje, aby byl kone�n� vyslán ten tým na 
palubu USS Explorator. Tým je sestaven a ihned vypraven. P�istává v hangáru lodi a ihned se dostává do 
boje s obrannými roboty. Tým ale prošel dlouhým výcvikem a má to nejlepší dostupné vybavení. V�tšina 
robot� je bez v�tších obtíží zni�ena. 
 
Tým se p�esunuje na p�í� lodi, kde je umíst�n Harrison�v pohon. �ást týmu z�stává na lodi a demontuje 
systém. Druhá �ást týmu je vn� trupu a odmontovává systémy paraboly. Po n�kolika dlouhých hodinách 
jsou všechny systémy odmontovány, ovšem jakmile se tak stalo, na jednom z monitor� se objevila varovná 
zpráva. Byla automaticky spušt�na autodestrukce lodi. 
 
Je to z�ejm� n�jaký pojistný systém zabra�ující krádeži testovacího prototypu. Týmy mají jen p�l hodiny na 
to, aby všechny sou�ástky p�enesly na palubu raketoplánu a odlet�ly s nimi na Horatius. �as postupn� 
dochází a týmy ješt� nejsou zcela hotovy. Jako poslední b�ží do hangáru Sonya Newburyová s posledními 
sou�ástkami, ale je jasné, že to nem�že stihnout. 
 
Tým ji proto musí ob�tovat a opustit. Raketoplán odlétá Newburyové doslova t�sn� p�ed o�ima. Opouští 
hangár v posledních vte�inách. Poté dochází k výbuchu. Vlna odhodila raketoplán sm�rem k Horatiu a dosti 
ho poškodila. Ale posádce a sou�ástkám se nic nestalo.   
 
Na palub� Horatia jsou sou�ástky analyzovány. Posádka má k dispozici dva poškozené Harrisonovy poho-
ny. Bude muset z nich vybrat fungující sou�ástky a vyrobit z nich jeden funk�ní pohon. Johnson si ale není 
p�íliš jist, že to bude možné. 
 
476. den: Stíny Prázdnoty jsou postupn� vysávány ven z lodi, ale tím se objevil velký problém. Každé ote-
v�ení p�etlakové komory má za následek vypušt�ní drahocenného kyslíku. Ten už nelze nijak nahradit, 
takže posádka musí Stíny lákat pokud možno do jednoho místa, a odsud je pak všechny vysát. Tím se 
ušet�í spousta vzduchu.  
 
485. den: Posádka kone�n� sestavila Harrison�v pohon, za pomoci sou�ástek z USS Explorator. Jenomže 
tyto sou�ástky mají p�íliš odlišnou konstrukci a tak nikdo neví, jak pohon zapojit a zprovoznit. Johnson sice 
zná sou�asný Harrison�v pohon, ale ten z dob Zlatého v�ku byl p�eci jen odlišný. Navíc se jednalo o o�i-
vidn� nefunk�ní testovací prototyp.  
 
490. den: N�kdo sabotoval Harrison�v pohon. Ostraha nalezla systémy poškozené. Giraud je prohlíží a 
zjiš�uje, že byly poškozeny profesionálním zp�sobem. Musel to provést n�jaký zkušený technik. Jediným 
technikem na palub� je práv� Johnson, navíc on jediný se vyzná v tom pohonu.  
 
Je vyhlášen poplach. Johnson se kdesi skrývá a musí být nalezen a uv�zn�n. Je to jediný �lov�k, který 
odsud m�že Horatius dostat. Posádka se ozbrojuje a prohledává celou lo�. Johnson je nalezen ve strojov-
n�, ozbrojen a oble�en v brn�ní. Je odhodlán p�etížit lodní systémy a vyvolat tak zni�ující explozi. 
 
Dochází k p�est�elce, b�hem které Johnson zabije Jaka Wilsona a pár dalších muž�. Nakonec je ale zasa-
žen a vážn� zran�n. Johnson se z posledních sil p�esunuje k terminálu a propojuje se s lodním po�íta�em. 
Ostatní �lenové posádky k n�mu sp�chají, aby mu zabránili v jakékoliv akci. 
 
Johnson vysv�tluje, že celá tahle lo� a celá její posádka je už p�íliš ovlivn�na Temnotou a musí být zni�e-
na. Za žádných okolností se nem�že vrátit do vesmíru. P�iznává také, že zabil Gordona Wellingtona, proto-
že prý pro posádku p�edstavoval nebezpe�í.  
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Je z�ejmé, že Johnson byl kone�n� zasažen Temnotou. Potvrzuje se, že mu došla všechna zásoba drogy 
XLR8 Mk.II, takže nyní to je jen „oby�ejný“ �lov�k. Navíc se jeho zdravotní stav za�al zhoršovat, protože 
imunitní systém reagoval na �etné implantáty.  
 
Johnson se naboural do systému lodi a za�al nastavovat p�etížení energetického generátoru. Argent vydá-
vá rozkaz ke st�elb�. Všichni p�ítomní zahájili palbu, b�hem které byl Johnson zabit a terminál rozst�ílen. 
Argent poté kontroluje systémy generátoru. Našt�stí se ukazuje, že Johnson nestihl provést p�etížení. 
 
512. den: Posádka shromáždila všechny zápisky mrtvého Johnsona, které pojednávaly o Harrisonov� po-
honu. S jejich pomocí musí opravit poškozený pohon, i když stále nezná zp�sob, jak ho zapojit. Objevila se 
ale špatná zpráva, u Johnsonova t�la byly nalezeny vytržené stránky z lodního deníku. Byly zmuchlané a 
nap�l spálené. Argent zkontroloval deník a zjistil, že chybí záznamy o sou�adnicích prostorových oken a 
poznámky o kurzu.  
 
Johnson si tím z�ejm� cht�l pojistit to, aby se tahle lo� nedostala zp�t do vesmíru. Bez zápis� sou�adnic 
totiž nebude možné Harrison�v pohon nastavit tak, aby otev�el prostorové okno do toho správného vesmí-
ru, a na ty správné koordináty.  
 
Našt�stí jsou tytéž záznamy zapsané i v palubním naviga�ním po�íta�i, kam má p�ístup jen velitel lodi a 
první d�stojník, tedy Argent a Giraud. Takže Johnson�v �in byl zbyte�ný. Z�ejm� se chystal nabourat se do 
po�íta�e, ale byl n�kým zrovna vyrušen, tak toho musel nechat. 
 
515. den: Na palub� už nejsou registrovány žádné Stíny Prázdnoty. Zdá se, že byly kone�n� poraženy. 
Posádka se tak nyní m�že pln� soust�edit na opravu Harrisonova pohonu. 
 
520. den: Kone�n� se povedlo Harrison�v pohon vrátit do p�vodního stavu.  
 
533. den: Ukazuje se zvláštní v�c. N�které lodní systémy za�aly fungovat mimo p�íkazy posádky. Tentokrát 
to ale nevypadá na zasažení Temnotou. Protože všechny systémy, které mohly být zasaženy, už zasaženy 
dávno jsou a nefungují. Tohle je n�co nového… 
 
548. den: Haruko Wakatsukiová a Elizabeth Bergmannová provád�jí analýzu všech po�íta�� na palub� 
lodi. Zdá se, že problém je v po�íta�i ovládajícím n�které z d�ležitých systém�, jako je podpora života. 
Pam�� po�íta�e se zdá být zcela zapln�na n�jakým novým programem. Ob� ženy se poušt�jí do podrobné 
analýzy, ale bude to trvat dlouho, protože tento nový program je t�žce kódován a navíc má zcela neznámou 
stavbu. 
 
556. den: Wakatsukiová a Bergmannová dokon�ily analýzu a p�inesly hlášení. V onom po�íta�i je nahrán 
palubní po�íta� lodi USS Explorator! Argent je doslova zasko�en. Ale všechno to dává postupn� smysl. 
Když se tehdy Johnson pokoušel palubní po�íta� vypnout, musel se k n�mu p�ímo p�ipojit svým kybernetic-
kým mozkem. A tehdy došlo k tomu, že se po�íta� nahrál do jeho pam�ti a bu� n�jak skryl sv�j program, 
nebo Johnsonovo t�lo rovnou ovládl. Tak �i tak, Johnson se dlouhou dobu choval naprosto p�irozen� a 
v�bec to nevypadalo, že v jeho hlavn� je jedna „osobnost“ navíc. 
 
Také se vysv�tluje, pro� Johnson zabil Wellingtona v dob�, kdy ješt� svoji drogu m�l a tudíž nemohl být 
šílený. Jednoduše proto, že Wellington m�l možnost pomocí kouzel Um�ní Exorcismu vymýtit z jeho mozku 
onoho po�íta�ového parazita. Navíc, Wellington mohl vycítit, že s Johnsonem není n�co v po�ádku a mohl 
tak varovat posádku. 
 
Nyní je jasné, že po�íta� ovládá d�ležitý systém lodi Horatius a m�že tak ve vražd�ní pokra�ovat. Pro� to 
zatím neud�lal, je záhada. Z�ejm� proto, že sou�asné po�íta�e nejsou zdaleka tak vysp�lé, jako ty ze Zla-
tého v�ku a on jednoduše nemá tolik možností, nebo se musí na nový hardware adaptovat. 
 
Každopádn�, zni�it ten po�íta�ový systém by znamenalo okamžitý výpadek podpory života. Takže posádka 
musí najít jiný zp�sob, jak po�íta�ového parazita eliminovat – d�ív, než on najde zp�sob, jak eliminovat 
posádku. 
 
571. den: Po�íta� se adaptoval na hardware a zapo�al pln� ovládat systémy podpory života. Nejprve vy-
padla gravitace, potom recyklace vody. A nakonec i vzduch. Našt�stí, sou�asné lod� nemají po�íta�ové 
systémy propojeny v jeden, tak jako tomu bylo na USS Explorator. Tam mohl jeden po�íta� ovládat všechny 
systémy lod�, ovšem tady m�že ovládat pouze jeden z nich. 
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Po�íta� tedy nem�že otev�ít vzduchové uzáv�ry a nechat tak vzduch uniknout z lodi. Proto, i když je podpo-
ra života mimo provoz, m�že posádka žít ješt� dlouho bez skafandr�. Tuto dobu musí využít na odhalení 
zp�sobu, jak ovládnout systémy. 
 
583. den: Zásoba vzduchu za�íná postupn� ubývat. Stejn� tak klesá i teplota a zásoba pitné vody. Posled-
ních šest �len� posádky marn� hledá zp�sob, jak získat po�íta� pod svoji kontrolu, nebo jak zprovoznit 
Harrison�v pohon.  
 
595. den: Došla všechna pitná voda ze zásob. Posádka má sice k dispozici n�kolik p�enosných filtra�ních 
systém�, ale ty nezajistí tolik vody. Navíc dochází i jídlo a léky. Organizmy �len� posádek jsou také dosti 
ovlivn�ny nep�ítomností gravitace. Musí hodn� posilovat, aby si udrželi kondici.  
 
610. den: Argent byl pono�en do práce, ve své kajut�. Zapisoval hlášení do lodního deníku. Ta práce ho 
velmi vy�erpala, hlavn� po psychické stránce. Byl už unavený neustálým cvi�ením a hlavn� nedostatkem 
vody. M�l žíze�, ale rozhodl se, že se bude snažit vydržet bez pití tak dlouho, jak jen to bude možné. V�d�l, 
že každá kapka vody, kterou ušet�í, se m�že hodit n�komu kdo ji pot�ebuje víc. 
 
Nakonec ho ale únava p�emohla a on usnul. Zdál se mu hrozný sen, ve kterém ho pronásledovala n�jaká 
neobvyklá a agresivní nestv�ra. M�l však št�stí, protože byla dost pomalá, takže ji sta�il snadno utéct. Zdá-
lo se mu, že se schoval do své kajuty a zamknul se tu. P�íšera bouchala do dve�í, ale nedokázala je protrh-
nout.  
 
Pak sen skon�il, protože Argenta n�co probudilo. Když se vzpamatoval, zjistil, že je to silné bouchání na 
dve�e jeho kajuty. Zeptal se, kdo tam je, ale odpov�dí mu byl jen nelidský sk�ek – stejný, jaký vydávala ta 
nestv�ra. To Argenta vyd�silo. Nev�d�l, jestli stále spí, ale necht�l nic riskovat. Opustil kajutu servisním 
pr�lezem a vysíla�kou svolal zbytek posádky. 
 
Když vylezl na druhé stran�, zav�el dve�e a tím tak nestv�ru uv�znil v chodb�. Škvírou ve dve�ích ji zahlédl 
– byl to zcela tentýž tvor, o kterému se mu zdálo. Pak p�ib�hl zbytek posádky a dožadoval se vysv�tlení. 
Wakatsukiová podle informací odvodila, že tohle je další z možností, jak Prázdnota reaguje na posádku 
lodi. P�esn�ji �e�eno, jak lidská mysl reaguje na Prázdnotu. Ten tvor byl totiž zcela jasn� stvo�en Argento-
vou fantazií, když byl psychicky oslaben a vy�erpán.  
 
A práv� v téhle chvilce do jeho mysli pronikla Duše Temnoty a využila svých schopností. Argent�v sen se 
tak stal skute�ností. Je to v podstat� stejný princip, jakým vznikli Apoštolové – i když za jejich vznikem ne-
stojí jeden �lov�k, ale celé lidstvo. Wakatsukiová tohoto tvora pojmenovala P�ízrak Prázdnoty a nevylou�ila, 
že se mohou objevit další.  
 
Jedinou možností, jak zabránit jejich vzniku, je zcela kontrolovat svoji mysl. Ovšem ve spánku to bude ob-
tížné, takže vždy �ást posádky musí být probuzena a kontrolovat, co se kolem d�je. Ve zbylé zásob� lék� 
jsou nalezena n�jaká psycho-lé�iva. Ty jsou rozd�lena mezi posádku, která je bude muset každý den brát, 
aby udržela sv�j mozek bystrý a v�li pevnou.  
 
615. den: Za t�ch p�t dní se na palub� objevilo n�kolik dalších P�ízrak� Prázdnoty. Nepocházely z v�domí, 
ale práv� ze sn�. Našt�stí díky bdící sm�n� se nikomu nic nestalo, protože se všichni sta�ili v�as zachránit 
út�kem do nep�ístupné �ásti lodi. Zbran� na P�ízraky sice platí, ale i když jsou zni�eny, zanedlouho se 
objeví znovu. Navíc jsou mnohem chyt�ejší, než Stíny, takže nalákat je ke vn�jším dve�ím je mnohem t�žší. 
 
623. den: Okakura Fukuda dostal nápad, jak ty P�ízraky definitivn� zni�it. Je nutné je taktéž vysát mimo 
lo�, ale protože si posádka nem�že dovolit plýtvat vzduchem, nem�že otevírat dve�e. Místo toho by však 
mohlo sta�it otev�ít jen malou škvíru v místnosti, kde jsou P�ízraky uv�zn�né. I když je to malý otvor, stále 
je to otvor vedoucí do Prázdnoty, takže m�že mít stejný efekt, jako otev�ené dve�e.  
 
Ihned se na plán p�istupuje. Bude nutné povolit n�kolik tlakových ventil�. Protože ale palubní po�íta� ovlá-
dá systémy podpory života, bude nutné to provést manuáln�. P�ízraky je ale velmi obtížné nalákat na stejné 
místo, takže se bude muset posádka rozd�lit a povolit ventily po celé lodi.  
 
Všichni se oblékají do bojových brn�ní, berou zbran�, ná�adí a podrobné nákresy paluby. Každý se poté 
vydává jiným sm�rem. Cestou postupn� naráží na své no�ní m�ry, každý z P�ízrak� vypadá zcela jinak. 
Michael Argent je pronásledován tou nestv�rou, Wakatsukiová zase zmrzlými mrtvolami, které tehdy vid�la 
na palub� USS Explorator. Fukuda je napadán bezpe�nostním robotem, proti kterému bojoval, a Bergman-
nová rojem p�erostlých much. Bauer zase obživlým ohn�m a Giraud svým démonickým dvojníkem. Všech-
no to bytosti stvo�ené na základ� sn�. 
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Bauer byl svým démonem zasažen a dost popálen, na poslední chvíli ale sta�il otev�ít ventil vedoucí ven 
z lodi. Ohe� byl ihned vysán a Bauer zase ventil uzav�el. Wakatsukiová úsp�šn� eliminovala své démony, 
kte�í byli relativn� pomalí a málo pohybliví, vzhledem ke své podstat�. I Fukuda poslal sv�j P�ízrak pry�. 
Bergmannová i Argent taktéž splnili své poslání. Jen Giraud m�l v�tší potíže, protože jeho P�ízrak byl velmi 
schopný. Dokonce ho b�hem souboje vážn� poranil a odhodil od ventilu. Giraud z posledních sil vytáhl 
vrta�ku a navrtal st�nu za svými zády. Sice to je nezvratné poškození, ale nic jiného nemohl zrovna d�lat.  
 
I když ten otvor m�l jen pár centimetr� v pr�m�ru, fungovalo to. P�ízrak za�al být postupn� vysáván, spolu 
se vzduchem. Ale zdálo se, že vzduch neuniká tak rychle, jak P�ízrak sám. To byl d�kaz, že to není vzduch, 
co P�ízrak vysává ven, ale práv� ona sama Prázdnota. Bauer se pak dobelhal ke dve�ím a zav�el je za 
sebou. Všechny P�ízraky byly eliminovány, ovšem díky tomu poslednímu p�išla lo� o dost velkou zásobu 
kyslíku. 
 
634. den: Stalo se to, že došla zásoba psycho-lék�. Posádka za�ala být velmi unavená a nesoust�ed�ná. 
Wakatsukiová p�ipomn�la, že se mohou zjevit další P�ízraky, ale nedalo se nic d�lat. Jedinou další možnos-
tí je �ekat, až zem�e další �len posádky, protože tehdy P�ízraky jím vyvolané zaniknou. Na to ale nikdo 
spoléhat nechce a tak se všichni za�ínají p�ipravovat na další st�et. 
 
648. den: Na palub� se zjevily další P�ízraky, a dokonce znovu i Stíny. Argent p�ikazuje, aby byly znovu 
otev�eny všechny ventily. Všichni se op�t p�ipravují, ale tentokrát je to mnohem složit�jší. P�ízraky tentokrát 
vznikly z bdící, i když velmi oslabené, mysli. A jsou mnohem záke�n�jší. Navíc je všude mnoho Stín�. N�ko-
lik ventil� je úsp�šn� otev�eno, ale útok je tak silný, že se musí posádka stáhnout. 
 
654. den: Posádka se opevnila v malém zabarikádovaném sektoru paluby. Velkou v�tšinu lodi ovládají 
Stíny a P�ízraky. Giraud navrhuje, aby byl vzduch z celé lodi p�e�erpán do tohoto sektoru, a poté výbušni-
nami proraženy velké díry po celém trupu. Démoni tak budou zastaveni a beze ztráty kyslíku. 
 
Argent p�iznává, že je to jediná možnost. Díky neovladatelné kontrole podpory života ale bude nutné zajistit 
p�e�erpání ru�n�. Ve skladišti je n�kolik dlouhých trubic sloužící k �erpání paliva do raketoplán�. Posádka 
pro n� jde a zapojuje je do v�trací šachty jejich sektoru.  
 
Poté se všichni plazí servisními šachtami a natahují tudy trubice do všech �ástí lodi. Musí být opatrní, aby 
je nezranitelné Stíny neobjevily. Ale zbavit se P�ízrak� je relativn� snadné. Akce se vyda�ila, ovšem potom 
se posádka musela rychle stáhnout, protože na ní démoni p�išli.  
 
659. den: �erpací trubice jsou sice roztaženy, ale stále chybí dv� v�ci – nouzová �erpadla a výbušniny. 
Vše pot�ebné je uloženo v technickém skladu, který je ale obklopen démony. Posádka se p�ipravuje na 
pr�nik. N�kolik z nich bude sloužit jako návnada, zatímco ostatní vlezou do servisních šachet a autogeny 
se prova�í dovnit�.  
 
Bergmannová, Fukuda a Giraud jdou odlákat pozornost démon�. Démoni si jich rychle všímají a za�ínají je 
pronásledovat. Trojice se ale rozd�luje a každý b�ží zcela jiným sm�rem. Bauer, Argent a Wakatsukiová se 
zatím plíží do skladu.  
 
Propalují se dovnit� a berou vše pot�ebné. Mají �as tém�� celou hodinu. Za tu dobu nabrali dost �erpadel i 
výbušnin, mizí v šacht� a otvor za sebou zase zava�ují. Všech šest �len� posádky se vrací do svého sekto-
ru. Jako poslední b�ží Bergmannová, která je dost vysílená. Giraud na ní �eká, aby mohl rychle zav�ít dve-
�e, jakmile prob�hne.  
 
Bergmannová úsp�šn� vbíhá dovnit�, pronásledována obrovským rojem démon�. Giraud zavírá dve�e. 
Jenomže, než se t�žké dve�e kompletn� dov�ou, jeden z démon� vyst�elí chapadlo a Bergmannovou s ním 
probodne. Pak ale dve�e jeho chapadlo odsekávají. Bergmannová je vážn� zran�ná a tak se o ní Bauer 
stará. Má sice léka�ské ná�iní, ale zásoba lék� je dost malá.  
 
663. den: Posádka úsp�šn� instalovala všech osm �erpadel do rozvodu ventilace. Spojila jejich motory, 
takže jejich výkon je nyní mnohem vyšší. Jsou schopny za pár dní p�e�erpat kompletn� všechen kyslík 
z lodi do uzav�eného sektoru.  
 
668. den: Nyní je �as na druhou �ást plánu – rozmístit výbušniny. Výhodou je, že toto bude možné provést 
v servisních šachtách, kam démoni nechodí. Posádka se op�t rozd�luje a pokládá nálože na všech �ástech 
trupu, ale tak, aby následné exploze poškodily co nejmén� primárních systém�. 
 
Když je vše hotovo a všichni se vrací, Argent je odpaluje. N�kolik silných explozí ot�áslo lodí. Objevilo se 
n�kolik velkých d�r v trupu, které propojily vnit�ek lodi s okolní Prázdnotou. To bylo pro Stíny i P�ízraky 
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osudné. Protože nikde nebyl žádný vzduch, nikam je to nevysálo. Oni se místo toho rovnou na míst� roz-
plynuly jako oblak kou�e. Akce vyšla… 
 
670. den: Elizabeth Bergmannová zem�ela na následky infekce svého zran�ní. Další �lenové jsou ve váž-
ném stavu, zcela vy�erpaní a dehydrovaní. Se získanou vodou se musí šet�it, stejn� tak jako s jídlem. Zá-
soby všech lék� došly. 
 
681. den: Argent p�išel na to, že ten po�íta� z USS Explorator by ve své pam�ti mohl mít stále uloženy ty 
nákresy Harrisonova pohonu. Proto na�izuje, aby se za�alo pátrat v jeho podprogramech, i když to bude 
velmi zdlouhavá práce. 
 
694. den: V databázi po�íta�e byly nalezeny ony nákresy! Argent okamžit� na�izuje pokra�ovat v práci na 
Harrisonov� pohonu. Druhá �ást posádky se zatím bude snažit získat kontrolu nad podporou života. Bude 
si muset pospíšit, protože vzduch už není �erstvý a kyslíku v n�m ubývá. 
 
697. den: Argent se pomalu smi�uje s tím, že se odsud nikdy nedostanou. Chce napsat dlouhý zápis do 
lodního deníku, poslední zprávu velitele lodi pro ty, kdo ji jednou naleznou. Deník je v jeho kajut� a tak pro 
n�j posílá Fukudu. Ale Fukuda se dlouho nevrací, což je Argentovi podez�elé. Vyzbrojuje se a jde do své 
kajuty. Dve�e do ní jsou otev�ené a tak opatrn� vchází dovnit�. Na zemi leží Fukuda, o�ividn� v bezv�domí. 
Argent se ho snaží vzk�ísit, ale marn�. Pak koutkem oka zahlédne lidskou postavu, která se z ni�eho nic 
objevila ve dve�ích za jeho zády. Ale nebyla sama. 
 
Všude okolo se objevují další postavy. Jsou to lidé, ale nejsou hmotní. N�kolik z nich totiž svým t�lem za-
sahuje do nábytku. Argent je u nich velmi blízko a proto jim dob�e vidí do tvá�e. Poznává v nich �leny po-
sádky, kte�í tu zem�eli za celou dobu, co je tu lo� uv�zn�ná. O�ividn� je to n�jaký druh duch�, o kterém 
Argent ješt� nikdy neslyšel. Ve tvá�ích mají nep�átelský výraz. Obklí�ili Argenta a postupn� se k n�mu p�i-
bližovali, jako by mu cht�li n�co ud�lat. 
 
Pak ale jeden z duch� n�co �ekl a tím ostatní zastavil. Duchové byli velmi rozzlobení, ale upustili od svého 
útoku a odešli pry�. V místnosti z�stal jen jeden duch – duch Bergmannové – té, která zem�ela jako po-
slední. Rozhlíží se kolem, a když vidí, že všichni duchové jsou pry�, za�ne mluvit otev�en�. Nezdá se, že je 
stejn� agresivní, jako ostatní. 
 
Vysv�tluje, že oni jsou Duchové Prázdnoty: duše mrtvých, kte�í zem�eli v Prázdnot�. Když zem�e �lov�k ve 
vesmíru, jeho duše automaticky vnikne do Prázdnoty. Ale když zem�e �lov�k v Prázdnot�, Duše Temnoty 
má nad jeho duší mnohem v�tší kontrolu, �ehož zneužívá pro vlastní ú�ely. 
 
Duch�m prý �ekla, že je bude mu�it a trýznit tak dlouho, dokud se nepostarají o zbytek živých na palub� 
této lodi. Teprve potom jim dá v��ný pokoj. Duchové Prázdnoty mají prý za úkol sebrat duše živým tím, že 
se jich jednoduše dotknou. Tak jako to nyní ud�lali Fukudovi. 
 
Ostatní duchové byli již tém�� šílení bolestí, kterou jim Duše Temnoty zp�sobuje, a už se chystali, že na 
palubu vtrhnou a pozabíjejí všechny �leny posádky. Taky se jim to tém�� povedlo, nebýt odpálených vý-
bušnin a jejich vysátí zp�t do Prázdnoty. Bergmannová k nim p�išla jako poslední a proto ješt� dokázala 
svoji mysl udržet na uzd�. P�inutila je, aby poslouchali její p�íkazy – vysv�tlila to tak, že má cenné informa-
ce o posádce a ví, jak ji nejlépe zabít. 
 
Ve skute�nosti ale cht�la zabránit Duch�m Prázdnoty v provedení útoku na poslední uzav�ený sektor lodi. 
Aby získala jejich d�v�ru, musela jim ale dovolit sebrat duši jednomu �lenu posádky – a tím byl Fukuda. 
Pak je odvolala, �ímž zachránila Argentovi život. Vysv�tluje, že i ona má silné bolesti, ale zatím je dokáže 
kontrolovat. Neví ale, jak dlouho bude moci kontrolovat ostatní duchy. Argent musí rychle dokon�it Harriso-
n�v pohon a ulet�t odsud. Pak Bergmannová odchází pry�. 
 
699. den: Došel všechen kyslík, takže se posádka musela obléci do skafandr� a žít z jejich zásob kyslíku.  
 
715. den: Práce na Harrisonov� pohonu pokra�ují, ale není jisté, jestli budou v�as dokon�eny. Je dost 
možné, že posádka d�íve zem�e na nedostatek kyslíku a vody. Je to závod s �asem. Po�íta� je velmi inteli-
gentní a velmi rychle se u�í. Dokáže se tak dost efektivn� bránit p�ed nabouráním. 
 
723. den: Zem�el další �len posádky, první d�stojník komandér Otto Giraud. Argent ho našel jako první. 
Nad jeho t�lem stál jeden z Duch� Prázdnoty, který ale potom odešel pry�. Argent moc dob�e ví, že Berg-
mannová postupn� ztrácí kontrolu nad duchy. Jsou nyní mnohem agresivn�jší. Kdyby se ale zbytek posád-
ky dozv�d�l o tomto novém nebezpe�í, za�al by možná panika�it a nesoust�edil by se na práci. Proto všem 
vysv�tluje, že Giraud omdlel díky dehydrataci a nedostatku kyslíku a už se neprobral. 
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Už tak zbývají jen t�i lidé – Bauer, Argent a Wakatsukiová. Všem je už jasné, že pohon nestihnou zprovoz-
nit. Jedinou možností, jak znovu získat kontrolu nad podporou života, je resetovat ten po�íta�. Po�íta� bude 
do�asn� odpojen od energie, zcela se vypne a zárove� se vymažou všechny pozd�jší úpravy softwaru. To 
je jediná možnost, jak toho parazita zni�it.  
 
Ovšem má to nevýhodu. Aby byl takový reset možný, je t�eba vypnout hlavní pojistku ve strojovn�. Ale tato 
pojistka je spole�ná pro všechny další palubní po�íta�e. Takže, všechny po�íta�e na palub� Horatia budou 
resetovány, v�etn� t�ch naviga�ních. Takže i pokud bude Harrison�v pohon dokon�en, posádka nebude 
mít seznam sou�adnic a nebude v�d�t, kam se p�esunout.  
 
P�esto Argent na�izuje provést reset. Je to jediná možnost. Reset je proveden. Všechny po�íta�e pohasly, 
aby se zas za chvíli znovu zapnuly. Všechny programy jedou od za�átku. Nejsou žádné známky po tom 
parazitovi, byl úsp�šn� vymazán. Posádka tak získala kontrolu nad podporou života, která je tímto ihned 
zprovozn�na. 
 
725. den: Stalo se to, co Argent p�edpokládal. Lo� ztratila seznam koordinát�. Harrison�v pohon sice pln� 
funguje, ale nikdo neví, kam otev�ít prostorovou trhlinu. Musí riskovat. Jenomže lo� se nachází v Prázdno-
t�, která je spole�ná pro všechny vesmíry, pro všechny reality.  
 
V�bec není jasné, jestli nebyl systém n�jak ovlivn�n Temnotou, nebo jen tím, že se nyní skládá ze dvou 
odlišných sad sou�ástek. Lo� se m�že klidn� p�esunout do zcela jiného vesmíru. A i když se náhodou trefí 
do toho správného, m�že se objevit miliardy sv�telných let od Slune�ní soustavy. 
 
728. den: Argent dostal nápad. Jediný �lov�k, který znal sou�adnice, byl Johnson. To on je vid�l naposledy. 
Jeho duch tu n�kde stále je a práv� on je poslední nad�jí posádky. Argent zavolal Bergmannovou, která se 
ihned zjevila. Vysv�tlil jí, že musí n�jak p�inutit ducha Johnsona, aby vydal ty informace. Ta se nechává 
p�emluvit, i když ví, že za takový �in ji Duše Temnoty t�žce potrestá. Možná ji už nikdy nedá pokoj. Ale 
chce pomoct, dokud je ješt� �as. Ihned odchází celou v�c za�ídit.  
 
730. den: Argentovi se zjevila Bergmannová. Poda�ilo se ji sehnat všechny informace, ovšem tím upoutala 
pozornost ostatních Duch� Prázdnoty. Ti poznali, že je chce zradit a proto se proti ní vzbou�ili. Vtrhli na lo� 
a za�ali trojici p�eživších pronásledovat. 
 
Bergmannová sd�lila, že odtud musí co nejd�íve odlet�t, jinak je d�íve �i pozd�ji duchové pochytají za zabi-
jí. Trojice posádky se proto zavírá na m�stku a p�ipravuje na start. Bergmannová stojí p�ede dve�mi a brání 
je svým vlastním t�lem. Stojí proti ní ale velká p�esila – navíc n�kte�í duchové prošli skrz st�ny v jiných 
�ástech a objevili se tak na m�stku. Nezadržiteln� se blíží k vyd�šené posádce… 
 
Michael Argent však na poslední chvíli zadává získané sou�adnice a aktivuje pohon. P�ed lodí se objevuje 
n�co, co dva roky nikdo nevid�l, n�co, na co dva roky všichni �ekali, ale jen t�i se toho dožili – prostorová 
trhlina do vesmíru. Lo� vlétá dovnit� a objevuje se ve vesmíru. 
 
Když trojice otev�ela o�i, oddechla si. Kolem nikde žádný duch a z okna byly vid�t hv�zdy. Podle radar� se 
Horatius nachází v Pásu asteroid�, podle astrografické navigace je to Slune�ní soustava. Trojice se raduje. 
Za pár minut slyší Argent rušenou komunikaci ze základny Kartelu na asteroidu Mandelbrot. Sou�adnice 
byly zadány velmi p�esn� – Horatius se objevil tém�� na stejném míst�, kde p�ed dv�ma lety zmizel. 
 
Základna vyslala trojici servisních lodí a jednu bojovou. Na palubu lodi doslova vtrhly léka�ské, opravá�ské 
a bezpe�nostní týmy. Na m�stku pak našly trojici p�eživších, která byla ihned p�evezena na ošet�ovnu a 
odsud do nemocnice. Argent byl jediný, který m�l dost sil na to, aby vypov�d�l, že lo� byla po celé dva roky 
uv�zn�ná v Prázdnot�. Více ale Argent necht�l mluvit. Byly to zážitky, na které už nechce nikdy vzpomínat. 
 
Lo� Horatius byla první lo�, která v Prázdnot� p�ežila takhle dlouho a i po takové dob� se vrátila zp�t. 


