
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2 

Zelenáč 
 
Nepatrná tabuľka pred vchodom do nie práve najkrajšej stavby 

hlásila, že ide o prijímaciu pobočku inerskej armády. Bolo včasné 
ráno a väčšina chodcov sa náhlila do práce, ktorá bola v tých 
ťažkých časoch veľmi vzácna. Masy ľudí prechádzali popred 
budovu, ale sústrediac sa na vlastné problémy jej nevenovali ani 
najmenšiu pozornosť. No odrazu sa z anonymného prúdu tiel 
vynoril neznámy mladík, ktorý zamieril priamo ku vchodu. 

Podľa výzoru mohol mať asi dvadsaťpäť až tridsať rokov, ale 
jeho oblečenie i výraz tváre prezrádzal veľkú snahu podobať sa 
vojnovým veteránom. 

Šaty mal celkom čierne a len kde tu ozdobené chromovanými 
cvokmi. Tvár s krátko zastrihnutými vlasmi mu z polovice 
zakrývali ohromné slnečné okuliare, ktorých použitie sa nedalo 
vysvetliť inak než frajerinou, pretože vládlo chladné ráno s 
oblohou úplne pokrytou tmavými mrakmi. Aby bol dojem 
komického super hrdinu úplný, omieľal v ústach akési špáradlo. 

Chvíľu váhavo postál pred bránou, potom opatrne nazrel 
dovnútra, ešte raz sa poobzeral a nakoniec nesmelo vstúpil dnu.  

Z vonkajších dverí sa vchádzalo do síce ošarpanej, avšak 
prehnane veľkej miestnosti, pretože sa v nej okrem malého 
úradného okienka a niekoľkých dverí takmer nič nenachádzalo. 

O styk s uchádzačmi sa staral jediný pracovník, službu-
konajúci vyslúžilec Frederick “Impact” Burton, ktorý práve 
dováral šálku kávy a už sa tešil, ako si ju v pokoji vychutná. Keď 
zaregistroval za chrbtom vrzgot dverí, v duchu prehodil 
najošklivejšie nadávky a otočil sa k prichádzajúcemu. 

Mladík medzitým prekonal vzdialenosť medzi vchodom a 
prijímacím okienkom. Rýchlo nazrel dovnútra a ani nečakajúc na 
veteránovu reakciu spustil: 

- Dobrý deň, volám sa Mitchel Cluskey, - preniesol sýtym, 
sebavedomým hlasom. - Počul som, že tu najímate vlasteneckých 
privateerov do armády. Je to pravda? Ak áno, veľmi rád by som 
sa zapísal, - dodal bez okolkov. 



 

Impact si premeral návštevníka od hlavy až k pätám a 
vzdychol. No jasné, pomyslel si zhnusene. Kto iný by sem mohol 
prísť. Admirálovi preskočilo keď vymyslel ten “geniálny” nápad 
zobrať do armády každého, kto sa vyzná v pilotáži a má vlastnú 
loď. Nechápem či si myslí, že mu príde pomáhať sám Maverick, 
alebo Virgin. Miesto toho sa mu tu každý deň nasáčkujú dvaja-
traja snílkovia s bujnou fantáziou, túžiaci po hrdinských činoch a 
sláve. Ako tento tu. Typický príklad. Môže mať už tridsať rokov a 
ešte nedostal rozum.  

Stačí sa naň pozrieť a je jasné, že smrť videl iba ak na 
obrazovkách hologramov. Zato je však ohodený do bundy 
TopGun fighters11 a nepochybne presvedčený o svojej príslušnosti 
k najlepším pilotom galaxie. Tie brílky určite odkukal od Bustera. 
Že ich používa ako ochranu proti oslepeniu hviezdami a nie pri 
bežnom rozhovore, mu ani nenapadne. 

Burton z celej sily premohol svoju nechuť a opovrhnutie a 
navonok relatívne pokojne odvetil: 

- Mr. Cluskey, práca vojenského pilota vyžaduje značnú prax a 
vedomosti. Je to nebezpečné povolanie, v ktorom treba každú 
minútu nasadzovať vlastný život. Skutočne si myslíte, že máte na 
to a chcete priniesť Inerii tak veľkú obeť? 

Príchodzí sa zatváril prekvapene. - Pán poručík, povedal som 
predsa, že robím privateera. Moje kódové meno BlackJack ste už 
azda počuli. Pilotovanie stíhačky a boj nie je pre mňa nič nové, 
nemusíte mať obavy. 

Impact opovržlivo odfrkol. Nemohol sa už zdržať, musel 
vyjaviť svoje pocity. Ten hlupák vo svojej naivite ani len 
nepochybuje o svojej sláve. Nikto nikdy nespomínal nejakého 
BlackJacka, nehovoriac o tom, že žiadny privateer by nepriznal 
svoju identitu. Takýchto ľudí by mali zavrieť do ústavu pre 
duševne chorých s diagnózou glorymánia.  

Napriek maximálnej zlosti, Burton premohol chuť zakričať 
tomu bláznovi do tváre, aby šiel domov a hral sa videohry. 
Ukľudnil sa, pretože vedel o svojom tromfe. Admirál poslednou 
dobou povolil vstupný test ako podmienku prijatia. Musel tak 
urobiť pod ťarchou verejnej mienky, keď pre slávychtivých 
hlupákov už pomaly prestávali stačiť cintoríny. 



  

Hoci podmienky splnenia boli ľahké, predsa len, kto nevedel 
nič, neprešiel. No aj keby sa Cluskey v pilotáži vyznal, Burton sa 
rozhodol, že ho do armády nepustí. Dá mu doslova vražednú 
obtiažnosť, aby nemal šancu. Potom stačí trocha úprav v zázname 
a nikto nezistí, že test bol náročnejší, než vyžadujú podmienky 
prijatia. 

- Ak ste skutočne skvelý pilot, tým lepšie pre vás, - odvetil 
napokon, ani sa nesnažiac skryť iróniu. Mitchel sa však tváril, 
akoby nič nepostrehol a slabo prikývol na znak vďaky. 

- Bohužiaľ, - pokračoval Burton, - u nás v armáde si všetko 
overujeme. Aby ste sa stal príslušníkom pomocných jednotiek, 
musíte absolvovať kontrolný let na našom trenažéri. Preto, ak 
máte naozaj záujem, poďte so mnou. 

- Samozrejme, to sa rozumie, - odvetil Cluskey pokojne, no 
na tvári sa mu zjavili obavy a neistota. - O aký typ lode ide? 

- Galactic fighter SA37, - odvetil Impact so zadosťučinením 
pozorujúc rastúci mladíkov strach. - Je to starší typ Rangera, 
poznáte ho? - opýtal sa takmer víťazne. 

- Z počutia hej, no nikdy som v ňom nesedel12 - zašomral 
Mitchel hlasom plným beznádeje, z čoho sa Burton priam 
sadisticky tešil.  

- V poriadku, - odvetil. - V kabíne si však musíte poradiť 
sám a na prvý pokus, pretože armáda nemá čas poskytovať 
doučovacie kurzy. Buď preukážete schopnosť obstáť v nami 
vybranom stroji, alebo sa budete musieť zmieriť s faktom, že 
inerský boj vykoná miesto vás niekto iný. No dosť bolo rečí, 
nemáme najmenší dôvod plytvať časom. Prosím nasledujte ma, 
- zakončil razantne a opustiac prijímací pult pristúpil k 
železným dverám s nápisom train simulator. 

Mitchel sa pokúsil čosi namietať, ale poručík naňho nečakal. 
Musel si preto poznámku ohľadne zbytočnosti vedieť ovládať 
loď, v ktorej nikdy nepoletí, nechať pre seba a radšej sa 
ponáhľal za ním. 

Spolu s Impactom vstúpili do rozľahlej sály, v strede ktorej 
dominoval kokpit obklopený špeciálnymi prístrojmi, slúžiacimi 
na simuláciu zrýchlenia a prenos grafických i zvukových dát do 
holografickej obrazovky umiestnenej v prednej časti kabíny 



 

namiesto okien. Celé zariadenie spolu so super výkonným 
počítačom riadiacim beh simulácie, tvorilo dokonalý trenažér, v 
ktorom sediaci človek nemal šancu rozoznať ilúziu od reality. 

Mitchel si s neskrývaným záujmom prezrel najskôr simulátor 
a potom i zadnú stenu, na ktorej sa nachádzal rozľahlý riadiaci 
panel, poskytujúci Burtonovi kompletné informácie, vrátane 
presného záznamu o priebehu letu skúšaného. Práve chcel 
podísť bližšie a preštudovať jednotlivé kontrolky, keď ho 
zastavil nevrlý hlas. 

- Prepáčte Cluskey, ale nie sme na exkurzii. Neprišli ste si to 
sem poobzerať, ale urobiť skúšku. Preto láskavo vlezte do 
kabíny, nech môžeme konečne začať. 

Tón poručíkovho hlasu bol očividne nezdvorilý a zvolené 
slová sa ani nedali označiť inak, než drzosťou. Mitchel sa 
otočil s nahnevaným výrazom, ale ak aj chcel dačo povedať, pri 
pohľade na mohutnú postavu bojového veterána si to rozmyslel 
a radšej pokojne prešiel cez otvorené dvere kokpitu. 

- Pripravte sa, a až budete hotový, stlačte ten veľký červený 
gombík na pravej stene! - zavolal za ním poručík.. - Hneď 
potom vám pustím let. Vaším cieľom je zničiť všetky 
farlandské stíhačky, čo vás napadnú. 

- Jasné! - zakričal Mitchel z vnútra, na čo Burton prudko 
zabuchol dvere a pohol sa smerom k ovládaniu. 

- Tak chlapče, trochu schladíme tvoje sebavedomie, - 
zašomral, navoliac boj v roji meteoritov13 so stupňom obtiaž-
nosti tri. Potom zapol sledovacie monitory, záznamník letu a 
pomaly sa natiahol na stoličke, čakajúc, až Cluskey rozsvieti 
červené svetlo signalizujúce pripravenosť k štartu. 

Len čo sa za Mitchelom zavreli dvere, jeho pretvárka 
spadla. Okamžite odložil čierne okuliare, ktoré mu iba 
prekážali vo výhľade a pripútal sa. Potom rýchlym pohľadom 
preletel ovládací pult a ku svojmu potešeniu zistil úplnú 
totožnosť s realitou. Ak bude rovnako presný i letecký model, 
netreba sa báť, usúdil veselo. Oživil si v pamäti technické údaje 
Rangera 37. Super starý typ, v takomto kráme som už dobre 
dlho nesedel, nemá ani len selektovateľný shield14 uzavrel 



  

hanlivo svoju charakteristiku a zapol potrebné nastavenia 
motora.  

- No čo už, poďme, nech vidím, s čím sa tento prijímací šrot 
vytasí, - zašomral napokon, obopnúc jednou rukou riadiacu 
páku a druhou stlačiac pripravenosť na štart. 

V zápätí sa mu pred očami zjavil dokonalý holografický 
obraz vesmírnej prázdnoty posiatej len kde tu malými 
hviezdami. Mitchel pomaly pridal plyn, oboznamujúc sa s 
riadením a pozorujúc správanie stroja. No už po pár ťahoch 
zistil, že je to zbytočné. Simulátor bol naozaj kvalitný a skvele 
zodpovedal skutočnosti i v najmenších detailoch. Môže sa 
pokojne cítiť ako v pravej lodi. A tam je nezničiteľný. 

Cluskey, alebo vlastne Maverick sa pousmial a navolil 
autopilota na pomalé krúženie okolo pevného bodu, čakajúc na 
útok. Ako očakával, príjemná pohoda netrvala dlho.  

Neuplynulo ani pol minúty a už sa rozsvietili takmer všetky 
varovné svetlá, pričom ticho preťal hlasný alarm: “Pozor, 
pozor! V palebnom dosahu šesť farlandských stíhačiek.” Sotva 
sa stačil spamätať, prišla ďalšia pohroma v podobe prúdu 
mohutných asteroidov, letiacich dosť rýchlo a veľkých dosť na 
to, aby prerazili slabé štíty Rangera. 

Maverick mechanicky uhol letiacemu meteoritu, no v tom 
istom okamžiku začal prvý farlandský fighter páliť. Mitchel 
prudko trhol riadiacou pákou. Dostal sa tak z priameho zásahu, 
avšak nebol dosť rýchly. Plazmová strela mu odtrhla polovicu 
navigačného krídelka v dôsledku čoho okamžite skolapsoval 
palubný radar.  

Sotva privateer stabilizoval polohu, učebnicovo bezchybná 
paľba oproti idúceho Farlandera eliminovala väčšinu ochran-
ného poľa až po reaktorovú oblasť. Maverick zatlačil riadenie 
až na doraz a v snahe uniknúť zo zúfalého položenia takmer 
roztavil trysky hlavného motora. 

- Bože, Cluskey, či ako sa vlastne voláš, ešte to ani poriadne 
nezačalo a už si aj hotový, - zašomral Burton spokojne. Prvá 
strela a radar je v ťahu. Ako len môžeš urobiť takú chybu. Bez 
lokátora stratíš prehľad o situácii okolo. Proti šiestim 



 

nepriateľom je to beznádejná situácia. Vidím, že úroveň jedna 
by ti bola tak akurát, ani som nemusel veľmi švindľovať.  

Po tomto povzbudivom uistení chcel skontrolovať ďalšie 
poškodenia Mitchelovej lode, no v tom ho vyrušilo zavŕzganie 
dverí. 

- Nazdar starec, - ozvalo sa mu za chrbtom. Impact sa rýchlo 
otočil,  

- Albert! - zvolal natešene. - Čo tu preboha robíš? Tuším 
máš zas o jednu jazvu viac. Že si nedáš pokoj, ja sa ti divím. V 
tvojom postavení a veku by si predsa získal prepúšťák kedy 
chceš. 

- No dovoľ, - ohradil sa prichádzajúci. - Snáď nechceš 
povedať, že patrím do starého železa? - Nebol to však urazený 
tón, pretože z Frederickovho výrazu bolo jasné, že to čo hovorí, 
nemyslí vážne. Ostatne, nikto by si niečo podobné ani nemohol 
myslieť. 

Major Albert Flemming, prezývaný Hellshot bol asi 
štyridsaťpäťročný muž, pilot Inerskej konfederácie. Najslávnejší 
pilot Inerskej konfederácie. 

Jeho večne zamračená tvár zbrázdená početnými jazvami a 
vráskami svedčila o tvrdom živote a pevnej vôli. Rozhodne nikto 
z vojenských stíhačov nebol slávnejší než on. Hraničiari sa ho tak 
báli, že niekedy iba stačilo, aby sa ukázal vo svojej lodi Raptor 
Ultra, preniesol povestné “surrender or die”15 a už sa aj dali na 
zbabelý útek. 

Jeho meno, chladný hlas bez súcitu, či zmilovania, boli sami o 
sebe mocnou zbraňou v boji proti nepriateľom. No strach tu bol 
opodstatnený. Hellshotove lety sa vyznačovali priam zázračným 
citom pre stroj a šialenou odvahou. 

Ako bolo známe, len raz v živote ho zostrelili. Bolo to dávno, 
pred dvanástimi rokmi. Flemming vtedy narazil na mladého 
privateera, ktorý prepadol obchodný transport. Ako vojenský pilot 
to nemohol nechať tak a zaútočil. Avšak na jeho úžas mladík 
vybavený slabšou a pomalšou loďou bojoval neuveriteľne dobre, 
ba nakoniec po tvrdom boji zvíťazil, kým on, Hellshot v snahe 
zachrániť si život sa musel katapultovať. 



  

Pre slávneho pilota, ktorým už vtedy nepochybne bol, to 
znamenalo veľkú hanbu a koniec neporaziteľnosti. Pravda, mohol 
skončiť ešte horšie. Privateer totiž ihneď po katapultácii namieril 
na jeho kokpit delá, posmešne sa predstavil ako Maverick a chcel 
stlačiť spúšť.  

Život Flemmingovi zachránil transport, ktorý na mladíkovu 
stíhačku zaútočil. Pretože Hellshot nezostal v boji Mitchelovi 
veľa dlžný, žoldnierova loď bola hodne doničená a nemohla 
vzdorovať. Maverick sa musel dať na útek, prvý a posledný v 
jeho živote. 

Hellshot prežil, jeho premožiteľ sa čoskoro stal najväčším 
súkromníkom, no nenávisť zostala. Major bol nesmierne 
ctižiadostivý a táto prehra, jediná prehra v jeho kariére, ho 
definitívne odsunula do privateerovho tieňa, do role druhého 
najlepšieho pilota vesmíru, s čím sa nebol ochotný zmieriť. 

Ak mal Flemming nejakú túžbu, tak to bolo stretnúť sa s 
Mitchelom ešte raz tvárou v tvár a vrátiť mu svoj dlh i s úrokmi. 
Ani len netušil, že jeho želanie sa už o pár dní stane 
skutočnosťou. 

No teraz na nič podobné nemyslel. Potreboval si niečo vybaviť 
na planéte Betherag a nakoľko Calderia nečakane obdržala príkaz 
k prevziatiu najnovšej várky vlasteneckých privateerov, ponúkol 
sa kapitánovi odovzdať miestnemu štábu potrebné materiály. 

Pravou príčinou majorovej ochoty však bola jeho v poslednej 
dobe až úskostlivá starostlivosť o záznamy prijímacích letov. 
Návštevu plánoval využiť ako dobrú príležitosť k vyzdvihnutiu 
údajov o doterajších absolventoch. Okrem toho, Impact patril k 
Albertovým starým známym, a hoci neboli vyslovení priatelia, 
rozumeli si a radi sa spolu rozprávali o zašlých časoch.  

Tak čo, drvíš miestnych hrdinov? - zasmial sa Hell 
konverzačne, ukážuc na terminál, kde sa Mitchel zúfalo snažil 
uniknúť zo zamerania štyrmi Farlandermi. - Ty starý pankhart, ty 
im dávaš tretí stupeň, to nie je fér! - zvolal, keď si všimol interné 
údaje. A ešte k tomu meteory! Ako to majú podľa teba prežiť, há? 
- spýtal sa prísne, no potuteľne usmievajúc. 



 

- Kto po nich chce, aby prežili? - usmial sa Impact. Vedel, že 
Albert má rovnaký názor na Owensov nápad prijímať hocikoho z 
ulice. 

- Za chvíľu sa budeš môcť zoznámiť s veľkým bojovníkom, - 
pokračoval veselo. - Určite sa od nadšenia poserie, keď ťa uvidí. 
Aspoň bude mať zadosťučinenie, že sem nešiel zbytočne, lebo 
videl veľkého majora Flemminga. Títo blázni by ťa od obdivu 
najradšej zožrali, nechápem čo v tebe vidia. Vždy si bol 
amatér, ja som ťa zo všetkého ťahal. 

Hellshot prešiel Burtonove podpichovanie mávnutím ruky a 
spýtal sa:  

- Kto je to? 
- Nejaký BlackJack, prečo sa pýtaš?  
- Vieš, ak uspeje, dostane sa na Calderiu, májové zásielky 

berieme my. Práve sa vraciam z veliteľstva, priniesol som vám 
koordinačné pokyny pre transfer. 

- Čože? - vyvalil oči Burton. - Tak to má fakt smolu, slúžiť na 
Calderii by mu iste prekonalo i tie najtajnejšie želania. Bohužiaľ z 
toho nič nebude, dostal už tri zásahy, jeden do radarovej 
elektroniky. Ani zázrakom nemôže uspieť, nechápem prečo to 
rovno nevzdá. 

- Dostal zásah do radaru a ešte letí? - spýtal sa Hellshot 
prekvapene. - Ukáž, nech sa pozriem, - dodal pristúpiac k 
monitoru. 

- Á, štvrtý zásah, opäť len ošuch, má ten chlapec šťastie, - 
zvolal Burton ponad Flemmingovo plece. Potom prekvapene 
zmĺkol, lebo si všimol, ako Hellshot ohromene hľadí na priebeh 
boja, zabudnúc na všetok okolitý svet. 

- Čo tak čumíš? - zašomral nechápavo, práve vo chvíli, keď 
tesný výbuch neriadenej rakety otočil Mitchelovu loď, ktorá teraz 
už nikde nemieriac vypálila. No na Impactov úžas jej strela 
akousi iróniou osudu zasiahla v plnej rýchlosti prelietajúci 
nepriateľský stíhač.  

Ohromný výbuch odrazil mladíkovu loď a prenasledujúci 
Farlander preletel okolo. Tým nielenže stratil zameranie, ale sám 
sa stal ľahkým terčom. Skôr než stihol čo i len pomyslieť na 



  

obranu, Mitchel zúrivou paľbou premenil jeho reaktor v kopu 
trosiek. 

To však bola typická začiatočnícka chyba. Prudkou otočkou v 
snahe dostať druhú loď Mitchel definitívne stratil rýchlosť, čo 
umožnilo najbližšiemu Farlanderovi lokalizovať jeho polohu. 
Bolo jasné, že v najbližšom zlomku sekundy vypáli a on proti 
tomu nemôže nič urobiť. 

Cluskey v stave najvyššieho zúfalstva, azda ani sám nevediac 
prečo, vypustil nečakane zadný teleportovací jump-pusher16, 
určený na medzihviezdny prenos lode. 

- Väčšina ľudí koná pred smrťou naozaj nezmyselne, - 
poznamenal Burton, najskôr iba preto, aby čosi povedal. 

No ako sa ukázalo, bol to výrok hodný zariekavača. Napriek 
očakávaniu neboli svedkami mladíkovho konca, stalo sa čosi 
úplne iné. 

Prenosové zariadenie akýmsi zázrakom skrížilo dráhu 
farlanderovej strely, vďaka čomu explózia prebehla v 
dostatočnej vzdialenosti od Mitchelovho štítu. Ranger vydržal, 
ba čo viac, blízky výbuch podporil tlak na jeho pravú smerovku, 
čím mladík nečakane získal chýbajúcu rotáciu, takže sa obaja 
diváci ani nenazdali a prenasledujúci hraničiar sa ocitol priamo 
na muške. 

Avšak Mitchel nebol dosť rýchly. Skôr než sa spamätal z 
nečakanej záchrany, Farlander odpálil ďalšiu raketu, ktorá išla 
tentoraz priamo do mladíkových okien. 

- Bye! - pozdravil ho Impact práve vo chvíli keď Cluskey 
stlačil spúšť. 

Privateerov laser zasiahol prenasledovateľa do okraja 
bočného krídla. Ten sa pod účinkom prudkého nárazu otočil, 
otočil proti druhému! V zápätí pod Mitchelovou paľbou 
explodoval, no jeho zameranie sa zmenilo. Strela určená 
Maverickovi prudkým obratom nabrala nový kurz a takmer 
okamžite zasiahla kolegu. Štyri farlandské fightery boli zničené. 

To snáď nie je pravda! - vyhŕkol Burton. Videl si už niečo 
také?! Neuveriteľná náhoda, ja tomu nemôžem uveriť. Majú ho 
na lopate a on úplne nezmyselným spôsobom zvíťazí! Chápete 
to? 



 

- Nie, - zašomral Hellshot neprítomne. - Práve na to 
pozerám, aké má šťastie. To hádam ani nie je normálne… 

- Čo tým chceš dočerta povedať? - odvrkol Impact, no 
Flemming neodpovedal. V duchu bol ohromený. Nechápal ako 
môže Mitchel tak triafať, ale bol si istý, že všetky zásahy čo 
mladík inkasoval, boli hrané. Doboha Fred, hneď vidno, že nie 
si profík. To čo tu vidíš nie je amatérstvo, ale prejav vrcholného 
umenia. Hellshot doslova cítil istotu a presnosť pohybov 
privateerovej lode. Vždy, ak bol v priamom nebezpečenstve 
unikol s ľahkosťou, ktorá priam ohromovala. 
Často síce spomaľoval a nechával sa trafiť, no nikdy nie na 

mieste, ktoré by pripúšťalo čo i len nepatrnú možnosť úplneho 
zničenia. Zdá sa, že ten chlapík si vie presne určiť kam má byť 
zasiahnutý, a aj to len preto, lebo chce aby ho trafili. 

Je to priam zázračný pilot a nechce aby sa to o ňom vedelo. 
Ale prečo, kto to potom je? Človek s podobnými schopnosťami 
by nikdy nešiel robiť vojaka pomocných jednotiek. 

- Ale teraz je s ním konečne amen! - skríkol Burton radostne. 
Hellshot vzhliadol na monitor, ktorý v zamyslení spustil z očí a 
potvrdil si pravdu. Farlandské lode mleli z posledného, ale 
Mitchel inkasoval priamy zásah do hlavného motora. S 
pomocnými tryskami sa nedá dostatočne rýchlo uhýbať, a teda ani 
prežiť. O malú chvíľu ho prenasledujúce rakety zamerajú a zničia. 
Sú už priamo za ním a on sa nemôže včas otočiť. No v tom istom 
okamžiku si major všimol pozostatok rozbitého asteroidu, letiaci 
priamo na Mitchela. 

- Smola, - zasmial sa Burton. - Nezabijú ho Farlanderi, ale 
meteor. - Nestalo sa. Úlomok Mitchela trafil do ľavého krídla, 
ktoré doslova strhol z trupu. Súčasne však Cluskeyho prevrátil o 
celých stoosemdesiat stupňov. Hneď v prvej pol obrátke Mitchel 
dvakrát vystrelil a oba posledné fightery explodovali. 

Maverickov obrat, bleslo Hellshotovi hlavou. Presne touto 
fintou ho privateer dostal pred dvanástimi rokmi. Flemming 
doteraz nechápal ako sa to dá vyrátať a bol presvedčený, že išlo 
iba o veľké šťastie. No mýlil sa, teraz to už s istotou vedel. 
Všetky zásahy boli hrané. Celé prevedenie má vyzerať, že len s 



  

veľkým šťastím prešiel, a ak súdime podľa Impacta väčšina tomu 
uverí.  

Keby nešlo o úroveň tri, keby tam bolo menej nepriateľov, 
možno by sa dal oklamať aj on. Avšak náhody ako Maverickov 
obrat sa len tak ľahko neopakujú. Ten mladík musel odhadnúť 
kadiaľ poletí meteor a zastal tak, aby ho dostal do krídla. Ba ešte 
stihol trafiť pol metra široké energetické štrbiny farlandských 
štítov! 

Ale to je šialené, hrozné! Predvídať pohyby a zrážky tak 
rýchlych telies, určovať si kam ma zasiahne strela, to by som 
nedokázal ani ja sám, uvedomil si Flemming v zápätí. Ako to, že 
o podobnom pilotovi nikto nikdy nepočul? Je to azda Maverick? 
Ten by predsa nikdy nešiel robiť pomocného pilota! 

Major sa natoľko pohrúžil do vlastných myšlienok, že ani 
neregistroval hysterické ziapanie Burtona o neuveriteľnej náhode, 
štastí a iných hlúpostiach. 

Ak je to Maverick, potom iba kryje svoje pravé poslanie, 
uvažoval prudko. On nie je z tých s ktorými sa spája pojem 
vlastenectvo a potom, ak by mu naozaj išlo o pomoc Inerii, 
neskrýval by svoje umenie ani identitu. 

Je to Maverick, bol o tom zrazu skalopevne presvedčený. 
Nemôže existovať neznámy pilot s predvedenými schopnosťami, 
niečo také získa človek iba v boji. Navyše je tu tá otočka, takže 
škoda váhať. 

No ak je to on, čo tu hľadá? I to je jasné, je špión. Niekto si ho 
najal, možno sám… Hellshot ohromene hvízdol. Možno sám 
Owens, alebo Swenson. Kvôli nemu sa dnešná várka pomocníkov 
presúva na Calderiu! To znamená, že si treba naňho dať riadny 
pozor a predovšetkým… zistiť pre koho pracuje. 

- Hellshot, počúvaš ma vôbec? - vyrušil ho Burton z úvah. 
- Mhm.., Čo si hovoril? 
- Nič, ja len, že náš chlapík bude určite tvrdiť niečo v štýle 

bola to hračka, v pohode. Ľuďom tohto druhu je jedno ako 
vyhrajú, hlavne, že vyhrali. Napokon sa vždy tvária, že to mali 
premyslené. 



 

Hellshot si zrazu uvedomil, že by bolo lepšie opustiť 
miestnosť a zatajiť privateerovi čo videl. No potom by nepoznal 
jeho výzor a navyše bola celá úvaha bezpredmetná, pretože 
Maverick práve vychádzal z kokpitu. Ruky sa mu triasli, ale 
Flemming si ihneď všimol, že ich nemá spotené. Čierna top 
gunovská bunda, slnečné okuliare. Naozaj typický namyslený 
frajer. Až na jeden háčik. Ta pilotáž na frajera vonkoncom 
nevyzerala. 

- Tak čo? - opýtal sa Burton, usilujúc sa zakryť sklamanie nad 
tým, že Mitchel vyhovel. 

- Nou problem, - odvetil Cluskey suverénne, - Mám už 
miesto? - doložil, no v tom sa zarazil a nadšene skríkol: 

- Preboha, nie ste vy náhodou Hellshot? - Na mladíkovej tvári 
sa takmer okamžite rozprestrel vrchol očarenia a nikto by 
nepovedal, že v duchu práve prehadzuje tie najhoršie nadávky.  

Dočerta, akurát teba som tu potreboval! Načo som len robil ten 
záverečný obrat. Malo to vyzerať ako náhoda a ten kretén Impact 
mi to iste zožral i s chlpmi. Ale Hellshot? Dofrasa, veď to pozná! 
A tiež veľmi dobre vie, kto mu to svojho času predviedol. Ešte 
som ani poriadne nezačal a moje inkognito je v keli.  

Ak je Hellshot jedným zo zradcov, čo koniec koncov vôbec 
nie je vylúčené, tak som sa do vyšetrovania uviedol naozaj 
úžasne. Vraj kráľ privaterov, pche. Nemohol si si tú obrátku 
odpustiť? Čím sa človek snaží robiť niečo dokonalejšie, tým to 
horšie dopadne. Kto mohol vedieť, že sem dokvitne a práve počas 
môjho letu. Navyše ten sviniar Burton mi určite nedal základný 
test. Šesť Farlanderov to je trochu moc na amatérov. Ak Hellshot 
celý súboj videl, stopercentne postrehol stratégiu fingovanej 
neschopnosti. 

Mitchel bol presvedčený, že ho major prekukol skrz na skrz, 
no pre každý prípad pokračoval v zvolenej taktike, keď už pre iné 
nie, tak aspoň kvôli Impactovi.  

- Toľko som o vás počul, major Flemming! - kričal nadšene. - 
Ste doslova žijúca legenda! Mimochodom, nepoznáte privateera 
BlackJacka? Viete to som ja, pane. 

Nenapraviteľný idiot pomyslel si Burton, nahlas sa ozvúc: 



  

- Počujte Cluskey, spýtajte sa koho len chcete, každý vám 
potvrdí, že o BlackJackovi v živote nepočul. Nie ste až taká star, 
to sa nebojte. Prajem vám, aby ste mali aj v budúcnosti toľko 
šťastia čo dnes. V budúcnosti, keď to už bude na ostro. Zasiahli 
vás presne sedemnásťkrát a len vďaka akejsi nepochopiteľnej 
náhode ešte žijete. Päť striel bolo iba niekoľko centimetrov od 
reaktorového bloku. A o tom záverečnom meteorite radšej ani 
nehovorím. Takže v poriadku, uznávam, test ste splnili a stávate 
sa inerským pomocným pilotom. No nemyslite si, že ste majster 
sveta. 

- Závidíte mi riadenie skutočných stíhačiek, kým vy tu len 
sedíte za terminálom a kontrolujete lety ako učiteľ domáce úlohy? 
- skočil mu Mitchel podráždene do reči. 

- No tak chlapi, - ozval sa Hellshot. - Snáď sa len nepobijete. 
Fakt je, že ste v teste uspeli, a to vám nikto neberie. Fred možno 
volil nevhodné slová, ale myslí to s vami dobre. Uznajte, že ste 
párkrát mali aj trochu šťastie, veď to nie je hanba, ani ja 
nelietam dokonale. Ak vám niekto vytkne drobné chyby, 
neznamená to hneď, že vás chce uraziť. 

Okrem toho nepodceňujte Impacta, on sem odišiel 
dobrovoľne, keď už nemal žalúdok na bezbrehé zabíjanie. I vy 
zistíte, že je iné bojovať proti imaginárnym stíhačkám na 
holograme a iné je zostreliť skutočný stroj, o ktorom viete, že v 
ňom sedí živý človek z mäsa a kostí. 

Maverick prikývol, no potom tvrdohlavo trval na svojom, 
ako každý zelenáč. 

- Pán Flemming, nesmierne si vás vážim, ale prosím vás 
neraďte mi tak otcovsky. Ak ste aj o BlackJackovi nepočuli, 
ubezpečujem vás, že v mnohých oblastiach galaxie je veľmi 
známy. Spýtajte sa kohokoľvek zo Saratenu, určite ma bude 
poznať. Nie som žiadny amatér, verte mi, - dodal naliehavo, 
vystrúhajúc grimasu, ktorá sa snažila byť presvedčivá, no bola 
iba smiešna.  

Hellshot skúmal osobu pred sebou. Bolo očividné, že mladík 
chce aj naďalej pokračovať v prázdnom táraní. Predlžovať 
rozhovor je strata času, viac sa z neho nedozvie. 



 

- Možno ste dobrý, ja to nepopieram, ale viete, musím už ísť, 
- odvetil nie práve najúctivejšie. - Mohli by sme sa ešte 
porozprávať, keby som sa neponáhľal za planetárnym 
generálom dohodnúť isté záležitosti. Preto mi prosím 
nezazlievajte, keď vás teraz opustím. 

Flemming obom podal ruku, chladne sa usmial a bez 
pozdravu pohol k východu. Skôr než sa obaja spamätali, už ho 
nebolo. 

Mitchel jeho odchod sledoval zamysleným pohľadom zúfalo 
hľadajúc možnosť ako odvrátiť od seba podozrenie. Už ani 
najmenej nepochyboval o svojom odhalení. No nech sa 
akokoľvek namáhal, nevidel iné riešenie, než daný stav vecí 
akceptovať. Maverick sa natoľko pohrúžil do úvah, že takmer 
zabudol na Burtona, ktorý sa napokon musel ozvať sám, svojím 
typicky drsným spôsobom: 

- Nevyvaľujte už toľko oči, aj Hellshot je len človek z mäsa a 
kostí. Možno ho ešte niekedy stretnete, tak sa radšej rýchlo 
spamätajte a poďte so mnou. Potrebujem vedieť niektoré 
formality na základe ktorých vám vydám prijímací list.  

Privateer bez slova neprítomne poslúchol, pričom Impacta 
prekvapilo, ako tento chlapec, ktorému sa splnil životný sen, 
odrazu venuje celej transakcii minimálnu pozornosť. Ba aj počas 
vyplňovania dotazníka bol hodnú chvíľu myšlienkami kdesi inde 
a iba ku samému koncu sa začal o celú vec opäť zaujímať. 

- Kedy môžem nastúpiť? - opýtal sa, keď Burton zapísal 
poslednú položku a podal mu listinu na podpis. 

- Prvého júna17 o ôsmej sa tu hláste. Odlieta sa ešte v ten istý 
deň, tak buďte pripravení. Dostanete záverečné inštrukcie a 
potom vás spolu s ostatnými odvelia na niektorú z inerských lodí. 
Koniec koncov, všetky informácie máte na priloženom papieri, - 
odvetil Impact, úmyselne zatajac, že pôjde o Calderiu, aby 
nespôsobil tomu frajerovi zbytočnú radosť. Napokon, nebyť 
Hellshota ani on sám by to nevedel. 

- Prečo až v júni? - sklamane sa zamračil Maverick. - Myslel 
som, že nastúpim ihneď… 

- Vidím, že sa priam trasiete za tým, aby vás Farlanderi čo 
najskôr roztrhali na kusy, - zavrčal Burton nevraživo. - Nebudeme 



  

sa predsa s vami otravovať po jednom, kedy si ktokoľvek z vás 
zmyslí. Prijímacie odlety sú vždy prvého, takže až prvého, jasné? 
Tak a teraz si zoberte svoje bezvýznamné nič a zmiznite, nech vás 
už nevidím! 

Urážlivý tón a arogancia s akou sa k nemu Burton správal iba 
zvýšila Mitchelovu podráždenosť. Vďaka tomu hlupákovi je teraz 
prezradený, on mu navolil vyššiu obtiažnosť. Ostatne, ani 
začiatočník by také správanie nemal nechať bez odozvy, najmä ak 
má určitú hrdosť. 

- Počujte, - odvetil zrazu ticho, ale tak hrozivo, že Impactom 
viditeľne trhlo. Ohromene vzhliadol na mladíka a zmena, ktorú 
zaregistroval mu takmer vyrazila dych. Stále to bol ten istý 
frajerský chlapec, no akosi už vôbec nepôsobil amatérsky, ba ani 
smiešne.  
Či už to bolo v privateerovom postoji, alebo v chladnom 

pohľade, jedno bolo isté. Cluskeyho postava nečakane 
stelesňovala doslova vražedné nebezpečenstvo. 
Čierna bunda a slnečné okuliare odrazu vôbec nevyvolávali 

pocit mladíckej snahy podobať sa hrdinom. Išlo skôr o prirodzený 
doplnok posla smrti. A to bol iba začiatok desivého dojmu, ktorý 
z celej postavy priam sršal. 

- Viem, že ma pokladáte za zelenáča, neschopného idiota, - 
ozval sa Mitchel po presne uváženej odmlke hlasom, aký Burton 
nikdy v živote nepočul. Bol temne chladný a jeho vyrovnanosť 
iba zvyšovala hrozbu strašného výbuchu. 

- Pre mňa, za mňa myslite si čo chcete, no nedovolím vám, 
nikdy nikomu nedovolím, aby sa so mnou rozprával vaším tónom. 
Toto je verejná miestnosť a až do ukončenia prijímacích hodín tu 
môže každý byť dokedy sa mu zachce. Vyprosím si teda, aby ste 
ma kľudne vyhadzovali a správali sa ku mne ako… k handre. 
Rozumeli ste? 

Maverick pomaly pristúpil k Burtonovi, ktorý napriek svojej 
vyššej a nesporne mohutnejšej postave zdesene cúvol, skrížiac 
ruky do obranného postoja. Ale obavy sa ukázali zbytočné. 
Mitchel ho ešte raz prebodol pohľadom a potom sa bez slova 
obrátil k východu. 



 

Až keď sa za ním zavreli dvere, odvážil sa Impact pohnúť. 
Srdce mu bilo ako zvon a nohy sa triasli. V duchu opovrhoval 
sám sebou. Čo je to dofrasa, veď si bol zrazu celkom posratý pred 
tým mladíkom! Som robustný chlap a to bol iba drzý sopliak. 
Napriek tomu som sa ho bál, čo bál, mal som z neho hrôzu! 
Nechápem to, mal v sebe niečo hrozné, niečo priam nadpriro-
dzene strašné. 

 Burton si upil z pohára a pokúsil sa ukľudniť roztrasené 
nervy. V ten deň dal bez vytáčok povolenie každému. Krátky 
privateerov výstup ho úplne ochromil a potreboval takmer celé 
popoludnie, než sa ako tak spamätal. 

Až o niekoľko mesiacov neskôr sa dozvedel, že bol jedným z 
mála, ktorí na vlastnej koži pocítili drvivú silu Maverickovej 
osobnosti. 

… 
… 
… 
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